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مقدمه

 یکشورها یبرا یگردشگر ةتوسع. است آن درآمد کسب مهم منابع از یکی و کشور یفرهنگ تیهو از ینمود یگردشگر

 یا ژهیو تیاهم هستند مواجه یمحصول تک اقتصاد و یارز منابع تیمحدود ،یکاریب چون یمعضالت با که توسعه درحال

 حفظ ،ییفقرزدا ،یاقتصاد رشد یبرا قدرتمند یابزار روزها نیا یگردشگر(. 52: 9031 ان،یریام و یکرمان صباغ)دارد 

 :9013 ،یمحمد و یزیعز) است جوامع و هاملت انیم متقابل احترام و تفاهم تیتقو و جیترو ،یفرهنگ و یعیطب منابع

 93 انیم در یستیاکوتور یهاجاذبهنظر  از و ستایدن نخست کشور 1 جزو یخیتار آثار و هیابننظر داشتن  از رانیا(. 8

گفتنی است (. 9021 ارمغان،)است  18 جهان یگردشگر درآمد سهم نظر ازرتبة آن  که یحال در ؛دارد قرار ایدن برتر کشور

 نهیبه ةاستفاد صورت در که است یا بالقوه امکانات و ها لیپتانس از کشورمان یشهرها در یفرهنگ و یخیتار اماکن وجود

 و یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع بهبود و شهرها ییشکوفا بر ییبسزا راتیتأث ،یگردشگر ةنیزم در ژهیو به ،ها آن از کارآمد و

 متعدد یها لیپتانس و تیظرف واجد تهران شهردر این بین، (. 8: 9019 زاده،عباس) داشت خواهد ها آن ناساکن یفرهنگ

 متنوع، عتیطب کاربردی ندارد. واست  مانده مغفول ،آن در سفر ادیز حجم رغم یعل که است یالملل نیب و یمل یگردشگر

 یا بهانه کیهر گر،یکدی کنار در یمعمار مختلف یها سبک زمان هم حضور و یتجار یها جاذبه ،یخیتار یغن یها نهیزم

 و تیظرف از یکنون طیشرا دراین شهر  رسد یم نظر به که یدرحال است؛ تهران یگردشگر به دنیبخش رونق یبرا

 یتوجه یب از آن از یبخش و پذیرد تأثیر می یمتعدد عواملاز  تیوضع نیا. برد ینم یا بهره خود یگردشگر یها لیپتانس

 و جذب در یمهم عامل به حیصح تیریمد و یزیربرنامه با که یراثیم گیرد؛ سرچشمه می یخیتار و یفرهنگ راثیم به

 در و مختلف یها دگاهید از یگردشگر تاکنون(. 38: 9022 ،یرینص و رادیفرج) شود می مبدل گردشگران تیهدا

 باهریک  که هستند ها رشته نیاة جمل از یزیر برنامه و ایجغراف ت،یریمد یها رشته. استبررسی شده  متعدد یها رشته

 را محققان ذهن انیرفتارگراتازگی  به. کنند نگاه یگردشگر به یاسیق ةویش به اند داشته یسعی فیتوص ای یفن یها یبررس

 ذهن آنچه. اند داده سوق شهروندان یفرد یها یژگیو شناخت یوسو سمت به شیپ از شیب یگردشگرة توسع در

 یها طرح یبرا را الزمة جاذب که است ییکارها راه اتخاذ ،کرده معطوف خود به شیپ از شیب را یگردشگر زانیر برنامه

 قواعد نیتریاصول یمبنا بر هرچند یگردشگرة نیپرهز زاتیتجه و امکاناتکردن  فراهم دیترد یب. باشد داشته یگردشگر

 اساس بر. داشت نخواهد گردشگران یبرا یچندان تیرضا نباشد، یطیمح مناسب درک یمبنا بر اگر صورت گیرد، یعلم

(. 998: 9013،دیگران و یوارث) است مطلوب و مؤثر یراهکار گردشگران یرفتار یالگو یمبنا بر یگردشگرة توسع ن،یا

