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 چکیده

 ییالگوهای فضا نیاز ا یک. یکندیعمل م یخاص ییاست که در چارچوب الگوهای فضا ستمیمهم قرن ب دهیگردشگری پد

حـر  ت موجـب تقویـتگردشـگری در شـهر،  هایزیرسـاخت ییفضا  یتوزو  چگونگی پراکن است.  شهری گردشگری

 یاحتمـال ریمسـ ینـیب یدر پ یاساسـ یکه تحر  گردشـگری، نقشـصورتی  به. ودشیم ییفضا لگویا نیدر ا گردشگر

  و هدف پووه  حاضر سـنج ها دارد.جاذبه یابیو بازار سفر یزیرمقصد، برنامه یطراح و تیریتحرکا  گردشگران، مد

بسـت پـووه  بـا کارباشد. این اولیه با توجه به تحر  محور گردشگری تاریخی می هایزیرساختارزیابی توزی  فضایی 

و تحلیـل  GISبـر سیسـتم اطالعـا  جغرافیـایی  مبتنـی روش حلیلی بـر آن اسـت کـه بـا اسـتفاده ازت-روش توصیفی

 تیـو اهم پرداختـه هیـاروم یخیدر بافت تار انگردشگر تحر  لیوتحلهیبه تجز FUZZYفازی  ارِیمعی چند ریگمیتصم

دهنده نشـان یکم یهاخص. شانماید برجسته، تحر  گردشگران را جهت تقویتهای گردشگری زیرساخت ییاثرا  فضا

های گردشـگری رسـاخت، چراکه زیباشندیشهر م یخیتار هستهها در زیرساخت پراکن  متعادل و مطلوب الگوی وضعیت

 بـا اسـتفاده از نیاند. همچنـمتمرکزشـده ،ی شـهر اسـتخیتـار-گردشگری محور یامام که مرکز اصل ابانیخ در محدوده

 قـشتحدر  را تـأثیر نیشـتریب ،هـاو هتلی خدمات _تجاری کزامر ،یخیگرفت که اماکن تار جهینت توانیعا  موجود ماطال

ن مناسـب و متـواز طی این تحقیش، فرضیه پـووه ، مبنـی بـر توزیـ  اند.محور داشته در این گردشگران رییتحر  پذ

 .ردیگیمقرار  دییتأ  و ومیه، مورد اثباهای گردشگری در بافت مرکزی شهر ارزیرساخت

 

 های اولیه گردشگری، مدل منطش فازی، شهر ارومیه.تحر  گردشگری، زیرساخت های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 بـازار رشد افزای  شاهد اخیر یهادهه است و در شدهلیتبداقتصادی،  یهاتیترین فعالمهم از یکی به گردشگری صنعت امروزه

ی همچـون میـزان معضـالتکـه بـا  توسـعهدرحالبرای کشـورهای  وهیوبهتوسعه صنعت گردشگری،  .میابوده گردشگری جهانی

پنـاه،  حسـنوند و خـدا) ی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار استمحصولتکبیکاری باال، محدودیت مناب  ارزی و اقتصاد 

ر گسترده در ابعاد مختل  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ی بسیامفهومگردشگری  اخیر، هایسال(. به همین دالیل طی 88: 1393

ی گردشـگری هالیپتانسـو  هاجاذبـهتقویت  (.65: 1384طهماسبی و همکاران، Yildiz & Akbulut,2013;) و ...یافته است

رکت ی اصلی ترغیب افراد جهـت شـهازهیانگو یکی از ( Amir et al,2015) اوقا  فراغت مردم داشته است درنق  مهمی را 

 & Kim et al,2010; Mannell) باشـدی جدیـد میهاتیفعالدر گردشگری و گذراندن اوقا  فراغت، جستجوی تجربیا  و 

Iso-Ahola,1987 خـود  باهـدفاین تجربیا ، اقدام بـه انتخـاب مقصـدی متناسـب  آوردن به دست(. اغلب گردشگران برای

است که عالوه بر ایجاد تجربیا  مثبت بـرای  گردشگری صنعت حوزه یهاتیظرف از یکی ی،رسانخدما  در خالقیت .ندینمایم

به همین منظـور در  تحرکـا  گردشـگری  (.Morgan et al,2010به جذب و تحر  بازدیدکنندگان خواهد انجامید ) ها،آن

همچنـین  .خواهد بـودمسیر احتمالی تحرکا  گردشگران در آینده  ینیب یپهمچنین  و 1منجر به توسعه خدما ، بازاریابی مقصد

 (.Xia et al,2011دارد )ها جاذبـه بازاریابی و حرکت یزیربرنامه مقصد، طراحی و مدیریت در اساسی تحر  گردشگری، نقشی

مطالعـا   یبـرا یاهیعنوان پاتواند بهمی ییفضاهای زیرساخت تحلیل نیو همچن حرکاتی نیبر چن یطور خالصه تأثیرا  اصلبه

 .گـردد گردشـگری زانیـبرنامه ر یبرا یعمل یمنجر به کاربردها تیکه درنها ردیمورداستفاده قرار گدشگری گر حرکا ت یتجرب

 هارساختیتواند پیامدهای مهمی برای ز، میگذاردیها تأثیر مدر  چگونگی حرکت گردشگران از طریش عواملی که بر حرکت آن

جدید و مدیریت تـأثیرا  اجتمـاعی،  یهاجاذبه یزیرمقصد و برنامه یزیرونقل، توسعه محصول گردشگری، برنامهو توسعه حمل

 اکثـر در گردشـگری یهـاتیظرف دهندهلیتشک عناصر (.Lew & McKerche,2006و فرهنگی داشته باشد ) یطیمحستیز

  ،خـدما) گردشـگری مـادی مبنـای ،(یشناسـانسان طبیعـی،) گردشـگری منـاب : شـوندیم تقسـیم اصـلی دسـته سه به موارد

 هایزیرسـاخت یده(. شـکلBulai & Iatu,2013( )عمومی خدما  و هارساختی)ز اقتصادی-اجتماعی زمینه و( هارساختیز

شـهری  تاریخی بناها و بافت احیای و سازی زنده باز ایجاد نظم و یکپارچگی در این عناصر، موجب بر عالوه تواندمی گردشگری

 موردتوجـه یهاجاذبـه از یکـی کـهیطوربه تاریخی بگذارند؛ فضای در بیشترین تأثیر را توانندگردشگران می جهیدرنتنیز گردد. 

 توسـعه جهـت در بـزرگ چـال  یـک عنوانبه آن، بافت به توجه با که شهرهاست؛ فضاهایی در تاریخی فضاهای گردشگران

 اسـتفاده شـهری هـایبخ  تمـامی از شـهری گردشگران کهنیابا توجه به   (.35: 1386موحد،) شودیم بردهنام آن از شهری

 آن در (...و پـذیرایی واحـدهای خـدما ، اقامتی، تأسیسا  ها،جاذبه )شامل مناب  گردشگری که فضاهایی کنند و بیشتر بهنمی

 را گردشـگران تـاریخی، مرکزی شـهرهای محدوده در توریستی هایجاذبه و آثار بیشتر نمایند، قرارگیریاست، مراجعه می واق 

 بـه گردشـگران گرای  .است شهری هایبخ  سایر از بی  از شهر بخ  آن بر فشار لذا بخ  متمایل نموده و آن به شتربی

 ایـن ازحـد گردشـگر دردارد، اما فشـار بی  همراه به را تاریخی آثار و بافت از محافظت چون تاریخی، اگرچه منافعی شهرهای

اخیـر،  هایسـال طـی. (1:1381شـکویی و موحـد،) داشت خواهد همراه به نیز آثاری منفی تاریخی، بخ  بخصوص در شهرها،

 در نـواحی خـدما  توزیـ  و گردشگری هایمکان مورفولوژی بررسی باهدف گردشگری هایزیرساخت و هافضایی جاذبه تحلیل

 گردشگری، ازجمله خدما  و هازیرساخت نامتناسب توزی  آن دنبال به و بندیسطح بندی،رتبه فقدان. گردیده است انجام شهری

 اسـت ملموس ما کشور در گردشگری توسعه صنعت هایطرح و مطالعا  از بسیاری در که است مشهودی و بنیادین هایکاستی

 50 دهـه از شـهر و ناحیـه سـطح در جغرافیـایی هایپدیـده فضایی پراکندگی بررسی که (. هرچند98: 1393همکاران، و غفاری)
                                                           

1 . Destination marketing 
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(. بـدون 1385شـکویی،) واردشـده اسـت جغرافیـا حـوزه بـه جدی صور به فضایی علم مکتب رافیدانانجغ مطالعا  با میالدی،

 یداریـبـر پانخواهـد داشـت، ایـن عوامـل وجـود ارتباط گونه تحر  و گردشگری دراینهیچ ها و خدما  گردشگری،زیرساخت

