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تحلیل کیفی مسیرهای گردشگری شهر یزد
 با تأکید بر سلسله مراتب ورود

محسن رفیعیان
استادیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد، ایران.

آنجا  از  یا  و  می کند  سفر  مقصد  به  چگونه  گردشگر  این که  به  توجه  گردشگری،  برنامه ریزی  در   | چکیده 
بازمی گردد، اهمیت اساسی دارد. آنچه در ایجاد و تکمیل مسیرهای گردشگری حائز اهمیت است، سلسله مراتب 
ورود گردشگران است. این مسیرها در سطوح گوناگون شامل الف( واردشدن به شهر از طریق مبادی ورودی، ب( 
طی کردن مسیرداخل شهر و رسیدن به اقامتگاه ها و ج( بازدید از جاذبه های مقصد مورد بررسی قرارمی گیرند. 
اکثر پژوهش های حوزه گردشگری بر مورد سوم )ج( تمرکز داشته اند و به دو مورد اول توجه کمتری شده است. 
با توجه به قرارگرفتن بافت تاریخی شهر یزد در فهرست میراث جهانی و برخورداری از جاذبه های گردشگری 
بسیار که گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کرده، طرح ها و برنامه های بسیاری جهت رونق گردشگری 
پیشنهاد داده شده است اما در این میان کمتر طرحی به لزوم شناسایی سلسله مراتب ورود گردشگران و از آن 
طریق بررسی مسیرهای موجود و عوامل کلیدی آن ها پرداخته  است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل 
سلسله مراتب ورود گردشگران شهر تاریخی یزد است. سؤال اصلی پژوهش این است که: سلسله مراتب ورود 
گردشگران به چه صورت است و کدام عوامل اساسی برآن تأثیر گذارند؟ روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی 
و از نوع کاربردی است. نتایج حاکی از آن است که در مرتبه اول ورود گردشگرانی که از حمل و نقل جاده ای 
استفاده می کنند نسبت به حمل و نقل ریلی و هوایی از سلسله مراتب مناسبی برخوردار نیست و این به دلیل 
مشخص نبودن حد و مرزهای شهر است. از طرفی در استفاده از حمل و نقل جاده ای »ورود ذهنی و بصری« 
قوی تر از حمل و نقل ریلی و هوایی است و در هر سه دسته حمل و نقل »ورود فیزیکی« شرایط یکسانی را 
دارد. در مراتب دوم و سوم سه گونه ورود مبتنی بر حمل و نقل زمینی است که از آن به مسیرهای گردشگری 
یاد می شود. مسیرهای گردشگری تنها منحصر به شبکه میان جاذبه ها نمی شوند و دو جزء مهم مرتبط با آن 
»ورودی ها و مسیرهای متصل کننده ورودی ها به اقامتگاه ها« هستند. به بیان دیگر در شهری همچون یزد که 
با ثبت بافت تاریخی خود در فهرست میراث جهانی گردشگران بسیاری را جذب کرده تنها وجود جاذبه های 
بـااهمیـت و بافت تاریخی و امکانات و تسهیالت مناسب گردشگری کافی نیست. بلکه شبکه ای از مسیرهای 

گردشگری مبتنی بر سلسله مراتبی از ورود نقش مهمی ایفا می کند.
واژگان کلیدی | مسیرهای گردشگری، سلسله مراتب ورود، تحلیل کیفی، یزد، ورود »ذهنی، بصری، فیزیکی«.

مقدمه | امروزه گردشگری در سطوح بین المللی توسعه فراوان یافته 
و یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورهای جهان را تشکیل می دهد. دو 
جزء مهم صنعت گردشگری عبارت است از: جاذبه های گردشگری، 
 .)Li, Shi, Yang, & Ren, 2020( تسهیالت و خدمات گردشگری 
اتفاقی  طور  به  گردشگری  هرکجا  است  داده  نشان  تجربه  امروزه 
مشکالت  یابد،  توسعه  مشخص  استراتژی  و  برنامه ریزی  بدون  و 
گردشگری  مشکالت  درازمدت،  در  و  می آورد  وجود  به  متعددی 

