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 چکيده
تصوير ذهني از مقصد يکي از مهمترين موضوعات قابل بحث در تحقيقات انجام شده در صنعت 

گردشگري است، تا آن جايي که بسياري از کشورها از ابزارهاي ترفيعي و جهاني براي حمايت از 

جنوب کشور با پتانسيل کم نظير شهر ياسوج در  .کنندتصويرشان و رقابت با ديگر مقصدها استفاده مي

که با توجه بيشتر  شهر هدف گردشگري استبرند، که از آن به عنوان پايتخت طبيعت ايران نام مي

. پژوهش حاضر تبديل شودتواند به يکي از پرجاذبه ترين مراکز جذب گردشگر داخلي و خارجي مي

. واقع شده استن شهر به اصفهان تحقيقي است بر منظر ورودي شمالي شهر که در راه ارتباطي اي

را بر ادراکات مسافراني که وارد  منفي در اين نقطه تاثيرات قرارگيري ساختمان ندامتگاه مرکزي شهر

توصيفي، تحقيق شوند داشته است که در اين تحقيق به بررسي آن پرداخته ايم. روش اين شهر مي

نشان  حاضر رفته است. نتيجه پژوهشصورت گ پرسشنامهاطالعات بر اساس تحليلي و جمع آوري 

ندامتگاه مرکزي ياسوج در جايگاه بايسته قرار ندارد و با  ،دهد طبق اصول کاربري اراضي شهريمي

داشت  قرارگيري اين ندامتگاه در ابتداي ورودي شهر و نبود ساخت و سازهاي مناسب، نمي توان انتظار

صورت پذيرد و استمرار حضور گردشگران ت ايران پايتخت طبيعتصوير ذهني مطلوب از شهر ياسوج که 

 به دفعات در محل ترديد واقع شده است.

ياسوج، ندامتگاه، گردشگريتصوير ذهني،  :واژگان کليدي
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 3یوسف تازش، 2مجيد پاساد، 1محمدرضا رضایی

 ايران -استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت1
 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري2
 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج -دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري3

 
 نام نويسنده مسئول:

 یوسف تازش

 

هاي ناهمجوار در تصویر ذهنی مسافران و نقش کاربري

 گردشگران شهري

 ورودي شمالی شهر یاسوج :مطالعه موردي 
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 مقدمه
 بيني پيش و با نفت از صنعت بعد امروزه که صنعتي کشورها؛ اقتصاد روند در جديد صنعتي ظهور با است همزمان بيستم قرن پايان

 امر اين پايه بر توسعه حال و در صنعتي کشورهاي از تعداد زيادي درآمد و شد خواهد تبديل جهان اول صنعت به 2020 سال تا انمتخصص

 به را پويا صنعت کشورها اين از بسياري آيد. مي حساب به دنيا در صنعت ترين متنوع و بزرگترين عنوان به گردشگري چرخد. صنعت مي

 در قدري به امروزه گردشگري [ صنعت1زيربنايي مي دانند. ] ساختار توسعه و خصوصي بخش رشد زايي، اشتغال درآمد، اصلي منبع عنوان

 طبيعي منابع از نظر ايران [ کشور2نامرئي نام نهاده اند. ] را صادرات آن اقتصاددانان که دارد اهميت اجتماعي کشورها اقتصادي و توسعه

 با اما شود، مند بهر اقتصادي درآمد و بيکاري مشکالت در کاهش گردشگري از حاصل اثرات از تواندمي که باشدمي دنيا برتر کشور 10 جزو

باشد.  مي دارا را دهم رتبه اسالمي کشورهاي ميان در تنها که است. بطوري نبرده را کافي بهره اين فرصت از ايران موجود، آمارهاي به توجه

باشد که همچون ديگر فضاهاي ده فضاي مصنوع داخل شهرها و فضاي طبيعي خارج شهر ميفضاي ورودي شهرها مفصل اتصال دهن[ 3]

توان اشاره نمود. ورود به شهرها در گذشته نياز به شهري توقعاتي بر آن مترتب مي باشد. در قديم در ورودي شهرها خندق، کاروانسرا مي