بـا توجـه بـه  حاضـر، مطالعـه رونیازا. (Pine & Gilmore,1999)ی دارد بساز ریتأث زیمقصد ن یو اجتماع یطی، محیاقتصاد

-فرهنگـی و طبیعـی منظرهـای از منظم نسبتاً فضایی گردشگری و توزی  هایزیرساخت اقامتی، تأسیسا  ظرفیت اصول تقویت

شـود،؛ چراکـه تحلیـل پـراکن ، های تقویت تحر  گردشگری و حضور گردشـگر در شـهر پرداختـه میتبیین روش به تاریخی،

ریزی توسـعه ها در این بخـ  از شـهرها، یکـی از تصـمیما  اساسـی در فراینـد برنامـهو جانمایی مناسب زیرساختیابی مکان

جز  یتحر  گردشگر(. همچنین Nancy& Odendaa,2011; Pearce,1990:1) گرددهای شهری محسوب میسکونتگاه

 Cohen et) کـرده اسـت دوچنـداناین موضـوع را که توجه به اهمیت  باشدیم یگردشگر یبرا داریپا یهایاز استراتو یمهم

al,2014; Scuttari et al,2013 .)یکیزیرشد ف نیتوجهی برخوردار بوده است. ادو دهه گذشته از رشد قابل یط ه،یشهر اروم 

پـراکن   جـهیشـهر و درنت یداده، سـاختار کالبـدمـردم رخ یزنـدگ وهیکـه در شـ یراتـییو تغ یاقتصـاد یهااسـتیبه همراه س

 ه،یـبـا کشـور ترک یجوارو هم یعیو طب یخیتار وهیو طیتوجه به شرا نیرا دگرگون کرده است. همچن یگردشگر یهارساختیز

مند بوده و جهـت جـذب گردشـگران داخلـی و بهره یراثیم _ یخیفراوان گردشگری تار یهاتیاست که از ظرف یاز مناطق یکی

در  عددواسطه عوامل متبه ادیباوجود قدمت ز هینکته اشاره نمود که اروم نیبه ا دیدارد. با اریرا در اخت یمطلوب یهاخارجی، فرصت

 یآثار واجد ارزش و مستلزم حفاظت کالبد نیا حالنیرا در خود حفظ کرده است. اما باا یدر حال حاضر آثار نسبتاً کم خ،یطول تار

 ،یشـهر فرهنگـ نیـدر جذب گردشـگر بـه ا ینق  مهم دتوانیم حالنیشهر بوده و درع یخیتار تیتداوم هو یبرا یو عملکرد

 شیـاز طر یمختلـ  گردشـگر یهارسـاختیز  یـتوجه به توز ش،یهدف تحق یدر راستا جهیداشته باشند. درنت یو مذهب یخیتار

از  یابیـمکان نیـ( در اFAHP) فازی( و مدل GIS) جغرافیایاطالعا   ستمیبا استفاده از س یهارساختیز نیا کپارچهی لیتحل

 طیشـرا یابیـدر زمینـه ارز یپووهشـ هیـشـهر اروم رتـاکنون د کهنیبا توجه به ا یدر برخوردار خواهد بود. از طرف یخاص تیاهم

از  یاتـازه یهاجنبـه توانـدیموضوع م نینشده است، پرداختن به ابا توجه به تحر  گردشگران، انجام یگردشگر یهارساختیز

 شهر گردد. یتوسعه گردشگر یکرده و راهگشا انیرا نما هیشهر اروم یگردشگر

شگری شهری، مطالعا  داخلی چنـدانی در ها و پرداختن به تأثیرا  آن بر تحر  گردبا توجه به اهمیت ارزیابی شرایط زیرساخت

ه در شـده اسـت کـهای گردشگری و تأثیر آن برجذب گردشگر پرداختهنشده و صرفاً به بررسی شرایط زیرساختاین زمینه انجام

 گیرند.ادامه موردبررسی قرار می

یکـی از  "شـهر اصـفهان در گردشـگری هایزیرسـاخت وضـعیت بـر تحلیلـی"عنـوان با ایمقاله در (1390) همکاران و وارثی

 با جامعه اقشار تمام برای و سال هایمناسب در تمام فصل هایو هتل سکونتی هایمکان نبود را گردشگری خدما  مشکال 

 تفریحی، تاریخی مراکز به اصفهان شهر هایهتل مناسب را دسترسی آن مزیّت ترینمهم همچنین دانستند. ختل م درآمدهای

 شـمار به هتلداری صنعت برای خوبی شهر فرصت این در تاریخی هایجاذبه وجود که دانند و معتقدندمی شهر این در تجاری و

به نتایجی چون، قرارگیری  "ضای مراکز اقامتی در شهر تاریخی اصفهانتوزی  ف "در پووهشی تحت عنوان (1387) موحد .آیدمی

ها بر اساس یابی هتلیافته است. وی درنهایت به مکانبیشترین جاذبه، تأسیسا  اقامتی و تجاری در محدوده مرکزی شهر، دست

 گردشـگری خـدما  پراکن  بررسی"ای تحت عنواندر مقاله (1390) آبادی و بختیاریزنگی بافت تاریخی شهر، پرداخته است.

اند. هدف ایـن تحقیـش، ضرور  بررسی خدما  گردشگری در بخ  مرکزی شهر پرداختهاشاره به "اصفهان شهر تاریخی محور

های گردشگری بخ  مرکزی شهر اصفهان، بررسـی نحـوه پـراکن  خـدما  گردشـگری بـا اسـتفاده از سیسـتم معرفی جاذبه

هـای گردشـگری گیری از روشسایی ضع  و کمبودهای این خدما  است. وی درنهایت به بهرهو شنا GIS اطالعا  جغرافیایی

ی الگوی حرکـت سازمدل "ی تحت عنوان امقاله(، در 2006) لئو و کرچر های سنتی پرداخته است.الکترونیکی و جایگزینی روش
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 ییحرکت فضـا یالگوهای مختل  هامدل ه ارزیابیب "ی()محل شهریصد درونامق لیوتحلهیتجزفضایی گردشگران با استفاده از 

مقصـد "بـه یـک تعریـ  مناسـب از  در ابتـدا اند. محققان جهت دسـتیابی بـه هـدف تحقیـشپرداختهمقصد در یک گردشگران 

)ماننـد خـدما   ی گردشـگریهارسـاختیز دربرگیرنـدهکه  یکیزیف یفضا ککه عبار  است از: ی انددهیرس "یمحل یگردشگر

 اسـتیس یو اجـرا یگردشـگر تحوال  ینقطه مرکز این مقاصد. باشدیم ی(و مناب  گردشگر یگردشگر یهاو جاذبه یبانیپشت

 ان داشته اسـت اشـاره دارنـد.درحرکت گردشگرکه تأثیر بسزایی  یونقل شهرحمل نق  مهم همچنین به هستند. ی نیزگردشگر

 ما یتصـم ینـیب یپ و در یی زمانی و مکانی گردشگران، جاابهجالگوی  یسازمدل در مقاله خود به (2010) شیا و همکاران 

و   1آل کیـد .انـدپرداخته، ایاسـترال  یـلیف رهیـجز عـتیدر پـار  طب ی مـارکوفارهیـزنجمقاصد گردشگری بـا اسـتفاده از روش 

ری و طراحی الگوی گردشگ یهاتیساوتحلیل ، تجزیهدر انتخاب( به اهمیت نق  سیستم اطالعا  جغرافیایی 2010همکاران  )

تـوان بـه می انـدکاررفتهبهسفر در شهر پترا واق  در کشور اردن پرداخته است. از معیارهایی که در شناسایی الگوهای گردشـگری 

، هـاموزه، انهیپای، دست یصناهای ، هتل، نمایشگاههاپار گردشگری، خدما  مسافربری، رستوران، فضای سبز و _اماکن تاریخی

(، طی پووهشی تحت 2014زاده و دارایی )ابراهیم ی اشاره کرد.اجادهو  ونقلحملاداره پلیس(، شبکه ) ، مراکز امنیتیهامارستانیب

در محدوده مسیر تاریخی شـهر سـمنان  " GIS از استفاده با آن سازیبهینه و گردشگری امکانا  توزی  وتحلیلتجزیه "عنوان 

اند و در ادامه بـا های تاریخی شهر سمنان پرداختههای گردشگری و جاذبهکانا  و زیرساخت)جاده ابریشم( به ارزیابی پراکن  ام

های گردشـگری های مبتنی بر سیستم اطالعا  جغرافیایی به تحلیل چگـونگی اسـتفاده گردشـگران از جاذبـهگیری از مدلبهره

و نیـز شـاخص  "مـد  اقامـت مسـافران در شـهر"خص توان به شاشده در این مقاله میهای تحلیلاند. ازجمله شاخصپرداخته

ی نیـز موردمطالعـه امنطقـهی و فـرا شـهراست که عالوه بـر مقیـاس شـهری، در مقیـاس  "جاذبه گردشگری عناصر تاریخی"