1394؛  کریمی،  و  قنبری  )رشیدی،  می شود  فوایدش  از  بیش 
لطیفی، 1384(. وجود جاذبه های گردشگری در یک منطقه شرط 
الزم برای فعالیت های مربوط به آن است، امـا کـافی نیست. شرط 
کافی آن وجود تأسیسات، خدمات رفاهی و زیرساخت هایی است 
که بتواند نیازهای گردشگران را در حد مطلوب برآورده سازد، از 
نیاز  مورد  امکانات  و  زیرساخت ها  می توان  زیرساخت ها  این  میان 
گردشگران در مسیر رسیدن به مقاصد خود و چگونگی و کیفیت 

 .)Ripoll-Zarraga & Raya, 2020( آن ها را نام برد
این مسیرها خود نیز به عنوان جزیی از سفر در شکل گیری تجارب 
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مفید هستند. بخش عمده ای از ادراک و تجربه گردشگر از شهر مقصد 
در مراحل ورود به شهر شکل می گیرد. این پژوهش با واکاوی مفهوم 
سلسه مراتب ورود گردشگران در قالب مسیرهای گردشگری و ادراک 
»ورود« به شهر، مبادی ورودی حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی 
یزد را بررسی نموده و ضمن بررسی سلسه مراتب ورود به شهر نواقص 

آن را ارائه می کند.

مسیرهای گردشگری
بر  متکی  و  شده  بنا  حرکت  پایه  بر  که  است  صنعتی  گردشگری، 
آهنگریان،  و  مسعود  )معمارزاده،  است  اقامت  و  سفر  عامل  دو 
1394(. امروزه مطالعه فعالیت های گردشگری و طراحی مسیرهای 
شاخص  و  مهم  موضوعات  از  یکی  مکان  و  فضا  در  گردشگران 
است (Chu, Lin, Chang, 2012) . جغرافی دانان و محققان عالقمند 
برای  طریق  چه  از  و  جاهایی  چه  افراد  بدانند  که  هستند  این  به 
این هستند که بدانند چه مدلی  انتخاب می کنند و در پی  بازدید 
الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان می دهد )کریمی و 

محبوب فر،1390(. 
گردشگری  جاذبه های  که  است  مسیری  شهری  گردشگری  محور 
موجود در شهر را به یکدیگر متصل می سازد تا بازدید از آنها تسهیل 
خود  گاهی  و  دارد  اتصال دهنده  نقش  فقط  محور  این  گاهی  یابد. 
مسیر دارای جذابیت برای گردشگران است. مسیریابی، لحاظ نمودن 
 ویژگی های جسمانی، عالئق و توانمندی گردشگران در مسیریابی و 
جانمایی محورها و ایجاد قابلیت انتخاب و مسیرگزینی به گردشگر 
از عوامل مهم در موفقیت مسیر به حساب می آید )دلبری و داوودی، 
و  دو جانبه  گامی  عنوان  به  گردشگران  مسیریابی  بنابراین   .)1391
و هدایت گردشگری محسوب  برای خوانایی شهر  شاید چندسویه 
می شود (Gregoriades & Dimitriou, 2020). مسیرهای گردشگری 
جاذبه های  و  زیرساخت ها  متصل کننده  عنصر  مهم ترین  عنوان  به 
گردشگری، وظیفه شناساندن هویت شهر به گردشگران را بر عهده 
فرهودی،  رهنمایی،  1394؛  آهنگریان،  و  مسعود  )معمارزاده،  دارد 
دیتمان و قدمی، 1387(. هر گردشگر با ورود به مقصدش دانسته های 
قبلی خود از را یک به یک با آنچه می بیند و ادراک می کند تطبیق 

می دهد و در طول مسیر دانسته های خود را تدقیق می کند.