عوارض گرفته مي شد. در برخي موارد بازرگانان و کاالهايشان زمان زيادي در مميزي و بازرسي داشت و در اکثر مواقع از ورود و خروج کاال 

[ 4. ]پشت دروازه شهر به انتظار مي نشستند. به همين منظور تأسيساتي از قبيل کاروانسرا، رباط و نظاير آن در فضاي ورودي ايجاد مي شد

ت طبيعت و شهري که در کوهپايه هاي رشته کوه دنا که به آلپ ايران بايد اذعان داشت که در ميان شهرهاي ايران، ياسوج به عنوان پايتخ

مشهور است جايگاهي ويژه دارد. ويژگي ياسوج به عنوان موزه طبيعي ايران سبب گرديده توجهات گردشگران بويژه بعد از آشنايي بيشتر با 

را در اين شهر نشان دهد. قرارگيري ساختمان  گردشگراناين منطقه بکر از کشورمان، در آمارگيري هاي مختلف رقم هاي بااليي از حضور 

 که: بايد مطرح شود وزندان مرکزي در ابتداي ورودي ياسوج به اصفهان مبحثي است که توجهات زيادي را جهت اصالح و بازبيني مي طلبد 

  ًن شهر مي باشد؟ آيا قرارگيري کاربري هاي نظامي در ابتداي ورود به يك شهر مناسب چشم انداز و ظاهر آاوال 

 ثانيا تا چه حد به تاثيراتي)منفي( که اين اماکن بر روي رهگذران داشته است توجه شده است؟ 

 

 مبانی نظري -1

 مفهوم ورودي   1-1
درلغت نامه دهخداوروديمنسوب به ورود دانسته شده و ورود در لغت به معناي رسيدن،درآمدن و وارد شدن مي باشد.ورودي در 

نقش مهم و حساسي را براي فضاي ورودي « تيم تن»(. گروه 1373گوي عمل ورود به معنايرسوخ در سطح عمودياست)چينگ،معماري، پاسخ

د قائل است و معتقد است که اين فضا، چه در بنا و چه شهر مي تواند به عنوان بستري براي يك تجربه مطبوع انساني عمل کند و بنابراين ورو

 [11]و خروج را آگاهانه نمايد. 

 

 گردشگري وگردشگري شهري 2-1

در فرهنگ و بستر گردشگري به سفري که در آن مسافرتي به مقصدي انجام مي گيرد و سپس بازگشتي به محل سکونت گردشگري 

ايجاد  گذارد. گردشگري اشتغالگردشگردي تأثير فراواني در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور مي[12.]را در بر دارد، اطالق مي گردد

دهد، و به اضا براي سفر به داخل کشور امنيت داخلي را افزايش ميقکند، سرمايه هاي اقتصادي را به جريان مي اندازد، به دنبال افزايش تمي

حقايق انجامد و امروزه سفر نه اسباب تفريح و سرگرمي که به تدريج به ابزار شناخت جهان پيرامون، المللي ميمشروعيت سياسي در سطح بين

شان تبديل شده است. ايران امروز بيش از هر زمان ديگري با دشواري اشتغال دست به آن و غناي بينش و نگرش آدميان به مفاهيم زندگي

گريبان است، بهاي روزافزون نفت اقتصاد کشور را بيش از پيش متکي به خود نموده و سياستگذاران بيش از هر زمان ديگري به دنبال 

باشد. تواند راه برون رفت از اين تنگنا ميخارج از الگوهاي پيشين هستند. گردشگري به مثابه يه نظام پيچيده با ابعاد بزرگ مي هاييحلراه

گردشگري شهري به عنوان يکي از زير بخش هاي مهم صنعت گردشگري به ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته و در فرايند جهاني شدن 

تواند اشاعه ها، باورها و رسوم باستاني به نحو مطلوبي ميه است، چرا که اين بخش از گردشگري با امکان حفظ ارزشاهميت روزافزوني يافت

هايي براي اشتغال و کسب درآمد تر اينکه گردشگري شهري با ايجاد فرصتها و سنن جوامع در سطح ملي و محلي باشد. مهمدهنده ارزش

هاي زيربنايي امکان توسعه پايدار و يکپارچه شهري را فراهم مي آورد.در شصت سال اخير، گردشگري از براي ساکنين محلي و توسعه ساختار