 مدل از استفاده با گردشگری جذب الگوی تدوین "( در تحقیقی تحت عنوان 2015ژی رن چانگ و بتی چانگ ) است. قرارگرفته

هـا در تحقـش تحـر  گردشـگران بـا های گردشگری و نقـ  آنبه تدوین چهارچوبی برای ارزیابی میزان جذابیت جاذبه "فازی

های های گردشـگری و انطبـاج آن بـا جاذبـهاند. همچنـین الگـوی پـراکن  زیرسـاختگیری از مدل منطش فازی پرداختهبهره

هدف از این پووه  بیشتر پرداختن به بعـد عـددی و  شده است.گردشگری نیز موضوعی است که در این پووه  به آن پرداخته

ارزیـابی "(، در پـووه  2016و همکـاران  ) 2میلـو سازی فازی بوده و کمتر به بعـد مکـانی آن توجـه شـده اسـت.ریاضی مدل

بـه امکانـا  و  ، به تأثیر دسترسی"3گیری از روش تحلیل شکافدسترسی گردشگران به امکانا  گردشگری در هندوستان با بهره

های تاریخی شهر پرداختـه اسـت و بـا اسـتفاده از های شناخت و ادرا  گردشگران از جاذبههای گردشگری بر شاخصزیرساخت

ی قـرار داده اسـت. بنـدرتبهمیزان تأثیر بر تحر  و ادرا  گردشگران مورد  ازنظرهای زیرساختی را روش تحلیل شکاف شاخص

ادرا  و تحـر   %81موضوع است که دسترسـی بـه امکانـا  و تسـهیال  گردشـگری بـی  از  نتایج این تحقیش نشانگر این

 .دینمایمگردشگران را تحت تأثیر خود قرار داده و نیز تا حدود بسیاری میزان جذابیت مقاصد را مشخص 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1 . Al qeed 

2 . D’Mello 

3 . GAP analysis method 
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 های فضایی مناسب گردشگریی تحلیل و توزیع فضایی زیرساختبندجمع. 1شماره جدول

 

های تحلیلی سیستم اطالعا  جغرافیـایی و نیـز ماهیـت عـدم قطعیـت )سـازگاری بـا تحـر  گردشـگری( و ا توجه به ظرفیتب

های هـای تحلیـل فضـایی جهـت تحلیـل پـراکن  فضـایی زیرسـاختعنوان یکـی از روشی مدل تحلیل فازی بهریپذانعطاف

ذکرشـده در  یارهـایپووه  با توجـه بـه مع نیدر ا .ردیگیمقرار  مورداستفادهبر موضوع تحر  گردشگری  دیتأکگردشگری با 

شهر ارومیه از اهمیت بسـزایی  باارزشنحوه توجه به موضوع بخصوص در بافت تاریخی و  ،1جدول پیشینه تحقیش و تلفیش آن با 

: از انـدعبار ها شـاخص نای اند؛قرارگرفتهدفعا  مورداشاره به زیاد اهمیت لحاظ حاصله به هایشاخص یبندجم برخوردار است. 

هـای و مسـافرخانه(، مراکـز شـامل هتل) ، سوغاتی و...( و نزدیکی به مراکز اقامتیپاساژهامراکز خرید، ) دسترسی، مراکز تجاری

پارکینگ( است. عالوه بر این در معیـار دسترسـی، نزدیکـی بـه شـبکه معـابر و ) مراکز خدماتی ،(رستوران، غذای فوری) پذیرایی

، همچنین در معیار مراکز خرید؛ هرچقدر که در نزدیکی شبکه معـابر قرارداددر اولویت تحلیل این پووه   ونقلحملی هاستگاهیا

ی ناسازگار باشد، در معیار مراکز اقامتی، نزدیکی به امـاکن تـاریخی، فضـای هایکاربری سازگار و فاصله از هایکاربرهمسایگی 

پست و...( و درنهایت معیار مراکز ) ذیرایی؛ نزدیکی به شبکه ارتباطی، پارکینگ، مراکز خدماتیسبز و شبکه ارتباطی، معیار مراکز پ

 یبـه وزن دهـدر ادامـه  شده اسـت.در اولویت این طرح انجام ها و خرید؛ نزدیکی به شبکه معابر، اماکن تاریخی، هتلهانگیپارک

 راج م  تحلیل

 دسترسی

نزدیکی به مراکز 
 پرتراکم جمعیتی

 شهری مراتبسلسله
دوری از مراکز 
حساس نسبت به 

 دود و...

نزدیکی به مرکز 
 شهر

فاصله 
از  هاستگاهیا

 همدیگر

 نزدیکی به سایر
ی هادستگاهی هاستگاهیا

 و نقلحمل 

)موسسه استاندارد و 
تحقیقا  صنعتی، 

1385 :8) 

 معیار اجتماعی
 جمعیتی( تراکم)

شی، ز آموزی موجود، راه ارتباطی، مراکهاستگاهی)ا معیار دسترسی
 اداری، بهداشتی، تجاری و ورزشی(

 ومراکز صنعتی ) معیار دوری از نامالیما 
 (رودخانه

)وارثی و همکاران، 
1393:65) 

 مراکز خرید

 شبکه معابر تراکم جمعیتی
 همسایگی ناسازگار

 یبهداشت سوخت، آموزشی، )جایگاه
 (یشهرنیب انهیپا، درمانی

 همسایگی سازگار
)مسکونی، فضای سبز، فضای ورزشی، مراکز 

 گردشگری(

و  شهاب زاده)
: 1395همکاران، 

104) 

 رودخانه
فاصله از 

 مرکز محال 
 ی محلیهایدسترس شبکه معابر

 همسایگی سازگار
 )مسکونی، فضای سبز، مراکز گردشگری(

)قربانی و همکاران 
،1392 :169) 

فاصله از 
ی هامجتم 
و تجاری 
خرید  مراکز
 موجود

فاصله از 
تراکم 
 جمعیتی

 فاصله از رودخانه شبکه معابر

هتل، ) همسایگی سازگار
رستوران، مراکز تفریحی 
، بایر، توریستی، فضای 

 سبز(

نزدیکی به 
ها و مرکز میدان
 شهر

)حسینی و زیتونی، 
1396 :30) 

 هاهتل

و  محورهانزدیکی به 
 های مهمیدسترس

نزدیک به مناطش 
 تجاری

 قیمت زمین نزدیکی به مراکز توریستی
) Akin 

Adeyemi, , 

2013(  

 فاصله از شبکه ارتباطی
فاصله از مراکز 
 جذب گردشگر

آموزشی، سبز، ) کاربری اراضی
 ورزشی، صنعتی(

 های موجودفاصله از هتل
)وارثی و رضایی، 

1391:14) 

نزدیکی به ) شرایط جغرافیایی
مکانا  تفریحی موجود، ا

نزدیکی به جنگل و فضای 
 سبز، نزدیکی به سینما(

شرایط ترافیکی 
)فاصله از 
فرودگاه، یا 
 بزرگراه(

 های موجودفاصله از هتل
ن مناب  انسانی، قیمت زمی) شرایط مدیریتی

 و...(
) Chou et al, 

2008:298(  

 رستوران
( نزدیکی به مراکز خدماتی گیمحیط بهداشتی و دور از هر آلود فاصله از پارکینگ Longart et 

al.2017,100(  

& Xi نزدیکی به مساکن نزدیکی به معابر  Luo  

,2016  

 نوع مصالح کیفیت ابنیه پارکینگ
جواری به مراکز )آموزشی، هم

فضای سبز، تجاری، مذهبی، 
 (اداری و بهداشتی

 کیپرترافنزدیکی به معابر 
)جمال و همکاران، 

1392 :98) 



 1398 زمستان، 4، شمارۀ 6گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                       120

 

 ارهـای، معایـن روش یسـازادهیپ جهـت. شـده اسـتفـازی پرداخته شاز رو ، با اسـتفادهاریهر مع یبندکالس نیچنو هم معیارها

طورمعمول از دانـ  متخصصـان بهـره گرفتـه کـردن بـه سهیمقا یبرا روش . ازآنجاکه در اینشوندیم سهیدو مقاصور  دوبهبه

ازنظر کارشناسان  سا یقام نیانجام ا یپووه  برا نیدر ا نی. بنابرااست برخوردار یاوهیو تیشود، انتخاب متخصصان از اهممی

 .است دهیاستفاده گرد نهیزم نیخبره در ا

 

 مبانی نظری

 تحرک گردشگری

 تحـر اسـت.  شـهری گردشگری در زمینه مدیران بهترچه هر گیریتصمیم جهت حیاتی امری گردشگری تحر  مفهوم ادرا 

 عملکـردی شعاع در وی جابجایی نیز و یقیحق مقصد سمت به حرکتی مبدأ تر  زمان در گردشگر یک رفتار معنی به گردشگری

 هایجاذبـه بازدیـد زمـان و چگونگی مکان، مورد در گردشگران تصمیما  فضایی تجسم گردشگری تحر . درواق  است مقصد