مسیرهای گردشگری به عنوان جاذبه
مسـیرهای گردشـگری رهیافتی است ناشی از حرکـت گردشـگران 
بخـش  و  مدیران  گردشگری  استراتژی های  پیـاده کـردن  کـه 
خصوصـی در ایـن فضـاها می تواند تحـولی شـگرف در پایـداری 
پنهان  نکته  شاید   .)138۶ )رضوانی،  نماید  ایفا  شهر  گردشگری 
گردشگری شهری، در عامل حرکت گردشگران به مقاصد، از طریق 
آن ها  که  است  خدماتی  و  طراحی شده  و  برنامه ریزی  مسیرهای 
سلسله مراتب  طراحی  و  انتخاب  دارند.  نیاز  مسیرها  این  طول  در 
نیازهای  تأمین  و  تجربه  رقم زدن  هدف  با  گردشگری  مسیرهای 

به  می تواند  که  است  اقداماتی  از  گردشگری  مقوله  به  مربوط 
عنوان راهبردی، مکمل طرح های گردشگری در شهرهای تاریخی 
گردشگرپذیر به شمار آید. مسیرها و محورهای شهری از عناصر اصلی 
و زیربنایی ترین عنصر در ساختار ذهنی از یک شهر هستند )ضیایی 
و عباسی، 1397(. آنها در ذهن شهروندان به صورت خطوطی ظاهر 
می شوند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را میسر می سازند 
انواع  به صورت  عینیت  در  محورها  و  مسیرها  دیگر،  عبارتی  به  و 
خیابان ها و کوچه ها و بن بست ها و... خود را نشان می دهند )پاکزاد، 
138۶(. هنگامی که مسیر گردشگری در شهر و فضاهای شهری با 
مقیاسی فراتر از معماری مطرح می شود، چون گردشگر به صورت 
برنامه ریزی شده با آن ارتباط می گیرد، عملکردهای جدیدی برای 
این مسیر تعریف می شود. درواقع می توان گفت این مسیر به عنوان 
مسـیرهای  تعیین   .(Qiu & Zheng, 2017) می کند  عمل  جاذبه 
در  امکانات  هدفمند  و  آگاهانه  تخصیص  نخست  گام  گردشـگری 
فضای گردشـگری شـهری اسـت. در گذشته به این مسیرها تنها به 
عنوان راه حمل و نقل و جا به جایی پرداخته شده، درحالی که امروزه 
از آن ها به عنوان عامل ایجاد انگیزه در گردشگران برای بازدید از 
 .)1392 سقایی،  و  یزدی  )پاپلی  می شود  یاد  مختلفی  مکان های 
مسیر گردشگری تنها به عنوان عامل محرک گردشگر در رسیدن 
است،  آن  عملکردهای  از  یکی  دسترسی  و  نشده  تلقی  مقصد  به 
آنچه بر ارزش آن می افزاید، نقش واسطه ای آن بین گذشته و حال 
و آینده و نقش اجتماعی آن به سبب حضور مردم و فعالیت های 
متعدد در آن است؛ بنابراین مسیر عرصه ای عمومی تلقی شده و 
تجلی گاه حیات مدنی می شود و به دیگر سخن مسیر می تواند به 

عنوان مقصد گردشگری نیز مطرح شود.

سلسله مراتب ورود گردشگران
و  هویت  عینی  شناسنامه  و  بیان کننده  شهر،  ورودی  که  آنجا  از 
شخصیت شهر به حساب می آید و اولین نقاطی هستند که بیشتر 
تصویر  عمده  بخش  بنابراین  دارند،  برخورد  آن  با  گردشگران 
ورودی ها  می گیرد.  شکل  شهر  به  ورود  لحظه  در  شهر،  از  ذهنی 
از جمله فضاهای مهم در شهرهای با پتانسیل گردشگری هستند. 
با  برخورد هر گردشگر  اولین فضای  عنوان  به  ورودی های شهری 
اصلی  ماهیت  و  تاریخ  معرفی هویت،  در  را  به سزایی  نقش  شهر، 
ایفا می کنند و نخستین تصویر ذهنی و پیش داوری های  هر شهر 
وی بر این اساس صورت می گیرد. علی رغم شهرسازی و معماری 
عملکردی  ضعف  با  امروزه  ایرانی،  کهن  شهرهای  اصولی  و  موفق 
شهرها،  توسعه  و  گسترش  با  هستیم.  مواجه  شهری  ورودی های 
مبادی ورودی آن به مسیرهای سریع السیر، برای تردد وسایل نقلیه 
موتوری تبدیل شده و زمین های مجاور آن ها به کاربری های مزاحم 
و ناسازگار با محیط اختصاص یافته، که بی نظمی و اغتشاش بصری 
فضاهایی  امروز  ورودی  فضاهای  می کنند.  تشدید  را  فضاها  این 
و  بصری  اغتشاشات  از  مملو  هویت،  فاقد  مشخص،  ساختار  فاقد 
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سیمایی نامطلوب، عدم خوانایی و هدایت درست گردشگران، فاقد 
جذابیت بصری و ایجاد انگیزه در ناظر، نبود ساختار مشخص برای 
القای حس ورود، پایین بودن کیفیت محیطی و... هستند. از جمله 
مهم ترین نشانه های هر شهر موفق، ورودی شاخص و قابل تشخیص 
با  شهرهای  در  خصوص  به   .(Lew & McKercher, 2006) است 
پتانسیل گردشگری، لزوم وجود ورودی مناسب و هویت مند یکی از 