هاي اقتصادي با سرعت رشد باال در جهان تبديل شده است. ايران يکي از اي برخوردار بوده است، به طوري که به يکي از بخشرشد پيوسته

 باشد.ترين کشورهاي جهان ميديدني
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 هايان گزینی کاربريمک 3-1

ها و نيازهاي ها و عملکردهاي شهري بر اساس خواستريزي براي کاربري زمين شهري، يعني ساماندهي مکاني و فضايي فعاليتبرنامه

جامعه شهري. تحليل کاربري اراضي شهري، چگونگي استفاده، توزيع، حفاظت، ساماندهي مکاني فضاييفعاليتها وعملکردهاي شهري را بر 

ساس خواست و نيازهاي جامعه شهري، بررسيمي کند. اين طرح مشخص مي کند که چه نوع فعاليت هايي، در چه مکان و زماني، چگونه، ا

برنامه ريزي براي کاربري زمين شهريدر عمل هستهاصلي برنامه ريزي شهري است و انواع استفاده از زمين  [5د. ]چهمقدار و چرا قرار مي گيرن

شود، آگاهي از گاهي نوعي از کاربري زمين از نظر اثرات محيطي يا اجتماعي مضر تشخيص داده مي[ 6. ]کندمکان يابي مي را طبقه بندي و

سازد. معيار مکاني در کاربري زمين، به طور کلي، استانداردي است که ريزي کاربري زمين را مشخص مياين مضرات ضرورت و اهميت برنامه

 [7. ]گيردبري درمورد شهر مورد سنجش قرار ميبا آن مکان بهينه يك کار

 

 شهرسالم 4-1
استانداردهاي شهر سالم و مقررات معروف به اثرات محيطي، هرگونه فعاليت شهري را از نظر حفظ محيط زيست، حراست از آسايش 

ي و بهداشتي، عوامل مزاحم صنعتي و هر دهد. بدين ترتيب با اعمال ضوابط محيطاجتماعي و حفاظت از ميراث فرهنگي مورد ارزيابي قرار مي

آيد و اين استانداردها روز به نوع عملکرد توليدي يا خدماتي و حتي احداث بزرگراهها، ترمينالها و فرودگاهها به طور عملي تحت کنترل درمي

ننده در هر طرح استفاده از زمين به يابد، به طوري که معيارهاي پاکيزگي و کنترل محيط، از عوامل اصلي و تعيين کروز اهميت بيشتري مي

 [8. ]روندشمار مي

 

 ضرورت تحقيق -2
اهميت صنعت گردشگري امروزه به حدي رسيده است که به عنوان بزرگترين صنعت خدماتي جهان درآمده و ساالنه ميليونها نفر 

ياري از کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه با قرار توريست در سراسر جهان با انگيزه هاي گوناگون در حال جابه جايي و سفر مي باشند. بس

دادن جايگاه گردشگري در چرخه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ارتباطات و مسائل سياسي اين فعاليت انساني پويا و صنعت بدون دود را در 

پرتو برنامه ريزي و مديريت صحيح نمايان سرلوحۀ فعاليت هاي پيشرو در کشورشان قرار داده اند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن در 

هاي متعدد و چشم نواز شهر ياسوج پايتخت طبيعت ايران در دامنه کوه سر به فلك کشيده دنا با داشتن جاذبهمي گردد، بهره مند مي شوند.

تواند از دستاوردهاي اقتصادي مي طبيعي، تاريخي، فرهنگي و مذهبي از جمله شهرها با پتانسيل باال در زمينه توسعه گردشگري شهري است و 

طلبد هرگونه عامل منفي که به نحوي مانع از شکوفايي توسعه صنعت توريسم در اين شهر لذا ميمند گردد. و فرهنگي صنعت گرشگري بهره

 مي شود شناسايي و تصميمات الزم اتخاذ گردد.

 

 هدف تحقيق -3

باشد که از لحاظ تاثيرات زيبا در ابتداي ورودي شمالي شهر ياسوج مي بررسي فضا و چشم انداز بوجود آمده حاضرهدف تحقيق 

 شناختي، ادراکي بر روي گردشگران و مسافران تازه وارد به اين شهر، به آن پرداخته شده است. 