 یاصل ةهست زمان-فضا ریمس. اند داشته گردشگران رفتار در یزمان عوامل به یشتریب توجه یگردشگر محققان یتازگ به

 یمکان و یزمان بعد دو در گردشگر رفتار اطالعات لیوتحل هیتجز و گرفتن امکان آن، از استفاده با که است زمان یایجغراف

 بهتر درک. کند یم کمک یعمل و یتئور بعد دو هر در گردشگر رفتار از ما درک شبردیپ بهاین مسئله  که دارد وجود

 و محصول ینوساز جاذبه، تیریمدمنظور  به یگردشگر دررا  یعلم یمبنا ممکن است گردشگران یرفتار یالگوها

 (.103 :8398 هو، یب وو و ائویش نگیت هوانگ) کند ارائه  جاذبه یابیبازار

 ةپهن در که است تهران شهر یگردشگر یها جاذبه نیدتریپربازد از یکی سعدآباد یخیتار-یفرهنگ مجموعه

هکتار قرار  993حدود  یاز شمال تهران با مساحت یزیانگدل بخش در و دربند سرسبز ةدر و توچال یها هیکوهپا پرطراوت

 دیبازد مجموعهاین از  گردشگر هزار 833میلیون و  9طور متوسط ساالنه حدود  به و( سعدآباد ةمجموع تیساگرفته است )

 (. 85 :9013،یاریبختکنند )یم

خاص، زمان  یها تیمدت توقف در سا ندارند و سعدآباد ةمجموعدر  یمشابه رفتار گردشگرانباید توجه داشت که 

را  یگردشگر تیریمد یرفتار یالگوها نیو کشف ا شناختدر این بین، . متفاوت استها با هم  آن یها زهیو انگ دیبازد
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وآمد  رفت نیشتریسعدآباد ب ةمجموع معابر یبرخ. استمتناسب گردشگران  دیبازد ازیذائقه و ن با و بخشد میبهبود 

از  یناش یبعد فاصله و خستگ نیهمچن ،شود می ینیب شیپ رهایمس نیو خدمات الزم در ا التیتسهو  دارد راگردشگران 

 تمرکز گردشگران رفتار یزمان-ییفضا اتیخصوص بر مطالعه نیا. گذارد می میمستق یاثرحرکت گردشگران  ةزیآن بر انگ

 بهبود و جاذبه امکانات یروزرسان به یبرا تواندب ودهد  صیتشخ را ها آن رفتار یساختار یالگوها کند تالش می ودارد 

 نیا. کند استفاده کشور سراسر در مشابه یگردشگر یها جاذبه و سعدآباد ةمجموع در یگردشگر ةتجرب تیفیک یینها

 از و است چگونه سعدآباد دکنندگانیبازد رفتار یزمان-ییفضا یالگو که استپرسش  نیا به ییگو پاسخ دنبال به پژوهش

 رد؟یپذ یم ریتأث یعوامل چه



پژوهشنةیشیپ

 یها نهیدر زم یدر مطالعات کاربرد یبر گردشگر ، عالوهاست زمان یایبرگرفته از جغرافکه  زمان-فضا ریمس مفهوم

 مطالعات ،(8335و مارک،  ها نی)س یبهداشت مخاطرات انتشار ،(9111 کوان،) یتیمختلف از جمله مطالعات جنس

 الگارد،افراد ) ةروزمر یزندگ و (9112 نسو،یرول) خانمانان یب یایجغراف(، 9111-9119 لریم، 8333 وانگ وونقل )شاو  حمل

 النگ یشدانست ) یبحث در مطالعات کاربرد نیا تیبر اهم یلیآن را دل توانیم کهکاربرد دارد ( 8333 آدامز، 9111

 از مختلف یعلم یها حوزه در زمان یایجغراف مفهوم براساس یزمان-ییفضا رفتار مطالعات هرچند(. 681 :8332 شاو،

 در، افتی یروزافزون گسترش بعد یها دهه یط و آغاز شد هاگراستراند زمان یایجغراف ةارائ زمان از ،یگردشگر جمله