عوامل اساسی موفقیت در جذب گردشگر است.
مفهوم ورود به یک حوزه شهری تعامل میان سه مفهوم ورود روانی، 
ورود تصویری )بصری( و ورود فیزیکی است )تصویر 1(. ورود روانی 
انتظار  مخاطب،  در  که  دارد  اشراف  ورودی  عرصه  از  مقطع  بدان 
ورود به مکانی ایجاد می شود. در تداوم حرکت و با تقویت حضور 
نشانه های تصویری، مخاطب به نحو محسوس تری خود را در جهت 
مواجهه با مکان و فضای جدید حاضر می کند. این مقطع از ورود، 
ورود بصری نامیده می شود. با تقویت نشانه های ورود تصویری و با 
درگیرشدن مخاطب با شهر، ورود فیزیکی حادث می شود. این سیر، 
سیر طبیعی و متعارف ورود به یک شهر است. در برخی از مبادی 
ورود،  مفهوم  حوزه های  این  از  پاره ای  شهرها،  خروجی  و  ورودی 
نقشی پررنگ تر نسبت به بقیه حوزه ها پیدا می کند. همچنین در 
برخی از مبادی ورودی و خروجی برخی از این مفاهیم معنا ندارد. 
الزم به ذکر است این حوزه های معرف ورود، سیال و منعطف بوده 
نیست.  بر آن ها متصور  قاطعی  و مرز  یکدیگر می لغزند  بر روی  و 
به  خاص  طور  به  گردشگران  ورود  سلسله مراتب  پژوهش  این  در 
بصری  روانی،  در سه سطح  گردشگران  ورود  که  است  معنی  این 
و  امکانات  به  باید  درواقع  قرارگیرد،  توجه  مورد  باید  فیزیکی  و 
زیرساخت های مسیرهای گردشگری در سطوح واردشدن به شهر 
از طریق مبادی ورودی، طی کردن مسیر و رسیدن به بافت تاریخی 
و بازدید از جاذبه های عرصه ثبت جهانی پرداخته شود. حلقه های 
این سلسله مراتب عبارت  است از: حلقه اول ورود گردشگران به شهر 
و نیازهایی است که آن ها در مبادی ورودی شهر دارند، حلقه دوم 
مسیر رسیدن به مکان اقامت خود و به تبع خدمات مورد نیاز در 
این مسیر و حلقه سوم نیز مسیر بین اقامتگاه ها و جاذبه های مورد 

نظر گردشگران. 

روش پژوهش
کاربردی  نوع  از  توصیفی-تحلیلی  حاضر  پژوهش  تحقیق  روش 
مبتنی بر تحلیل کیفی مصاحبه ها و تحلیل گرافیکی مبادی ورودی 
شهر است. در مرحله جمع آوری اطالعات و ارائه تعاریف و مفاهیم 
از مطالعات اسنادی و پس از آن جهت شناسایی سلسله مراتب ورود 
گردشگران به شهر تاریخی یزد از تکنیک مشاهده میدانی و تعداد 
استفاده شده  اشباع  نقطۀ  به  تا رسیدن  نیمه ساختار  24 مصاحبۀ 
از تحلیل محتوای  استفاده  با  است. در تجزیه و تحلیل اطالعات، 
ارائه  پژوهش  یافته های  گرافیگی  تحلیل های  و  مصاحبه ها  کیفی 

شده و سپس بحث و نتیجه گیری انجام می پذیرد.