تحر  گردشگری در مقیاس شهری به معنی جابجایی گردشگران میان  گریدعبار به(. Chua et al,2016هست ) گردشگری

 هـایویوگی بـهمعمـوالً  تحـر  گردشـگری های مختل  و یا تغییرا  الگوهای فعـالیتی آنـان اسـت. الگوهـایمقاصد و جاذبه

 (.Charles Chancellor,2012اسـت ) گردشـگران زمـانی و مکـانی اطالعا  از ترکیبی شامل که دارند بستگی گردشگران

 و( Inter-destination) مقصـدی میـان لگوهـایا نمـود؛ بندیدسـته گـروه دو در تـوانمی را گردشـگران جابجایی الگوهای

 در مقیاسی کـالن، از که شودمی مربوط گردشگرانی به مقصدی میان الگوهای(. Intra-destination) مقصدی درون الگوهای

 جریـان فضـایی الگوهـای 2008 سـال در یوسـال و منـگ لی، مثال برای .کنندمی حرکت مقصد چند یا یک سمت به مبدأ یک

 وریبهـره افـزای  مطالعـه ایـن از هدف. نمودند بررسی 2004 تا 1995 سال از را اقیانوسیه و آسیا منطقه در دشگرانگر حرکت

 هـایفناوری سـری  توسـعه بـا همـراه اخیـر، هایسال (. طیLi et al,2008بوده است ) مقصد بازاریابی و گردشگری مدیریت

 هایجابجایی مقاصد، مختل  جغرافیایی هایمقیاس بر اساس. است شده بیشتری توجه مقصدی درون هایجابجایی به گیری،ره

در  .گـرددمیاطـالج  شـاخص جاذبـه یـک حول جابجایی یا شهر یک هایجاذبه میان در گردشگران جابجایی به مقصدی درون

بـرای  (.Raun et al,2016) مبحث گردشگری شهری، با توجه به خرد بودن مقیاس الگوهای درون مقصـدی مـوردنظر اسـت

با استفاده از  ی درون مقصدیتحر  گردشگر یالگوها یابیارز با استفاده از سه فضای متفاو  به توانیمدر  بهتر این موضوع 

کامل سازگاری  یگردشگر یهاتیاست که با فعال هاییکاربریدهنده . که نشانیعمل ی. فضاپرداخت یگردشگر یفضا تیظرف

مناسـب  تیـکه موقع یعملکرد هایفضاباشند؛ میمشخص  ییایجغراف یمرزها یو...( و دارا دیخر ،یاقامت ،ییرای)مراکز پذ دارند

 یتحر  گردشگر یالگوها لیوتحلهیدر تجز معیار نیترعنوان مهمبه توانیسازگار را م یهایدر کنار کاربر یگردشگر یهافضا

(. Fennell,1966) کنـدیموجـود اشـاره م یاز فضـادر  شده شخص  یذهن ریدر  شده، که به تصاو یو فضا در نظر گرفت

 ,Flogenfeldtد )نـبگذار ریثأمبـدأ تـ یو بازارها، حرکت فضایی گردشگر ممکن است بر رفتار زین یفرهنگ همچنین اختالفا 

1999). 

 

 های گردشگریزیرساخت

هـا در سـطح چگونگی پـراکن  آنهای گردشگری و ترین عوامل تأثیرگذار بر تحر  گردشگران شهری، زیرساختیکی از مهم

های گردشـگری و شـرایط ایـن شهر است. ارزیابی تحر  گردشگری نیازمند شناخت و تسلط بر مفـاهیم مـرتبط بـا زیرسـاخت

 ونقـل،حمل خـدما  اقـامتی، مراکـز ها،صور  کلی نظام گردشگری شامل جاذبـهها در محدوده موردمطالعه است. بهزیرساخت
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 و ونـد شـود. )موسـیعنوان عناصر گردشگری یاد میشود که از تمامی این موارد بهگردشگری می خدما  و تأسیسا  زیربنایی،

زیرساخت گردشگری عبار  است از تمامی تسهیال  و امکاناتی که گردشگر در حین گردشـگری از آنـان  (.4: 1390پور، ساسان

های گردد. هدف از ایجاد زیرسـاختفزای  جذابیت مقصد میموجب تسهیل ارائه خدما  به گردشگر و درنتیجه ا مند شده وبهره

ها و نیازهای گردشگران و ارائه خدما  مطلوب به آنان است که این امر بـه رونـش گردشـگری مناسب گردشگری، تأمین خواسته

 کـه ندهسـت مـؤثری عوامـل ازجملـه گردشگری هایزیرساخت (.Jafari & Xiao,2016) شهری و توسعه آن خواهد انجامید.

عـالوه بـر اینکـه نقـ  بسـیار مهمـی در توسـعه  هـاآن از برخـورداری و شوند خدما  برای گردشگران ارائه به منجر توانندمی

 ,Bagheri et al) همـراه داشـته باشـد گردشگری شهری ایفا نمایـد، کـه موجـب آسـای  و راحتـی گردشـگران را نیـز بـه

2018:89). 

 

 مطالعه محدوده مورد

 های نقده واز سمت شمال به شهرستان سلماس و از جنوب با شهرستان یه مرکز استان آذربایجان غربی است. کهشهرستان اروم

 5251 بربـالغاست. این شهرستان با مساحتی  محدودشدهاز شرج به دریاچه ارومیه و از سمت غرب به مرز ایران و ترکیه  اشنویه،

به خـود اختصـاص داده اسـت. در ایـن پـووه  بافـت قـدیمی شـهر ارومیـه مساحت استان را  درصد از 14حدود  لومترمرب یک

کـه بـا  شـدهواق شود، محدوده موردمطالعه در مرکـز شـهر ارومیـه مشاهده می 1 که در شکل طورهمان موردمطالعه خواهد بود.

ختصاص داده اسـت. ایـن درصد از اراضی کل شهر را به خود ا 5/3که حدود  هکتار 6/305 نفر، مساحتی تقریبی 50129جمعیت 

است که از شمال به بلوار وحد  از شرج بـه خیابـان پزشـکیان، از غـرب بـه  شدهواق شهرداری  4و  1محدوده در داخل مناطش 

 (.1385 ،مطالعا  راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه)است  محدودشدهی امینی و کاشانی هاابانیخخیابان حافظ و از جنوب به 

 

 
 مورد مطالعهموقعیت منطقه  .1 شکل شماره

 

 
 هیاروم یمرکز محدوده یثبت یراثیم یهامکان و یخیتار بافت محدوده .2شماره شکل
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 2در قالب جدول  هاآنموقعیت  به همراهابنیه تاریخی در محدوده بافت مرکزی ارومیه  در ادامه با توجه به هدف تحقیش،
موجود در بافت تاریخی )مراکز اقامتی، پذیرایی، خدماتی و تجاری( های گردشگری شهری مشخص و همچنین نقشه زیرساخت

 ارائه گردیده است. شناسایی و 3شکل  در قالبمرکز شهر ارومیه  و 4واق  در منطقه 
 

 
  شهر ارومیه باارزشهای گردشگری موجود در بافت تاریخی و نقشه زیرساخت .3شماره شکل

 

با استفاده از  یزوج سا یمقا ،یهای گردشگرزیرساخت لیمؤثر در تحل یارهایعم ییپووه  پس از شناسا نیانجام ا یبرا

 ارهایو مع هاهیکردن ال یو رستر یساز اسیمق ی،سازبه آماده و در ادامه دیگردانجام  AHP_FUZZY SOLVER افزارنرم

 است. شدهپرداخته یبا استفاده از تواب  فاز هاآن یساز یجهت فاز

 

 روش پژوهش

 اطالعا  سیستم .هستند متنوع بسیار اندقرارگرفته موردمطالعه زمان طول در گردشگری یهامؤلفه ها،آن طریش از که ییهاروش

 در آن ی گسـتردههانـهیزمکـاربرد  از قـرار دارد و محققـان حاضـر مطالعـا  ضـروری ابزارهای بین در حاضر حال در جغرافیایی

 از . امروزه متخصصـین گردشـگری(Bahaire & Elliott-White,1999هستند ) آگاه بیشتر گردشگری توسعه و ریزیبرنامه

 اسـتفاده GIS کمـک بـا قلمـرو مـدیریت یـا و تحر  گردشگران سفر، یهانهیهز به مربوط مطالعا  در ،فنّاورانه پیشرفت این

روش  هب در ابتدا .است یاابخانهکت و میدانی آن اجرای روش و تحلیلی – توصیفی پووه  نوع از . این تحقیش(همان)نمایند می

های گردشـگری توزی  ساختار فضایی زیرسـاختبه  ARC GISافزار نرم وبا استفاده از سیستم اطالعاتی جغرافیایی  و توصیفی

تواند منجر بـه تقویـت تحـر  پـذیری گردشـگران در شود که تمامی این عوامل میجهت تحر  بیشتر گردشگران پرداخته می