 ریتصو و ادراکات) یرفتار یایجغراف میمفاه ةیپا بربیشتر  است شده انجام گردشگران رفتار ةنیزم در که یقاتیتحق رانیا

 یها پژوهش جمله از. نشده است انجام زمان یایجغراف مفهوم براساس شده انجام مطالعات از کی چیه و بوده( یذهن

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می شده انجام

 ستمیس از استفاده با اصفهان شهر ییفضا یالگوها» شناخت عنوان تحت یا مقاله در( 9029) موحد و ییشکو 

GIS»، گردشگران رفتار و حرکت به توجه با یاجتماع و یکیزیف یفضا با ارتباط در یگردشگر یفضا شناخت به 

 .اند پرداخته

 به شهروندان جذب بر مؤثر یفیک و یکم عوامل یرفتار لیتحل»پژوهش  در( 9021) نسب یرخشان و یمحمد

ة ینقلةلیوس نوع و سن ت،یجنس اشتغال، تیوضع همچون هاییرفتار ةکنند نییتع یرهایمتغ ،«اصفهان در یشهر یها پارک

 اند. کرده یبررس ها آن به شهروندان جذب و یدسترس و یشهر یها پارک از استفاده زمان بررا  خانوارها اریاخت در

: یمورد ةمطالع) یشهر یگردشگر در فراغت یالگو و ها یژگیو یواکاو» عنوان با یا مقاله در( 9021) یاقتیل

 بخش سه دروی نیز  یبررس جینتاکرده است.  زمان عامل به یشتریب توجه ،دیگر قاتیتحق در مقایسه با «(تهران

 ةدور ومورد استفاده  مکان تا یزندگ مکان ةفاصل) یگردشگر یمکان و یزمان تیوضع ،یا حرفه و یفرد یها یژگیو

 ارتباط دیگر قاتیتحق در مقایسه با پژوهش نیا. است بیان شده یگردشگر در فراغت یالگو و( استفاده مدت و یزمان

 .داردبا موضوع  یتر کینزد

 براساس صفه یکوهستان پارک یگردشگر یفضا لیتحل» عنوان با یا مقالهدر ( 9013) یسلطان و ییتقوا ،یوارث

 یها یژگیو جمله از گردشگران یرفتار یها شاخص یبررس به «یاصفهان شهروندان یطیمح ادراک و یرفتار یالگو

 پرداخته یگردشگر یفضا عةتوس یچگونگ در گردشگران دگاهید و تیرضا زانیم مراجعه، زمان ،یاجتماع و یتیجمع

 موضوع که است مکان و زمان قالب در گردشگران یرفتارشناس ،داردنیاز  شتریب قیتحق به آنچه انیم نیا در. است

 .دهد یم لیتشک را حاضر قیتحق
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زمانیایجغرافةیپا.مطالعاترفتارگردشگرانبر1جدول

سالهاافتهیپژوهشموضوعدآوریپد

Dietvorst 
Cultural tourism 
and time–space 

behavior 

 رفتار یبررس به و کرده دیتأک یمکان و یزمان یها لیوتحل هیتجز تیاهم بر
 .است پرداخته Enkhuizen یفرهنگ شهر دکنندگانیبازد یزمان-ییفضا

9116 

Fennell tourist space–time 
behavior 

 ساختار کیعنوان  رفتار گردشگران، به ةنیدر زم core–periphery یتئور
برده و  کار گروه گردشگران به ییجا جابه یبررس یبرا یروان و یمکان

 یمند با عالقه یو گروه یعموم یمند با عالقه یگردشگران را به گروه
 کرده است. لیتحلگردشگران را  زمان-فضا ةبودج سپس، یبند خاص طبقه

9111 

Asakura and 
hato 

individual travel 
behaviour 

را  یزمانو  یکرده و رفتار مکان میرا به دو بعد تقس یزمان-یمکان یها داده
 کرده است. لیوتحل هیطور جداگانه تجز به