معرفی زمینه پژوهش
این پژوهش در قلمرو جغرافیایی شهر یزد صورت پذیرفته است. 
شهر یزد و به ویژه بافت تاریخی آن با قرارگرفتن در نمایه میراث 
گردشگری  جاذبه های  از  برخورداری  و   )2017( یونسکو  جهانی 
بسیار، گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کرده، برای حفظ 
برای  برنامه ریزی  این میراث گران بها و توسعه گردشگری در آن، 
اهمیت  حائز  بسیار  یزد  شهر  در  گردشگری  مقاصد  و  گردشگری 

است )دفتر ثبت جهانی شهر یزد، 1394(. 
دو  و  قطار  ایستگاه  یک  بین المللی،  فرودگاه  یک  دارای  یزد  شهر 
ترمینال اتوبوس )درون استانی و بیرون استانی( و سه ورودی اصلی 
خودرو از سمت تهران، کرمان و شیراز است )عالم زاده، کریمی، قائدی 

و غالبی، 138۶(. تصویر 2 موقعیت این ورودی ها را نشان می دهد.

تصویر 1. مفهوم پدیدۀ ورود به شهر. مأخذ: نگارنده.

تصویر 2. موقعیت ورودی اصلی شهر یزد و عرصه و حریم میراث جهانی یزد. 
مأخذ: نگارنده براساس فهرست میراث جهانی یونسکو.



تابستان 201399 شمارۀ 1

تحلیل کیفی مسیرهای گردشگری شهر یزد | محسن رفیعیان

توصیف سلسله مراتب ورود گردشگران
ورودی های اصلی شهر یزد را در سه حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی 
و هوایی می توان مورد بررسی قرارداد. مطابق جدول 1 سلسله مراتب 
در  باشد  کریدورهای جاده ای  از  استفاده  در  اگر  گردشگران  ورود 
مرتبه اول شامل سه ورودی از سمت شهرهای شیراز و کرمان و 
تهران می شود، مسیرهای یزد- تهران )بلوار فقیه خراسانی(؛ یزد-
شیراز )بلوار جانباز( و یزد- کرمان )بلوار شهید دشتی( در تصویر 1 
آمده است. اگر گردشگران با حمل و نقل عمومی به شهر مراجعه 
کرده  باشند از ترمینال مسافری غدیر یا ترمینال امام علی به شهر 
وارد می شوند. در صورتی که گردشگران با قطار یا هواپیما سفر کرده 
 باشند، ایستگاه قطار و یا فرودگاه مرتبه اول ورود محسوب می شود. 
مرتبه ورود دوم حرکت از ایستگاه ترمینال و یا فرودگاه به محل 
داخل شهر  در مسیرهای گردشگری  مرتبه سوم حرکت  و  اقامت 
است. جدول 1، سلسله مراتب ورود و نوع ورود گردشگران به شهر 

یزد را نشان می دهد.

تحلیل یافته های مصاحبه ها
اولیه  برگزارشده،193 کد  از 24 مصاحبه  باز،  درفرایند کدگذاری 
گرفت.  شکل  گردشگران  ورود  سلسله مراتب  ویژگی های  پیرامون 
مفاهیم  و  شد  پرداخته  ازداده ها  اولیه ای  طبقه بندی  به  سپس 
به دست آمده  ازکدگذاری باز در 5 مقوله: حد و مرزهای شهر، سیما 
و  امکانات  ورودی ها،  کالبدی  طراحی  و  شهری  هویت  و  منظر  و 
محیطی،  اطالع رسانی  جاذبه ها،  و  ورودی ها  در  مستقر  خدمات 
اینترنت شهری و اپلیکیشن ها و نرم افزارهای راهنمای گردشگری، 

جای گرفتند که در ادامه تحلیلی از آن ها ارائه می شود.