نتـایج  ی کـردن بهتـربخشیدن به موضوع پـووه  و کـاربردتحقش  جهت شهر ارومیه بیانجامد. باارزشقدیمی و  محدوده بافت

ی پـووه ، تحلیـل مناسـبی بـر روی هاافتهبر اساس ی تا بتوان شدهانتخابمحدوده مطالعه بافت قدیمی این شهر آمده، دستبه

تحلیـل و دیگـر شـرایط  ارهـایها، معشـاخص عوامـل، از ایـن پـووه ر داطالعـا   یآوردر جم  .، انجام دادآمدهدستبهنتایج 
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سـوغاتی مراکـز  دسترسی، مراکـز خریـد،چون ) مؤثرهای مربوط به عوامل انسانی از نقشه و همچنینگردشگری  هایزیرساخت

هـای روش یخی(، در قالـبتار بناهای به ارومیه و نزدیکی قدیم تاریخی بازار_تجاری_خدماتی ، مرکزهارستورانها، فروشی، هتل

 :گردیده استزیر استفاده 

جهـت  GPS،هـوایی یهـاهای رقـومی و عکسرقـومی، نقشـه غیر هایاستفاده از اسناد تصویری مانند نقشه اطالعا  مکانی:

 بررسی وض  موجود

و ایی سـاختار گردشـگری توزیـ  سـازمان فضـمربوط به  اسنادو شده  روزبهجامعه آماری از اسناد  همچنین اطالعا  غیر مکانی:

 شده است.استفاده شهرسازی مربوط، متون فارسی و التین مرتبط با پووه  یهاطرح

ی بر رو FAHPمدل های گردشگری، بر زیرساخت رگذاریتأثی اصلی هاشاخصآوری اطالعا  و شناسایی عوامل و پس از جم 

 لیـمـورد تحل ARC GIS افـزارنرمتوسـط  شـدهیآورجم ی و نتایج حاصل از مدل و اطالعـا  مکـان گرددمیمعیارها اعمال 

 قطعـا  به تدقیشکه نهایتاً  مختل  اقدامها سایت یبندتیاولو بههای در محدوده موردمطالعه سپس با ترکیب نقشهو  قرارگرفته

 منتهی خواهد شد.  مربوطه یهاتیدر سا
 

 هابحث و یافته 

 (:FUZZY) ی( و منطق فاز AHPمراحل تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی )

شهر ارومیه ( )بافت قدیمی 4 های گردشگری در منطقهجهت تحلیل زیرساخت ارهایمعکه در آن  1 در گام اول، با توجه به جدول

مرحله به انجام مقایسـا  بـین  نیاشده است. پرداخته ارهایمعو زیر  ارهایمعو وزن دهی هریک از  یدهارزش، به اندشدهمشخص

 ییهاسیماتربایست مجموعه می رندهیگمیتصمها اختصاص دارد؛ سپس قضاو  در مورد اهمیت آن ومختل  تصمیم  یهاهنیگز

ها نسـبت بـه تصمیم را با توجه به شاخص نهیگز هرها را نسبت به یکدیگر و عددی، اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص طوربهکه 

کند. این کار با انجام مقایسا  بین عناصر تصـمیم )مقایسـه زوجـی( و از طریـش  جاداینماید، گیری میاندازه ی کههاگزینه رسای

و  یسـویگیـرد )عارجحیـت یـا اهمیـت بـین دو عنصـر تصـمیم اسـت، صـور  می دهندهنشـانتخصیص امتیازا  عددی کـه 

 ARC افـزارنرمی با استفاده از فاز یهاهیاله بها آن تبدیلو  ارهایمع یینها زناعمال وسپس در گام دوم (. 30 :1391همکاران،

GIS ،هـا در قالـب ی آنپوشـانهمو  هاشـاخصمرتبط بـا افزار نرمی در هاهیالقرار خواهد گرفت و درنهایت پس از تولید  مدنظر

 مراتبـی. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله اندشدهییشناسایی با باالترین پتانسیل در منطقه موردمطالعه محورها، هیالکی

ی مختل  انجام خواهد شد. وزن و اهمیـت هـر معیـار و هاکالسنهایی در  یهاتیسای بندتیاولوی و بندرتبه (FAHPفازی )

ی زیـر هاجـدولی دانشـگاه، مطـابش علمئـتیهمعیارها نسبت به هم بر اساس نظر متخصصـان و اعضـای  ریزهمچنین برتری 

 است. آمدهدستبه
 های گردشگریی زیرساختارهایمعو زیر  ارهایمع. وزن 2 جدول شماره

 

معیـار  ( و235/0بـا وزن ) ارومیـه( بـازار قـدیم) یخیتار-تجاری-معیار مرکز خدماتی ،شودمشاهده می 2طور که در جدول همان

 ییبسـزا تیها اهمشاخص نیا دارا است. یقیناً ارهایمعبین زیر را در  زامتیا و کمترین نیشتریب بیبه ترت (069/0وزن )دسترسی با 

 عنصر جانبی ریعناصر اصلی گردشگ معیار

 زیر معیار

 
-تجاری-مرکز خدماتی

 تاریخی )بازار قدیم ارومیه(
 به نزدیکی

ــــای  بناه
 تاریخی

نزدیکی به 
 هاهتل

نزدیکی بـه 
 پارکینگ

نزدیکی به 
مراکـــــز 
 پذیرایی

 به نزدیکی
 مراکـــــز

 خرید

 خرید اماکن به نزدیکی
 (فروشی نقل سوغاتی،)

ـــه نزدیکـــی  ب
 دسترسی

 069/0 /088 084/0 104/0 097/0 126/0 197/0 235/0 وزن
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 .خواهند داشت هاتحلیل فضایی زیرساخت جیدر نتا

 شده یفاز یهاهیبا ال بیو ترک ارهایبه مع ییاعمال وزن نها گام دوم:

 پاسـخ در اطالعـاتی یهاهیـال یرگـذاریتأث میـزان و نبوده برخوردار یکسانی ارزش از اطالعاتی یهاهیال از یک هر کهییازآنجا

 آن از کـه گیـرد انجام هاآن یگذارارزش مرحله اطالعا ، روی بر تلفیقی عملیا  انجام از پی  ستیبایم نیست، یکسان نهایی،

 مـدل اعمـال طریـش از کـه ارزشـی) نهـایی دخیـل نمـودن وزن گـام این هدف از. شودیم یاد اطالعا  به وزن دهی عنوانبه

FUZZY_AHP در عوامـل از هریـک اهمیت میزان و مبین ابدییم اختصاص هاآن از هریک به ارهایرمعزی و معیارها یبر رو 

 بـه را معیارهـا از یـک هـر فاصله فازی یهاهیالدر  ستیبایم منظور بدین. باشدتوزی ، می فرآیند در است( بهینه مکان انتخاب

 فـازی یهاهیـال ،جادشـدهیا جدیـد یهاهینمود که ال محاسبه زیرمعیارها از یک هر وزن بر اساس رستری، محاسبا  ابزار کمک

 وزن پـراکن  زیر هاینقشه. است خاصی وزن نشانگر طی  رنگی ، هرجادشدهیا وزنی یهاهیال در. شوندیمنامیده  معیارها وزن

ها، هرچقـدر بـه . طبش این نقشـهدندهیم مای ن را ARC GISافزار نرمبا استفاده از  ارهایمع زیر بر اساس یگذارارزش و دهی

با نزدیکی بـه طیـ   طورنیهمو  ردیگیمی در درجه باالتری قرار گذارارزشد میزان مطلوبیت و شویم ترکینزد قرمزرنگطی  

 از اهمیت آن کاسته خواهد شد. رنگ زرد

 

 
 موجود در محدوده موردمطالعه یارهایمعی بر اساس گذارارزشی و وزن دههای مختلف نقشه .4شماره شکل

 

 های گردشگری در محدوده موردمطالعهتناسب اراضی بر اساس توزی  زیرساخت یینها یبندپهنه گام سوم:

، نقشـه تحـر  هرچـه بیشـتر گردشـگران باهدفبه مناطش مناسب  یابیو دست هاتوزی  فضایی زیرساخت تحلیلجهت  تیدرنها

 ،یارتبـاط یهـابه راه یکیهمچون نزد ییارهایمع و انتقال داده شد ARCGIS 10.3افزار رماستاندارد حاصل از مراحل قبل به ن

و مراکـز خریـد و  هانگیپارک، هارستورانها، تاریخی، مراکز تاریخی، هتل_تجاری_خدماتی مرکزسازگار )ی هایبه کاربر یکینزد

از اضـافه پووه  پس  نیدر ا .اندشدهلیتبد یتررس هی( به الEUCLIDEAN DISTANCEبا استفاده از دستور ) سوغاتی(،

 RASTER( و FUZZY MEMBERSHIP) با استفاده از دسـتور ARC GIS افزارنرمدر  ،هاهیالهرکدام از وزن  کردن
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CALCULATOR))، بــا اســتفاده از دســتور ) انتهــاآمده و در دســتشــده به یفــاز یارهــایوزن هرکــدام از معFUZZY 