8336 

Asakura and 
Iryo 

Analysis of tourist 
behaviour 

 8333 .اند هکرد یبند خوشه یچندضلع و شبکه کی یالگو دو به را گردشگران

Xia et al. 
Market segments 

based on the 
movement patterns 

of tourists 

 غالب یالگوها براساس یگردشگر بازار یبند میتقس یبرارا  دیجد یروش
 استفاده گردشگرانبیشتر  که ییالگوها ای سفر یها یتوال) گردشگران حرکت

 .دادند توسعه( کنند می
8393 

Huang Xiao-
Ting and Wu 

Bi-Hu 

Tourist Temporal -
Spatial - Behaviour 

Patterns 

 و کرده میتقس خوشه هفت به را گردشگران یزمان-ییفضا رفتار یالگوها
 .است داشته خوشه لیوتحل هیتجز در را سهم نیتر بزرگ یزمان رفتار عوامل

8398 

پژوهشگاننگارند:منبع



نظرییمبان

 ةمرحل سه در ها آن رفتار براساس همگن و مشابه یها گروه در ها آن یبند طبقه ةرندیدربرگ گردشگران یرفتار یالگوها

 یزیر برنامه الگوها نیا از برداشت یطورکل به(. 1 :9013،یاری و زادهمیابراه) است سفر اتمام و سفر طول سفر، به میتصم

 و یوارث) دارد یمتعدد و متنوع یاجتماع ای یفرد یها پشتوانه که کند می سریم را گردشگران رفتار یمبنا بر یگردشگر

(. 53: 9021موحد،) است یضرور کننده مصرف رفتار یابیارز ،یگردشگر یتقاضا بهتر درک یبرا(. 998: 9013،دیگران

 زیرا شود؛ ییشناسا ها یکاربر نیا یتقاضا و عرضه موجود وضع است الزم یگردشگر یها یکاربر یبرا یزیر برنامه در

 یآرا و رفتار یبررس. ردیپذ یم ریتأث جوامع فرهنگ و یرفتار-یتیفعال یالگوها از شدت به یگردشگر یها یکاربر

 از یکی مطلوب یسطح در تقاضا حفظ یاول قیطر به و عرضه یفیک سطح یارتقا در امکانات ةعرض و دکنندگانیبازد

 یزیر برنامه کند یم کمک مردم یرفتار-یتیفعال یالگوها یبررس و یازسنجین ،نیبنابرا ؛است تیریمد یاصل یابزارها

 شود منجر امر نیا در مردم میرمستقیغ مشارکت به و ردیگ صورت یواقع یازسنجین ،نباشد طرفه کی ها یکاربر نیا یبرا

 .(2: 9013 ،یاری و زاده میابراه)

 یزیچ زمان از دانانیجغراف برداشت. است دانش آن خاص که دارد زمان از یخاص برداشت یدانش هرگفتنی است 

 ییرایم به اید شو می تحولم یده یایزا ییایجغراف یها دهیپد آن در آنچه یعنی ؛کنند یم فیتعر آن از ها آن که است

 نیا از آمده دست به جینتا و کنند یم کار زمان ةمقول با ییایجغراف یشناس دهیپد یبرا ینحو به دانانیجغرافة هم. درس یم

 یماندگار ،ییایجغراف یها دهیپدة هم یزمانمند ایجغراف در. دهند یم دخالت خود یاظهارنظرها و میتصم در را کار

 دانانیجغراف و ایجغراف دانش. است شده زمان مفهوم بروز یبرا یاساس یفلسفة نیزم ها آن تنوع و ها دهیپد کنواختیریغ

 و هستند زمانمند ییایجغراف یها دهیپدة هم ؛ زیراکنند یم استفاده ییایجغراف یها دهیپد لیتحل در زمان از علوم ریسا مانند

 تورستن 9135 سال در(. 086: 9023 ،یمیمق) دهند می انجام یخاص طیشرا تحت و زمان در را خود تکامل و تحول

 در که کرد ییایجغراف اتیادب وارد را زمان یایجغراف عنوان سوئد الند دانشگاه در یاجتماع یایجغراف استاد هاگراستراند،