حد و مرزهای شهر •
تشخیص حد و مرز شهر برای گردشگرانی که مشتاق ورود به شهر 
مصاحبه ها  در  مشارکت کنندگان  نظر  از  مهمی  موضوع  هستند 
به حساب آمده است. اگر شوق رسیدن به شهر در اثر مشخص نبودن 
محدوده شهر، سرکوب شود، تصویر ذهنی مطلوبی در لحظه ورود 
گردشگران شکل نخواهد گرفت. از آنجا که منظر منطقه ای در استان 
یزد در اثر توسعه لجام گسیخته نواحی شهری در معرض تخریب واقع 
شده و کریدور شمال جنوب استان به صورت پیوسته از شهرهای 
عقدا، اردکان، میبد، رضوانشهر، اشکذر، زارچ، یزد، مهریز عبور می کند، 
حد و مرز مشخصی برای هرکدام از این شهرها توسط گردشگران 
ادراک نمی شود. از این رو گردشگران دچار سردرگمی در تشخیص 
ورودی شهر یزد شده و این سردرگمی تأثیر منفی در شکل گیری 
درحالی که  دارد.  ورود  بدو  در  شهر  به  سفر  از  خوشایند  تجربه 
گردشگران عبوری از استان نیز ترغیب به ماندگاری در یزد و استفاده 
و  البته مشخص نبودن حد  نمی شوند.  آن  از جاذبه های گردشگری 
مرزهای شهر برای گردشگرانی که با استفاده از حمل و نقل عمومی 
به شهر می رسند نیز مالل آور و گیج کننده است، به طوری که چه با 
قطار، اتوبوس و چه با هواپیما به یزد سفر کنند، تا لحظه رسیدن به 
ایستگاه، ترمینال و یا فرودگاه از مشاهده مناظر بیرون متوجه ورود 
به شهر نمی شوند و این سردرگمی در اثر ادراک ناقص متأثر از منظر 

منطقه ای مخدوش، بی برنامه و پراکنده است.
سیما، منظر، هویت شهری و طراحی کالبدی ورودی ها •

در تمامی سلسله مراتب مسیرهای گردشگری توقع مواجهه با سیمای 
دلپذیر و آرامش بخش و احساس آشنایی با شهر و خوشامدگو بودن 
اول  مرتبه  دارد. هویت و شخصیت بصری وررودی های  آن وجود 

جدول 1. سلسله مراتب ورود و نوع ورود. مأخذ: نگارنده.

ورودی فیزیکیورودی بصریورودی روانینوع ورودسلسله مراتب

ورود به شهر
)مرتبه اول ورود(

با اعالم مهماندار قطار گردشگران از ریلی
ورود به شهر مطلع می شوند.

با مشاهده مناظر اطراف و نواحی حاشیه 
شهر ورود بصری صورت می پذیرد.

با ورود به ایستگاه 
قطار یزد

با اعالم مهماندار گردشگران از ورود هوایی
به فضای شهر مطلع می شوند.

با مشاهده مناظر اطراف و نواحی حاشیه 
با ورود به فرودگاهشهر ورود بصری صورت می پذیرد

جاده ای
مشاهده تابلوهای جاده ای یا شخصی

 ترمینال مشاهده مناظر اطرافکم کردن سرعت و...
یا ورودی های شهر

مشاهده تابلوهای جاده ای یا عمومی
 ترمینالمشاهده مناظر اطرافکم کردن سرعت و...

 یا ورودی های شهر

پس از ورود تا 
محل اقامت )مرتبه 

دوم( و از محل 
اقامت تا جاذبه ها 

)مرتبه سوم(

خیابان ها و مسیرهای 
گردشگری

مشاهده تابلوهای اطالع رسانی 
گردشگری

مشاهده از فواصل دور برای تمامی 
اقامتگاه ها یا جاذبه ها امکان پذیر نیست. در 

برخی ورودی بصری با ورودی فیزیکی همراه 
است و در برخی ورودی بصری در فاصله 

بیشتری از ورود فیزیکی اتفاق می افتد.