OVERLAYحاصل از مراحـل قبـل بـا اسـتفاده از  ییهای نهانقشه ی مکانی صور  گرفته وبندتیو اولو یینها ی(، وزن ده

 یبنـدطبقه .شـده اسـتمنعکس( 4کـه در شـکل شـماره )گردیـده  هیـته نهـایی یابیو نقشه مکان بیباهم ترک ANDمنطش 

 نقشـه، رویقرمزرنـگ  شده اسـت. نـواحیصصور  طیفی از رنگ مشخنیز به توزی  فضاییبرای محدوده موجود در  یبندپهنه

هـای مطلوبیـت مکان ،رنـگیآب نـواحی بـه بـا نزدیکـی. دارا اسـت منطقـه را در این هاکمتر و توزی  نامناسب زیرساخت ارزش

ی بر اساس اولویت مکانی تحر  گردشگران در سـایت بندپهنهبه تدقیش قطعا   5یابد. در ادامه در شکل پیشنهادی افزای  می

 شده است.پرداخته ردمطالعهمو

 

 
 های گردشگری در محدوده بافت تاریخی و باارزشی تناسب اراضی بر اساس توزیع زیرساختبندپهنه . 5شماره شکل

 

 در کالس مناسب(، سـوم) مناسب(، دوم کامالًدر کالس ) قطعا  به پنج کالس، اولویت اول 5 شکلآمده از دستبهمطابش نتایج 

 مناسـب امـاکنی چـون کـامالًگردیده است. در کـالس یبندطبقهنامناسب(  )کامالً نامناسب( و پنجم) (، چهارمتفاو یبکالس )

ی بسیار رساختیزعبدالمحمد( دارای توزی   حاج مسجد و اتحادیه گرمابه سردار، مسجد مناره، مسجد هدایت، مدرسه جام ، مسجد)

تجاری، متشکل _عنوان مرکز خدماتی. در این سایت بازار ارومیه که بهباشندیمنسبت به سایر اماکن تاریخی  ترمتعادل مناسب و

قطعـه مرکـز خریـد سـوغاتی، دارای توزیـ   11قطعـه پارکینـگ و  52قطعه رستوران، 10قطعه هتل،  17قطعه تجاری، 1398از 

 مدرسـه انصاری، ری نظیر خانهبندی مناسب، اماکن گردشگبه سایر نواحی است. همچنین در پهنه ی نسبتترمتناسبی رساختیز

 حاج مسجد لعیا و مدرسه مریم، حضر  کلیسا خان، حاجی مسجد ،(ارومیه شهرداری و یشناسمردم موزه) ایالت میدان بهمن، 22

مرکـز خریـد سـوغاتی دارای توزیـ  فضـایی  7پارکینـگ و  29رسـتوران،  8هتل،  2قطعه تجاری،  926اند که عبداهلل قرارگرفته

ــن محــدوده  مناســبی در ــرفتن  . جهــت شناســاییباشــندیمای ــزان تحــر  گردشــگری و در نظــر گ ــدتیاولومی ــاکن بن ی ام

در  "فرهنگـی  گردشـگری توسـعه در شـهری و معمـاری میـراث یهاارزش نق  " گردشگری، پووهشی تحت عنوان_تاریخی

 اولویـت در به ترتیب تاریخی بازار و جام  دتحقیش، مسج این یهاافتهاست. طبش ی شدهانجامهسته مرکزی بافت تاریخی ارومیه 

 توانمی وقرار دارند  ارزشی لحاظ به سوم اولویت در لشکر( ستاد ارومیه، ارومیه، شهرداری )شهربانی ایالت میدان و دوم و نخست
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پـس از  بـرد. نـام تـاریخی_فرهنگـی یمحور گردشگربرای تحر   نقاط مهم معرف عنوانبه فرهنگی-میراثی مکان سه این از

نظـم السـلطنه( در اولویـت  گذر) بهمن در اولویت چهارم، خانه انصاری در اولویت پنجم، مسجد سردار 22، مدرسه نامبردهنواحی 

گیرنـد کنیسه کلیمیان در اولویت آخر در بافت قدیمی شهر ارومیه قرار می ششم، مدرسه هدایت و مسجد مناره در اولویت هفتم و

 .(85 :1394همکاران، و )عباس زاده
 

 های گردشگری و تدقیق قطعات آن با اماکن تاریخیی توزیع فضایی زیرساختبندکالسی، بنداولویت .3 جدول شماره

 
 یبندتیاولو

خی تدقیش قطعا  با اماکن میراث فرهنگی و تاری درصد مساحت تعداد قطعا  یبندکالس
 موجود

 موقعیت بافت

 ل مسجد جام ، مدرسه هدایت، مسجد مناره،شام 44/28 هکتار 80 6 مناسب کامالً 1
مسجد سردار، گرمابه اتحادیه و مسجد حاج 

 عبدالمحمد

مرکزی بافت قدیم 
 شهر

 بهمن، میدان ایالت 22خانه انصاری، مدرسه  70/29 54/83 9 مناسب 2
 بیرستاندی و شهرداری ارومیه(، شناسمردمموزه )

چمران، مسجد حاجی خان، کلیسا حضر  مریم، 
 سه لعیا، مسجد حاج عبداهللمدر

پیرامون هسته 
 مرکزی شهر

پیرامون سایت  _ 58/26 75/74 _ تفاو یب 3
 مناسب

 از اماکندور  _ 83/9 58/27 _ نامناسب 4
 تاریخی

 حاشیه بافت قدیم

دور از اماکن  _ 45/5 33/15 _ نامناسب کامالً 5
 تاریخی

 

مناسب و مناسـب در محـدوده بافـت تـاریخی شـهر ارومیـه طبـش  کامالًکالس ی موجود در دو بندپهنهدر ادامه تدقیش قطعا  

ی، مسـجد میبـازار قـدمناسب به ترتیب اولویت شـامل  کامالًآمده است. اماکن تاریخی موجود در سایت دستبه 7 و 6های نقشه

که در بهترین  باشندیمکلیمیان  بهمن، مسجد سردار، مدرسه هدایت و مسجد مناره و کنیسه 22جام ، کلیسای ننه مریم، مدرسه 

تواند در درجه و درنتیجه میزان تحر  پذیری گردشگران نیز می قرارگرفتههای گردشگری موقعیت ازنظر توزی  فضایی زیرساخت

 باالیی قرار گیرد.

 
  شهر ارومیه مرکزی مناسب و مناسب در محدوده کامالًی موجود در دو کالس بندپهنهتدقیق قطعات  . 7و  6شماره شکل
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ها در توسعه و تحر  گردشگری شهرها، شهر ارومیه هتل وهیوبه مراکز اقامتی کیفیت و کمیت انکاررقابلیغبه نق   با توجه
وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون بیانگر این موضوع است که پراکندگی فضایی در سطح بافت قدیمی مورد تجزیه ازنظر

ی بنددرجه 4باشند. در جدول از کیفیت پایینی برخوردار می اقامتی، این مراکز_اسب مراکز خدماتیباوجود پراکندگی بسیار من
ی کیفیت در واحدهای هامؤلفهی که بین ارابطهاست. با در نظر گرفتن  شدهدادهها در بافت و هسته تاریخی شهر نشان هتل

(، میزان 12: 1393،همکارانقاسمی و ) داخلی و خارجی وجود داردها و... و رضایتمندی گردشگران اقامتی، اغذیه، ابعاد اتاج
بایست رو باال بردن کیفیت مراکز اقامتی در ابعاد مختل  موضوعی است که میرضایتمندی در سطح پایینی قرارگرفته ازاین

 موردتوجه قرار گیرد.
 