 لیتحل به را یزمان بعد خواست یم هاگراستراند ،درواقع. بود افتهی دست نه آب ییفضا پخش درمورد ة خودیاول مطالعات
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 اصل سه خود ییایجغراف تفکر نیا در او. کند دیکأت یانسان ستگاهیز و یاجتماع یزندگ بر و دیفزایب ییفضا یها تیفعال

 :داشت درنظر را عمده

 ؛است سامانمند ییفضا-یزمان بعد در یانسان یزندگ .9 

 دارد؛ یاجتماع و یکیزیف بعد دو یانسان یزندگ .8 

 . است شده محدود نیمع ییفضا -یزمان موانع با بخشند یم شکل را یانسان یزندگ که ییها تیفعال .0 

 تحت یفرد تیفعال یالگوها عةمطال یبرا یمفهوم دیمف چارچوب هاگراستراند زمان یایجغرافگفتنی است 

 یایجغرافة عمدة شالود نکهیا ( مانند898: 9021 ،ییشکو) کند یم شنهادیپ یزمان-ییفضا ةحوز در مختلف یها تیمحدود

 :شود یم لیتشک ریز طیشرا از زمان

 ةویش در که میهست رو هروب یمکان-یزمان ییهمگرا ینوع با همواره ما یعنی ؛است زمان در حرکت فضا در حرکت .9

 ؛است رگذاریتأث ما یزندگ

  دارد؛ یزمان استمرار یتیفعال هر .8

 ؛است محدود فضا تیظرف. 0

 .ردیگ یم صورت مکان و زمان در یاجتماع متقابل کنش. 6

 ةحوز هس نهیزم و فضا زمان،. اند توجه کرده گردشگران رفتار در یزمان عوامل بهبیشتر  یگردشگر محققان یتازگ به

 یتقاضا در( یاسیس کنترل و پول :گرید تیمحدود دو) یاصل تیمحدود سه از یکی زمان و است یگردشگر ةتجرب مهم

 (.103: 8398 هو، یب وو و ائویش نگیت هوانگ) آید شمار می به یگردشگر

 

 
هاگراستراندزمانیایجغرافمدل.1شکل

5511:930،دیگرانوچنمنبع:

 

 ؛کندیم بیترک زمان بعد با را ارتفاع و عرض و طول یعنی فضا بعد سه که است یچهاربعد یوستگیپ زمان-فضا

 یوقت. باشد همراه زین یزمان تداومبا  دیبا بلکه ،باشد داشته ییفضا ابعاد دیبا تنها نه ییایجغراف یفضا در هر شیء ،نیبنابرا

: 9022 ،یمحمدجان و یطوالب) ایم کرده توجه فضا تحول و ییایپو و تکاملبه ، میکن وارد فضا به را( زمان) چهارم بعد

 و فضا به محدود یهاتیفعال ةشد اعمال یها تیمحدود که است زمان یایجغراف یاصل ةهست زمان-فضا ریمس(. 803

 حرکات ةدهند نشان زمان-فضا ریمس. است کرده برجسته را هاتیفعال انیم حرکت هنگام ییجا جابه زمان به ازین و ،زمان

 شنهادیپ یفرد یهاتیفعال یزمان یمکان یهایژگیو یساز مدل یبرا یمؤثر روش و است زمان طول در یفرد ییفضا

 لیوتحل هیتجز و گرفتن امکان( 8 شکل) زمان-فضا ریمس مفهوم از استفاده با(. 015: 8399 ،دیگران و چن) کند یم
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 و یتئور بعد دو هر در وی رفتار از ما درک شبردیپ به که دارد وجود یمکان و یزمان بعد دو در گردشگر رفتار اطالعات

 میترس یبرا. است مکان سه در تیفعال در مشارکت و فرد کی حرکت انگریبهمچنین  ،(8 شکل) کند یم کمک یعمل

 یضرور دارند شرکت آن در اشخاص که یتیفعال نوع و زمان ،مکان ةدربار اطالعات یآور جمع، زمان-فضا ریمس کی