 

 فرضيات تحقيق -4
 ر روي گردشگران و کساني قرارگيري ساختمان ندامتگاه مرکزي شهر در ابتداي ورودي شهر ياسوج، تصوير و حس نامناسبي را ب

 شوند مي گذارد.که براي اولين بار از اين مسير وارد شهر مي

 کند موجب کاهش تعداد گردشگران به اين هايي که چشم انداز نامناسبي را بر شهرهاي توريستي ايجاد ميمکان گزيني کاربري

 شهرها مي شود.

 

 سواالت تحقيق -5

 رسد؟مکان گزيني هاي مناسب تر به نظر مي در ابتداي ورودي يك شهر قرارگيري چه 

 باشد؟آيا قرارگيري ساختمان ندامتگاه)زندان( مرکزي در ابتداي ورودي راه ارتباطي اصفهان به شهر ياسوج مناسب مي 

 گران قرار گيري ساختمان ندامتگاه)زندان( مرکزي در ابتداي ورودي شهر ياسوج تا چه ميزان از لحاظ ادراکي و ديدگاهي بر گردش

 تاثير نامطلوب داشته است؟

http://www.rassjournal.ir/


 87 -96، ص 1396، تابستان 10ی پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره رویکردها
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 د داشت؟نآيا فضاهاي سبز و زيبا در ورودي شهر، چشم انداز مناسب تري خواه 

 

 آوري اطالعاتروش تحقيق  و جمع -6

آوري اطالعات پس از تعيين روش جمع. اين تحقيق بر اساس روش توصيفي، تحليلي و جمع آوري پرسشنامهصورت گرفته است

نفر از  300شامل گردد، صورت گرفته است. حجم نمونهگزينش آن که در جريان تحقيق مطرح مي نه گيري و نحوهتحقيق و چگونگي نمو

گيري به صورت تصادفي ساده و متناسب با جامعه و مردم شهر ياسوج وگردشگراني که وارد اين شهر شده اند انتخاب شده است. اين نمونه

هاي تجزيه و تحليل کيفي و کمي)استفاده از آمارهاي توصيفي و ن دراين پژوهش از روشهمچنياست.حجم جمعيتي شهر انتخاب شده 

 .استفاده خواهد شدGISافزار  و براي ترسيم نقشه ها از نرم SPSSاستنباطي( استفاده خواهد شد و ضمنأ جهت تحليل بهتر از نرم افزار

 

 محدوده مورد مطالعه -7
ران شهر ياسوج مرکز استان کهگيلويه و بويراحمد مي باشد. شهر ياسوج در موقع جغرافيايي محدوده مورد مطالعه پايتخت طبيعت اي

هکتار را  1801النهار گرينويچ قرار گرفته و مساحتي برابر دقيقه طول شرقي از نصف 36درجه و  51دقيقه عرض شمالي و  28درجه و  30

ت زاگرس، از سمت جنوب به رودخانه بشار و روستاهاي اکبرآباد و نجف آباد، از اشغالکرده است. شهر ياسوج از سمت شمال و شرق به ارتفاعا

غربي به شهرک صنعتي و روستاي بلکو، از سمت غرب و شمال غربي به رودخانه مهريان و روستاي مهريان، شرف آباد عليا، شرف سمت جنوب

 [9. ]گرددآباد سفلي، و شرف آباد وسطي محدود مي
 

 

 عيت شهر یاسوج در سلسله مراتب  تقسيمات سياسی  کشور: موق1شکل شماره

 

 هاي تحقيقیافته -8
نفر مي  300جامعه آماري در عمليات ميداني از ميان شهروندان و گردشگران شهر ياسوج انتخاب شده است و تعداد نمونه آماري 

 باشد که اطالعات به دست آمده به شرح زير است:

 باشد؟)گزینه ها در جداول آمده است(تر میشان در ابتداي ورودي یك شهر مناسبريکدام یك از موارد زیر قرارگي-1