  های هتلبنددرجه . 4شماره جدول

ی بنددرجه کاربری طبقه همک  آدرس ی هتلبنددرجه
 هاهتل

 طبقه یکاربر آدرس

 همک 

خیابان امام، نرسیده به  8
 هیفقتیوالفلکه 

 نما با آریا هتل طالقانی خیابان 3 بهارستان ریپذمهمان
 تیکامپوز_

 ابتدای ،هیفقتیوال میدان 1 صفا ریپذمهمان امام _تقاط  سرداران 8
 طالقانی خیابان

 هتل ارگ

 ازارب مقابل امام، خیابان 8
 قدیمی

خیابان بعثت، مقابل ورودی  2 آذربایجان ریپذمهمان
 بازار قدیمی ارومیه

 رضا هتل

خیابان امام، کوچه  8
متصل به بیمارستان 

 عارفیان

 هتل پار  قدیمی بازار مقابل امام، خیابان 4 برج مهمانسرا

 ،هیفقتیوال میدان 8
 طالقانی خیابان ابتدای

 رومی دریانما هتل ابان امام، خیابان طرزیخی 2 پار ایران ریپذمهمان

 هتل خرم بلبل لرخیابان امام، کوچه  2   

 منبع: سازمان میراث فرهنگی ارومیه()

 

 گیرینتیجه

مختلـ  مقاصـد،  ییایـجغراف یهـااسیمق ی،درون مقصـد یهـاییجابجا توجه به ،پیشرفت فناوریهمراه با  ریاخ یهاسال یط

ایـن  .اهمیت بسزایی یافتـه اسـتجاذبه شاخص  کیحول  ییجابجا ایشهر  کی یهاجاذبه انیدر م یدرون مقصد یهاییجابجا

های گردشگری، گردیده است که نق  میان زیرساخت پیوند و عوامل موجب اهمیت یافتن موضوع توزی  متعادل سازمان فضایی

 تحت تـأثیر مسـتقیم عناصـر گردشگری تحر  که دهدیم نشان به سزایی در تقویت و توسعه صنعت گردشگری دارد. مطالعا 

 نسبی برای این مهـم مزایای دارای مناب  این نسبی فراوانی و تاریخی، عملکردی و ادرا  ذهنی گردشگر بوده فرهنگی، طبیعی،

های گردشگری و چگـونگی پـراکن  ترین عوامل تأثیرگذار بر تحر  گردشگران شهری، زیرساختهمچنین یکی از مهم  است.

های ارزیابی تحر  گردشـگری نیازمنـد شـناخت و تسـلط بـر مفـاهیم مـرتبط بـا زیرسـاخت رونیازاها در سطح شهر است. آن

مقاصـد  یو طراح تیریدر مد یاساس ینقش این موضوعدر  ها در محدوده موردمطالعه است. گردشگری و شرایط این زیرساخت

 بـرای منطـش فـازی و GIS از اسـتفاده بـا پـووه  ایـن ها دارد.بـهجاذ یابیـو بازار تیحرکت در سـا یزیربرنامه ی،گردشگر

بـرای  های گردشـگریزیرسـاخت اثـرا  اهمیـت وشـده انجامدر بافت تاریخی ارومیه  گردشگری موضوع توسعه وتحلیلتجزیه

های توزیـ  فضـای متناسـب سـاختار زیرسـاختدهنده نشـان کمـی های. شـاخصکنـدیم تحر  بیشتر گردشگران را برجسته

اسـت،  در هسته بافت تـاریخی شـهر دسترسی( مراتبسلسله و هایفروش، مراکز خرید و سوغاتی هارستورانها، هتل) گردشگری
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اسـت،  تـاریخی گردشـگری محـور و اصـلی مرکـز درواقـ  کـه ره() امـام خیابـان محدوده در گردشگری هایزیرساخت چراکه

شـده  ترنامتعادلره(، توزی  ساختار فضایی نامتناسب و ) گردشگری خیابان امام_خیبا افزای  فاصله از محور تاری .اندمتمرکزشده

 کـه قرارگیـری یاگونـه. بهاسـت نگردیـده رعایـت محور در این بهینه یابیمکان در زمینه موجود هازیرساخت قرارگیرینحوه و 

مجاور واق  در محور اصلی خیابان  یهایکاربر هب ها نسبتآن همخوانی شهر، موجب نواحی سایر به نسبت هازیرساخت ترمناسب

 نظـر کارشناسـانو  موجـود اطالعـا  از اسـتفاده با. کندیم ایجاد خیابان اطراف در را پیوسته محوری امر این که امام )ره( شده،

 ترتیـب امـاکنبـه  گردشـگری محور طراحی تحر  پذیری این در تأثیر بیشترین که گرفت نتیجه توانمی زمینه، این در مرتبط

با مقایسه نتایج حاصـل ایـن پـووه  بـا تحقیقـا  مشـابه  ها است.هتل و( ارومیه تاریخی بازار) خدماتی_تجاری مرکز تاریخی،

نتایج متفاو  این تحقیش با سایر تحقیقـا  ناشـی از تفـاو   آورده شده مشخص است که 5که در قالب جدول  خارجی و داخلی،

به معنـی بـروز  به موضوعاتی است که در این تحقیش به آن توجه شده است. لذا این مهم هاووه پرویکردها و عدم توجه سایر 

 آمدهدسـتبههای خـاص محـدوده موردمطالعـه نبوده و صرفاً به دلیل رویکرد تحقیش و ویوگی هاپووه تناقض و تضاد با سایر 

ی بر صـحت و روایـی فرآینـد انجـام انشانه، شدهانجامی هاپووه است. از طرفی، نتایج مشتر  این تحقیش در مقایسه با سایر 

در زمینـه تحـر  گردشـگری و پـراکن   شـدهانجامی هـاپووه کـه در تمـامی  دیـنمایمو بر اصـولی اشـاره  تحقیش داشته

 های مرتبط با آن است.زیرساخت
 

 صورت گرفته یهاپژوهش یقیتطب سهیمقا .5 شماره جدول

 عنوان پووه 
 

 نمونه موردی
ی هایوگیو

 اریخیت -جغرافیایی 
 دیتأکرویکرد مورد  وضعیت رشد و توسعه شهری

نتایج مشتر  با 
 تحقیش حاضر

 نویسندگان نتایج متفاو  با تحقیش حاضر

 توزی  وتحلیلتجزیه
 گردشگری امکانا 

 با آن سازیبهینه و
 GIS از استفاده

بافت تاریخی شهر 
 سمنان،

واق  در بخ  شمالی 
 شهر.
 

ی در مسیر ریقرارگ
جاده تاریخی ابریشم 

 نهیشیپو وجود 
فرهنگی بسیار 
 شاخص

عدم توسعه کالبدی به دلیل ماهیت 
 تاریخی و حفاظت کالبدی

فضایی با  –رویکرد کالبدی 
ی هارساختیزبر پراکن   دیتأک

 گردشگری

وابستگی میزان 
جذابیت مراکز 
تاریخی به وجود 

ها و زیرساخت
 امکانا  گردشگری

اط مسیر اصلی به عدم ارتب
های پراکن  زیرساخت

تحقیش  برخالفگردشگری 
 حاضر

مسیر اصلی با  انطباج عدم
های محدوده پراکن  زیرساخت

 گردشگری

 

Ebrahimzadeh& 

Daraei,2014 

 دسترسی ارزیابی
 به گردشگران

 گردشگری امکانا 
 با هندوستان در
 روش از گیریبهره

 شکاف تحلیل

محدوده توریستی شهر 
واق  در بخ   گوا،

بندری شهر و نیز شهر 
 تاریخی.

 کشور هندوستان

ی بخ  ریقرارگ
بندری در ساحل 
 اقیانوس آرام،
قرارگیری شهر 
تاریخی گوا در 

کیلومتری  40فاصله 
 شهر

رشد و گسترش بخ  بندری به دلیل 
 رونش گردشگر،

 عدم توسعه و حفاظت از بخ  تاریخی

 GAPرویکرد کمی و عددی )

analysis بر نق   دیتأک( با
 شناخت قبلی گردشگر از محیط

ی شناخت رگذاریتأث
های اولیه از جاذبه

گردشگری بر تحقش 
 تحر  گردشگری

های اهمیت نق  شناخت جاذبه
گردشگری در توزی  

 های آنزیرساخت

 

D’Mello et al,2016 

 

 

 

 جذب الگوی تدوین
 با گردشگری
 مدل از استفاده

 فازی

 ست.مونه موردی انداشته و فاقد  دیتأکی فازی سازمدله روش بر توسع صرفاًاین تحقیش 
عددی با  –رویکرد ریاضی 

 بر منطش فازی دیتأک

های نق  زیرساخت
گردشگری و الگوی 

ها در پراکن  آن
تحقش تحر  
 گردشگری

- Chang & 

Chang,2015 

 پراکن  بررسی
 گردشگری خدما 
 تاریخی محور

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

فضایی با  –رویکرد کالبدی 
ی هاجاذبهبر نق   دیتأک

و  بناهاتک  عموماًگردشگری )
آثار شاخص( و نیز گردشگری 

 کترونیکیال

پراکن  نسبتاً 
متناسب 
های زیرساخت

گردشگری در هسته 
 و محور اصلی شهر

نق  و تأثیر گردشگری 
الکترونیکی بر توسعه 

 ی گردشگریهارساختیز

 
 1390بختیاری، و آبادیزنگی
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 ر  پـذیریارتبـاط بـا تحـ اهمیت شناخت عناصر اولیه و جانبی گردشـگری در بر تأکید پووه ، این درتوجه قابل نکته

تحلیـل  تـوان بـه کاربسـت یـک مـدلی تحقیـش میهاتیمحـدودگردشگری با محوریت گردشگری تاریخی اسـت. از 

کـه بـا  ن فراهم خواهنـد بـودبعدی این امکا مطالعا  در این صور  برای .اشاره نمود بازه زمانی یکسان با گیریتصمیم