 با ورود به هتل
 یا جاذبه ها
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اغتشاش در خط آسمان،  و  به جدول 1( دچار آشفتگی  )بنگرید 
شهر  ورودی های  عملکردی،  لحاظ  به  است.  خوانایی  و  نما  ریتم، 
مزاحم،  مشاغل  پذیرای  تهران  و  کرمان  سمت  از  ورودی  به ویژه 
صنایع و انبارها بوده و عملکرد یک ورودی شهر را دارا نیست. البته 
از دو ورودی دیگر متفاوت است، به  ورودی شهر از سمت شیراز 
گونه ای که سلسله مراتب ورود از محیط طبیعی به محیط مصنوع 
ورودی  شاخص های  از  برخی  و  است  شده  رعایت  نسبتاً  شهری 
این  بصری  تناسبات  زیباشناختی  جهت  از  دارد.  وجود  مسیر  در 
سکانس بندی،  اما  بوده،  مناسب  مبادی  سایر  با  مقایسه  در  مسیر 
لحاظ  به  و  ندارد  وجود  مسیر  طول  در  مناسب  ریتم  و  خوانایی 
عملکردی با توجه به وجود پارک کوهستان و ارتفاعات اطراف آن 
در ابتدای مسیر سلسله مراتب محیط طبیعی به طبیعی-مصنوعی 
و سپس مصنوع تا حدودی رعایت شده است. در طول این مسیر 
شاخص  نشانه های  و  عناصر  ورودی  مبادی  سایر  همچون  نیز 
تعریف کننده ورودی وجود نداشته و تنها شامل یک مسیر معمولی 
و عریض است و معرف شهر یزد با سابقه تاریخی و فرهنگی ویژه 
خود نیست. در کنار مبادی ورودی جاده ای و ترمینال اتوبوس های 
هویت  از  جلوه ای  یزد،  در  فرودگاه  و  قطار  ایستگاه  بین شهری، 

فرهنگی و تاریخی و میراث جهانی ثبت شده را عرضه نمی کنند.
امکانات و خدمات مستقر در ورودی ها و جاذبه ها •

به  نیاز  از جاذبه ها  بازدید  در  یا  و  به شهر  ورود  گردشگران حین 
به  رسیدن  و  مسیر  ادامه  برای  رفاهی  و  بهداشتی  اولیه  خدمات 
اورژانس،  سوخت،  جایگاه  شامل  موارد  این  دارند.  اقامتگاه ها 
سرویس های بهداشتی، نمازخانه، اتاق مادر و کودک و... می شوند. 
بین  اتوبوس های  ترمینال  قطار،  ایستگاه  ورود  سلسله مراتب  در 
مشارکت کنندگان  نظر  از  مطلوبی  وضعیت  در  فرودگاه  و  شهری 
در مصاحبه ها قرارداشتند. اما گردشگرانی که از خودروی شخصی 
ورودی ها  در  مستقر  و خدمات  امکانات  از  اکثراً  استفاده می کنند 
نیز  جاذبه ها  در  خدمات  و  امکانات  طرفی  از  و  نیستند  راضی 

پاسخگوی مراجعات در فصول پرمسافر نیست.
اطالع رسانی محیطی •

زیادی متکی  تا حد  باشد  یا بصری  اگر ذهنی  سلسله مراتب ورود 
تابلوهای  است.  اطالع رسانی  تابلوهای  مشاهده  و  بصری  حس  بر 
راهنمای عناصر شاخص در مبادی ورودی و مسیرهای گردشگری 
مرحله به مرحله گردشگر را از لحظه ورود به شهر تا خروج هدایت 
می کنند و اطالعات مفید در اختیار او قرارمی دهند. از طرفی وجود 
و  تنوع  یا  و  نامناسب  مکان  در  تبلیغاتی  تابلوی  نظیر  المان هایی 
اغتشاش بصری  تابلوهای اطالع رسانی موجب  اندازه  و  تعدد طرح 
بر سلسله مراتب ورود  این موارد  و بی نظمی فضایی می شود. همه 