 : توزیع فراوانی بهترین ورودي شهر از دیدگاه مردم و گردشگران1جدول شماره

 درصد فراواني تعداد فراواني آزمون شاخصهاي

 33.3 100 سبز هاي فضاي

 38.6 116 اماکن تفريحي واستراحت گاه

 11.6 35 بازرسي وحفاظتيمکان هاي 
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 16.3 49 هرتابلو هاي معرفي کننده ش

 100 300 کل

 

بيشترين درصدو مکان هاي بازرسي و حفاظتي با  6/38نتيجه نظرسنجي نشان ميدهد که اماکن تفريحي و استراحت گاهي با 

 کمترين درصد را در بين گزينه ها داشته است.6/11

 

 شهر، جلوه ونمایی کلی از آن شهر را براي شما نمایان ميسازد؟ کدام یك از موارد مربوط به -2

 و گردشگران : توزیع فراوانی جلوه و نمایی کلی از شهر یاسوج از دیدگاه مردم2جدول  شماره

 درصد فراواني تعداد فراواني شاخصهاي آزمون

 43.6 131 طرز برخورد مردم شهر

 21 63 ساختمان ها و بافت شهر

 12.6 38 تفريحي و توريستياماکن 

 22.6 68 ورودي شهر

 100 300 کل

 

کمترين درصد را در بين  6/12بيشترين درصد را و اماکن تفريحي توريستي با  6/43نظرسنجي، نوع و طرز برخورد مردم شهر با طبق 

 گزينه ها داشته است.

 

دي راه ارتباطی اصفهان به شهریاسوج  مناسب به نظر شما قرارگيري ساختمان ندامتگاه)زندان( مرکزي در ابتداي ورو -3

 (2)شکل شماره ميباشد؟

 

 یاسوج : موقعيت شهر یاسوج و ندامتگاه مرکزي 2شکل شماره
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 و گردشگران قرارگيري ساختمان ندامتگاه شهر یاسوج از دیدگاه مردم فراوانی: توزیع 3جدول شماره

 درصد فراواني تعداد فراواني شاخصهاي آزمون

 0 0 زياد خيلي

 2.6 8 زياد

 10.6 32 متوسط

 18.3 55 کم

 68.3 205 خيلي کم

 100 300 کل

 

 بيشترين درصد را و خيلي زياد در بين گزينه ها بدون انتخاب بوده است. 3/68طبق نظرسنجي گزينه به خيلي کم با

 

ميزان از لحاظ ادراکی ودیدگاهی بر  قرارگيري ساختمان ندامتگاه)زندان( مرکزي در ابتداي ورودي شهر یاسوج تاچه -4

 (3شما تاثير نامطلوب داشته است؟)شکل شماره 

 

 : موقعيت شهر مادوان و ندامتگاه مرکزي در ورودي شهر یاسوج 3شکل شماره

 و گردشگران و ميزان تأثير آن بر ادراک مردمیاسوج : توزیع فراوانی قرارگيري ندامتگاه 4جدول شماره

 درصد فراواني تعداد فراواني آزمونشاخصهاي 

 55.3 166 خيلي زياد

 13.6 41 زياد

 20 60 متوسط

 7 21 کم

 4 12 خيلي کم

 100 300 کل

 

 کمترين درصد را در بين گزينه ها داشته است. 4بيشترين درصد را وگزينه خيلي کم با  3/55طبق نظرسنجي گزينه خيلي زياد با 

 

ندامتگاه، فضاهاي سبز وزیبا در ورودي شهراحداث می شد،تا چه اندازه چشم انداز  به نظر شما اگربه جاي ساختمان -5

 مناسب تري داشت؟
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 و گردشگران : توزیع فراوانی تأثير فضاهاي سبز و زیبا در ورودي شهر بر مردم 5جدول شماره

 درصد فراواني تعداد فراواني شاخصها آزمون

 88.3 265 خيلي زياد

 7 21 زياد

 4.6 14 متوسط

 0 0 کم

 0 0 خيلي کم

 100 300 کل

 

 بيشترين وگزينه هاي کم و خيلي کم در بين گزينه ها بدون انتخاب بوده است. 3/88طبق نظرسنجي گزينه خيلي زياد با 

 