ج ایـن دیگـر نتـای یـرد. ازگگسترده موردبررسـی قـرار  فازی وابطر ایجاد ی زمانی مختلفی باهادورهاستفاده از این مدل 

ی بنـدپهنهودن بـکـه بـاوجود اسـتاندارد  ی به این موضـوع اسـتابیدستاز اهمیت بیشتری برخوردار است،  پووه  که

ار وردبرخـی نامطلوبین محدوده از رونش گردشگری ره(، ا) امام ابانیمحور خها در بافت مرکزی شهر بخصوص زیرساخت

ی هامؤلفـهرغ از ی است و عوامل متعدد دیگری فاچندوجهتوسعه گردشگری موضوع  این حقیقت است که نشانگرو  بوده

وب ی به علـل نـامطلابیدست است. با توجه به ارکان پووه  حاضر، مؤثرحاضر در رونش گردشگری  موردبررسی پووه 

ت که اس از آنحاکی  دیآیم به دست مشابهِی هانمونهرسی بودن رونش گردشگری هدف این پووه  نبوده اما آنچه از بر

ی مربـوط بـه هرفـرا شـمسـائل  ها موجـود،تواند ناشی از عوامل متعددی اعم از: وضعیت کیفی زیرسـاختاین مهم می

ه و در توسـع مـؤثردم معرفی مناسب عوامل فرهنگی، ع اجتماعی، ، مباحث امنیتی،ونقلحملهای مانند سیستم زیرساخت

های محـدوده پـووه  حاضـر شود در قالب مطالعه مستقل کیفیت زیرسـاختلذا پیشنهاد می ونش گردشگری و... باشد.ر

 هیـو تهی نـوین هـاروشبـا کاربسـت  ی توسـعه گردشـگریهـامحر قرار گیرد همچنین معرفی مناسـب  موردبررسی

 یهانـهیزمدر تحقیقـا  آینـده  تـوانیم تینهادرباشد.  مؤثرتواند بسیار می ارتباطنیدرا "جام  گردشگری شهری"نقشه

 .ا  در نظر گرفتمطالع گونهنیدر ا را نیز گردشگرانی فرهنگ – یاجتماع

 

 منابع

 در مراتبـی سلسـله تحلیـل فراینـد از اسـتفاده با تجاری هایمجتم  بهینه یابیمکان (1396) حسین زیتونی، و علی حسینی، (1

 ،4 سـال شـهری، کـارکرد و رساختا مطالعا  فصلنامه رامسر(، شهر تجاری مجتم  :)مورد جغرافیایی اطالعا  سیستم محیط

 .24-43 .صص ،13 شماره

 ایستا پانل رویکرد دو توسعه:درحال کشورهای در اقتصادی رشد بر گردشگری تأثیر (1393) مسعود پناه، خدا و سمیه حسنوند، (2

 .87-102 .صص ،6 شماره ،2 سال کالن، و راهبردی هایسیاست فصلنامه ویا،پ پانل و

 .سمت انتشارا  :تهران ،دوم جلد ،شهری جغرافیای در نو هایدیدگاه (1385) حسین شکویی، (3

 ،6 دوره ،GIS سیسـتم از اسـتفاده بـا اصـفهان شـهر توریسـتی فضای الگوی شناخت (1381) علی موحد، و حسین شکویی، (4

 .71-94 .صص ،4 شماره

 همـای  اولـین اصفهان، شهر تاریخی محور گردشگری خدما  پراکن  بررسی (1390) نرگس بختیاری، و علی آبادی،زنگ (5

 تهران. آزاد دانشگاه ایدار،پ گردش و دیریتم المللیبین

 یابیمکان و شهری نوین تجاری مراکز فضایی توزی  تحلیل (1395) اکبرعلی حیدری، ؛یعقوب گر،پیوسته ؛مرجان زاده، شهاب (6

 پیـاپی شماره ،6 سال ای،منطقه ریزیرنامهب فصلنامه شیراز(، شهرکالن :پووهی )مورد AHP و GIS از استفاده با هاآن بهینه

 .112-99 ص.ص ،23

 و شهرها توسعه بر آن آثار و خزر دریای جنوبی سواحل گردشگری اندازچشم (1384) مجیدی ،روفیا و جمعلی پاشا، طهماسبی (7

 در گردشـگری تصـنع نقـ  سراسری همای  اولین مقاال  مجموعه ،(نکابنت شهرستان :موردی مطالعه) منطقه روستاهای

 .رنسانس ناشر تهران، .مازندران استان توسعه

 توسـعه در یشـهر و یمعمـار راثیـم هایارزش نق  (1394) الناز ،احمدی سلطان اصغر؛ ،مرادی محمد مظفر؛ زاده، عباس (8

 ،14 شماره ،4 دوره ،1394 تابستان و بهار ی،شهر مطالعا  فصلنامه ،(هیاروم یخیتار بافت :یمورد )نمونه یفرهنگ یگردشگر

 .77-90 .صص
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 و AHP گیریتصـمیم روش دو مقایسـه (1391) سـیدعلی نـواد نیـک باس؛ع ،یمحمد یعل الل؛ج ،یکرم ؛وحید ،یسویع (9

AHP-Fuzzy 34 .صـص ،85 شماره .22 دوره ،نیزم علوم هینشر القان،ط منطقه در زیرزمینی سدهای اولیه یابیمکان در-

27. 

 فضـای گزینی مکان فرآیند در اراضی تناسب بندیاولویت (1393) محمدحسن یزدانی، زهرا؛ ،فریکامل عطا؛ ،الندهیگ غفاری (10

 علوم کاربردی قا تحقی نشریه تبریز، شهرداری یک منطقه :موردی مطالعه معیاری چند تحلیل فنون از استفاده با شهری سبز

 .251-270 .صص ،32 شماره ،14 سال جغرافیایی،

 توسـعه جهـت شـیراز شهر اقامتی مراکز مکانی و کیفی تحلیل (1393) محمد صادقی، اهلل؛ کرامت زیاری، فروغ؛ قاسمی،-11 (11

 .1-11.صص ،11 شماره ،4دوره ای،منطقه آمای  و جغرافیا گردشگری،

 از اسـتفاده بـا شـهری نـواحی در شـهری نوین تجاری مراکز یابیمکان (1392) جمال ریان،قیص نادر؛ پروین، رسول؛ قربانی، (12

 ،45 شـماره ،17 سـال ریزی،برنامـه و جغرافیـا نشـریه سقز(، شهر گانهسه نواحی موردی، )نمونه AHP مراتبسلسله تحلیل

 .136-181 .صص

 اطالعا  سیستم از استفاده با شهری هایپارکینگ نهبهی یابیمکان (1392) یوس  نصیری، حسین؛ کیومرثی جمال؛ محمدی (13

 دوره .جغرافیـایی فضـای نشـریه ،(آباده شهر مرکزی بخ  :موردی مطالعه) مراتبی سلسله تحلیل فرایند و (GIS) جغرافیایی

 .91-109 .صص ،44 شماره ،13

 عا .اطال آرشیو (1390) غربی آذربایجان استان ارومیه، فرسوده بافت راهبردی مطالعا  (14

 .35 ص تهران، سمت، انتشارا  شهری، گردشگری (1386) علی موحد، (15

 ،65 شماره ،65 دوره انسانی، جغرافیایی هایپووه  اصفهان، تاریخی شهر در اقامتی مراکز فضای توزی  (1387) علی موحد، (16

 .105 -116 .صص

 از اسـتفاده بـا گردشـگری قطب تعیین جهت شهری هاییرساختز نق  ارزیابی (1390) جعفر ،پورساسان و جعفر ،وندیموس (17

 .63-82 .صص ،1 شماره ،1 سال گردشگری، فضای فصلنامه ، مازندران( استان در AHP و TOPSIS یهامدل

 اول. چاپ شهری، اتوبوس هایایستگاه یابیمکان ضوابط کار آیین (1385) ایران صنعتی تحقیقا  و استاندارد مؤسسه (18

 :مـوردی مطالعـه تـاریخی شهرهای در اقامتگاهی مراکز یابیمکان و فضایی تحلیل (1391) یثمم رضایی، و حمیدرضا وارثی، (19

 .1-26 .صص ،19 شماره ، دوره .محیط آمای  شیراز، شهر هایهتل

 اصـفهان، شـهر در گردشـگری هایزیرسـاخت وضـعیت بر تحلیلی (1390) احمد شاهیوند، مسعود؛ تقوایی، حمیدرضا؛ وارثی، (20

 .91-112 .صص ،4 شمار ،44 پیاپی شماره ،22 دوره ،22 سال محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیا مجله اصفهان،

 منطـش و ANP مـدل با اتوبوس هایایستگاه یابیمکان (1393) حدیث حسنوند، عزیزی غالمرضا؛ شیران، حمیدرضا؛ وارثی (21

 .55-76 .صص ،23 شماره ،6 هدور ،شهری ریزیبرنامه و پووه  ،(آبادخرم شهر :موردی نمونه) GIS در فازی
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