گردشگران مؤثرند.
اینترنت شهری و اپلیکیشن ها و نرم افزارهای راهنمای  •

گردشگری
گوشی های  از  استفاده  رواج  و  اینترنت  نفوذ  و  گسترش  با  امروزه 

این  دست اندرکاران  و  گردشگران  تمایل  افراد،  میان  هوشمند 
صنعت برای استفاده از نرم افزارهای کاربردی افزایش یافته است. 
خلق  در  جاذبه ها  و  مسیرها  مکمل  مجازی  فضای  به طوری که 
ذهنی  ورود  مجازی،  فضای  است.  شده  گردشگران  برای  تجارب 
را در سلسله مراتب ورود به شهر تسهیل می کند. نکته دیگر اینکه 
الزمه استفاده گردشگران از این امکانات در دسترس بودن اینترنت 

به عنوان یک ضرورت است.

بحث و نتیجه گیری
ورود  سلسله مراتب  بر  مبتنی  گردشگری  مسیرهای  شناسایی  در 
اگر سه گونه »ورود ذهنی، بصری و فیزیکی« در سه مرتبه »ورود 
به شهر« و »از ورودی تا اقامتگاه« و »مسیرهای میان جاذبه ها« 
مورد بررسی قرارگیرند، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که 
در مرتبه اول ورود گردشگرانی که از حمل و نقل جاده ای استفاده 
سلسله مراتب  از  هوایی  و  ریلی  نقل  و  حمل  به  نسبت  می کنند 
و  حد  مشخص نبودن  دلیل  به  این  و  نیست  برخوردار  مناسبی 
مرزهای شهر است. از طرفی در استفاده از حمل و نقل جاده ای 
هوایی  و  ریلی  نقل  و  حمل  از  قوی تر  بصری«  و  ذهنی  »ورود 
شرایط  فیزیکی«  »ورود  نقل  و  حمل  دسته  سه  هر  در  و  است 
بر  مبتنی  ورود  گونه  و سوم سه  مراتب دوم  در  دارد.  را  یکسانی 
یاد  به مسیرهای گردشگری  آن  از  که  است  زمینی  نقل  و  حمل 
می شود. مسیرهای گردشگری تنها منحصر به شبکه میان جاذبه ها 
مسیرهای  و  »ورودی ها  آن  با  مرتبط  مهم  جزء  دو  و  نمی شوند 
در  دیگر  بیان  به  هستند.  اقامتگاه ها«  به  ورودی ها  متصل کننده 
شهری همچون یزد که با ثبت بافت تاریخی خود در فهرست میراث 
جهانی گردشگران بسیاری را جذب کرده تنها وجود جاذبه های بـا 
اهمیـت و بافت تاریخی و امکانات و تسهیالت مناسب گردشگری 
بر  مبتنی  گردشگری  مسیرهای  از  شبکه ای  بلکه  نیست.  کافی 
سلسله مراتبی از ورود نقش مهمی ایفا می کند. در این راستا باید 
به این نکته دقت کنیم که تصویر ذهنی گردشگران از لحظه ورود 
به شهر تا رسیدن به بافت تاریخی که مقصد اکثر آنان است شکل 
می گیرد پس باید به سلسله مراتب ورود گردشگران و مسیری که 
تاریخی  بافت  به  رسیدن  برای  شهر  به  خود  ورود  از  پس  آن ها 
آن ها  بیشتر  هرچه  بهبود  در جهت  و  نموده  دقت  می کنند،  طی 
مناسب  مسیری  فاقد  که  مبادی  و  مقاصد  برای  و  کنیم  تالش 
هستند، با توجه به شرایط و معیارهای مناسب مسیر بهینه ای را 
تعریف کنیم، همچنین امکانات و تسهیالت مورد نیاز آنان در این 
مسیر نیز بسیار حائز اهمیت است که در برنامه ریزی این مسیرها 
باید به آن ها توجه شود. این تسهیالت شامل: استقرار امکانات و 
مناسب،  محیطی  اطالع رسانی  جاذبه ها،  و  ورودی ها  در  خدمات 
هویت  و  منظر  و  سیما  ساماندهی  و  ورودی ها  کالبدی  طراحی 
شهری و افزایش پوشش اینترنت شهری و ساخت اپلیکیشن ها و 

نرم افزارهای راهنمای گردشگری می شود.
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