 تحليل کاربري گردشگري شهر یاسوج با استفاده از ماتریسهاي چهارگانه -9
ذبه هاي توريستي زياد  و کار فرهنگي که جاذب گردشگر باشد صورت نگرفته است به طوري در شهر ياسوج عليرغم آثار تاريخي و جا

ي آن برابر مترمربع رسيده که سرانه 5180به  1390کاربري گردشگري در شهر نداشتيم. مساحت اين کاربري در سال  1365که ما در سال 

 باشد.نموده است که بيانگر وضعيت ضعيف اين کاربري در شهر ياسوج ميدرصد از سطح کل شهر را اشغال  7/0مترمربع بوده و حدود  06/0

 

 تحليل کيفی کاربري اراضی شهر  -10
در تحليل کيفي، براي بررسي چگونگي کاربري اراضي شهري شاخص هاي مختلفي در نظر مي گيرند، که در اين پژوهش، بسته به 

انه تحليلي شامل: ماتريس سازگاري، مطلوبيت، ظرفيت و وابستگي استفاده شده است و هاي موجود از ماتريس هاي چهارگشرايط و ضروريت

 نتايج حاصل از آن بيانگر نارسايي هاي زيادي در بخش گردشگري مي باشد: 

 زگار تا ها درکنار يکديگر و نسبت سازگاري آنها با يکديگر از يك طيف کامالً سادر ماتريس سازگاري، نحوه قرارگيري انواع کاربري

ناسازگار در سطح شهر از نظر نيازهاي اوليه و ضروري هر کاربري مثل؛ ميزان و کيفيت هوا، بو، رنگ، ميزان نور، ديد، منظره، 

هاي وابسته، اندازه و ابعاد زمين مورد نياز و غيره، کل کاربري شهر مطالعه و نسبت سنخيت و همخواني فعاليت هاي که کاربري

اند، مورد ارزيابي قرار گرفته است و نهايتاً ماتريس مربوطه تکميل گرديده است. نتيجه حاصل از اين ماتريس  کنار هم قرار داشته

 بيانگر آن است که ميزان سازگاري کاربري گردشگري با توجه به انواع کاربريها نسبتأ ناسازگار مي باشد. 

 ت مکاني آن در سطح شهر، بررسي و مطالعه شد، و نتايج در ماتريس مطلوبيت، چگونگي و نسبت تناسب هر کاربري با خصوصيا

آن از يك طيف کامالً مطلوب تا کامالً نامطلوب مورد تحليل قرار گرفته است. نتيجه اين تحليل بيانگر مکان گزيني و استقرار نسبتاً 

 نامطلوب کاربري گردشگري نسبت به نيازهاي شهر مي باشد. 

 ح شهري، نسبت و نوع فعاليت هر کاربري متناسب با سطح مورد نظر از ساختار شهر و خدمات در ماتريس ظرفيت، با توجه به سطو

متناسب با آن، با در نظر گرفتن مقياس فعاليت هر کاربري، مورد تحليل قرار گرفته و نهايتاً در يك طيف از کامالً مناسب تا کامالً 

نتايج حاصل از مطالعات ميداني بيانگر آن است که مقياس عملکرد نامناسب، کاربري هاي مختلف در ماتريس جانمايي شده است. 

 کاربري گردشگري از جهت ظرفيت هر يك از کاربريها در کل شهر نسبتاً نامناسب مي باشد. 

  در ماتريس وابستگي، نسبت وابستگي کاربري هاي مختلف به يکديگر در سطح شهر و چگونگي جانمايي آنها در کنار يکديگر در

ر و ميزان ضرورت وجود هر کاربري به عنوان مکمل زنجبره پيوسته نياز هاي شهري در طيف کامالً وابسته تا کامالً  غير سطح شه

ده است. نتايج نشان مي دهد که کاربري گردشگري با توجه به ديگر کاربريها نسبتاً غير شوابسته به يکديگر طبقه بندي و جانمايي 

 [10]وابسته مي باشد. 

جه نهايي از تحليل ماتريسهاي چهارگانه و تنظيم يك ماتريس ترکيبي، بيانگر آن است که در تحليل کيفي کاربري هاي شهري، نتي    

روند استقرار و کارکردهاي متقابل کاربري گردشگري در شرايط فعلي چندان مطلوب نمي باشد که در اين ميان قرارگيري ساختمان ندامتگاه 

وج خود از بهترين و بارزترين مصاديق اين عدم همجواري مي باشد. بنابراين جهت طوالني نشدن سخن ، از آوردن در ورودي شمالي شهر ياس
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( 6محاسبات و جداول مربوط به هر ماتريس خوداري و تنها ماتريس ترکيبي که از ادغام چهار ماتريس تهيه شده است، در جدول شماره)

 آورده شده است.

 

 هاي شهر یاسوج با ترکيب ماتریسهاي چهارگانه با تأکيد بر کاربري گردشگرييل کيفی کاربري: نتایج تحل 6جدول شماره

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rassjournal.ir/


 87 -96، ص 1396، تابستان 10ی پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره رویکردها
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات -11
تصوير خيالي که پيش شکل گيري تصاوير ذهني گردشگران نسبت به مکان هاي توريستي، به دو صورت در ذهن آنها تداعي مي شود: 

خواهد ديدن کند، تصويري خيالي در ذهن خود دارد. اين تصوير ذهني و مثبت، نتيجه مطالب خواندني با سخن مي از سفر، مسافر از مکاني که

تصوير دوستان درباره آن محل است. بنابراين، اين تصوير به طور غير مستقيم و با کمترين شناخت در ذهن مسافر موجوديت پيدا مي کند. 

ر گردشگر نقش مي بندد. تصوير خيالي بايد به تصوير واقعي نزديك باشد. به عهده مسوالن گردشگري واقعي که پس از مسافرت واقعي در خاط

است که فاصله ميان اين دو تصوير خيالي و واقعي را از ميان بردارند. همانطور که در نظر سنجي بدست آمده روشن شد، قرار گيري ساختمان 

هر به لحاظ بافت و چشم انداز زيبايي شناختي آن، تصوير نامناسبي را براي گردشگران وکساني ندامتگاه مرکزي ياسوج در ابتداي ورودي اين ش

ست که برخورد گردشگران با اين فضا با تصوير ا اين نمودکه براي اولين بار به اين شهر وارد ميشوند ميگذارد و نتيجه اي که مي شود برداشت 

گذاري ياسوج به عنوان پايتخت طبيعت خود زيباترين تصوير را براي گردشگران کند. چرا که ناميخيالي قبل از ورود به اين شهر مغايرت پيدا م

تداعي ميکند، اما با مواجه شدن گردشگران با اين صحنه مغايرت بين تصوير ذهني گذشته وتصوير کنوني را مشاهده مي کنند. طراحي 

برطرف کند تا بتوانيم شاهد آن باشيم که توسعه صنعت گردشگري در اين شهر  فضاهاي زيبا و مناسب در اين مکان مي تواند اين مهم را

رونق پيدا کرده است. احداث فضاهاي سبز به همراه اسکان استيشن هاي راهنمايي گردشگران و ساخت اماکن تفريحي، توريستي مي تواند 

  (.4بهترين منظر را در ابتداي ورودي اين شهر به نمايش بگذارد)شکل شماره 

 

 

 : نقشه پيشنهادي براي ورودي شهر و موقعيت جدید براي ندامتگاه مرکزي 4شکل شماره

 

در کنار موضوع ورودي شهر ياسوج، اقتصادي نبودن گردشگري، نبود طرح جامع گردشگري، کافي نبودن مجتمع هاي خدمات بين 

شده به گردشگران، مشکالتي است که در حوزه گردشگري شهر ياسوج راهي، جوابگو نبودن سهم اعتبارات ملي و پايين بودن نرخ خدمات ارايه 

وجود دارد و بايد هر چه سريع تر نسبت به حل آن از طرف مسئوالن شهري و گردشگري اقدام شود، که اين مهم جز با همت باالي مسئوالن 

سايل گردشگري توجه ويژه نشده است و گردشگري و شهري محقق نمي شود. قابل توجه است که در شهر ياسوج هنوز به درستي به م

 مسئولين با اين که به اهميت اين امر واقفند اما در بهبود وضع موجود آن دچار سهل انگاري مي شوند.
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