 ییفضا رفتار عوامل ،یزمان رفتار عوامل بعد سه در را گردشگران رفتار توان یم زمان-فضا ریمس مفهوم از استفاده با. است

 خروج زمان ورود، زمان زمان، طرح جاذبه، کی در زمان کل شامل یزمان رفتار عوامل. داد شرح تیفعال انتخاب عوامل و

 یبرا. کند می رییتغ جاذبه طیشرا به توجه با نیز تیفعال انتخاب عوامل و ییفضا رفتار عوامل. است اقامت زمان کل و

 ریمسة مشخص عوامل. شود یم افزوده یفیتوص عوامل به ریمس ةمشخص عوامل ،گردشگران یرفتار یالگوها تجسم

 مفهوم از استفاده با است. شایان ذکر است که توقف زمان و دشدهیبازد مناطق ،زمان-فضا ریمس طول ،توقف نقاط شامل

 به که دارد وجود یمکان و یزمان بعد دو در گردشگر رفتار اطالعات لیوتحل هیتجز و گرفتن امکان زمان،-فضا ریمس

 ؟یزمان چه و کجا؟ ؟یکار چهدر این بین، . کند یم کمک یعمل و یتئور بعد دو هر در گردشگر رفتار از ما درک شبردیپ

 . شودیم استفاده گردشگران رفتار زمان-ییفضا یالگوها ییشناسا یبرا که است یاصل فیتوص عامل سه

 .دارد وجود گام سه گردشگران یزمان-ییفضا رفتار معمول یالگوها ییشناسا به دنیرس منظور بهباید توجه داشت که 

 از یا مجموعه لیوتحل هیتجز دوم ن،زما-فضا ریمس مفهوم از استفاده با گردشگر یزمان و ییفضا رفتار شرح نخست

 حاصل جینتا به توجه با معمول زمان-فضا ریمس تجسم ،سومو  عوامل حیتوض از استفاده با یزمان-ییفضا رفتار یها داده

 .است خوشه لیوتحل هیتجز از

 دارند شرکت آن در اشخاص که یتیفعال نوع و زمان مکان، اطالعات یآور جمع زمان،-فضا ریمس میترس یبرا

 (.103 :8398 هو، یب وو و ائویش نگیت هوانگ) است یضرور

 

 
گردشگرانرفتاریزمان-ییفضایالگونییتعیمفهوممدل.5شکل

پژوهشگاننگارند:منبع
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پژوهشةمحدود

سرسبز  ةتوچال و در یها هیپرطراوت کوهپا ةهکتار در پهن 993حدود  یبا مساحتسعدآباد  یخیتار-یفرهنگ عةمجمو

 شیالبرز، از شرق با گالبدره، از مغرب با ولنجک و از جنوب با تجر یها گرفته است. سعدآباد از شمال با کوه دربند قرار

آن از شمال به جنوب در امتداد  یمتر مربع و درازا ونیلیم 9دربند است،  یاراض جزءآن که . مساحت ه استیهمسا

 ،است. سعدآبادو شامل دوازده رشته قنات  شود یرودخانه مشروب م نیباغ از هم نیمت اعظم اسرودخانه دربند است که ق

موزه  کاخ هجدهگلخانه و  شش ،یجنگل طیسبز، مح یشامل فضا و یمناسب و کوهستان ییآب و هوا با بایز یا مجموعه

 با،یز یهنرهاة موزسبز،  ةموز کاخ ملت،ة موز اند از: کاخ مجموعه عبارت یها موزه کاخ(. 3 :9013 ،یمحمد و یزیعز)است 

 استاد ةموزبهزاد،  نیحس استادة موز ،ینظام ةموز رعماد،یو کتابت م خط ةموزو ملل،  هنر ةموزو مردم،  هنرزة مو

 ةموز ،یسلطنت یها لیاتومب ةدربار، موز یها سالح ةموزماندگار،  یها چهره یموزه و سرا دوار،یام برادران ةموز ان،یفرشچ

 موزه. باغ و سعدآباد یخیاسناد و مدارک تار ةموز ،یظروف سلطنت ةموز آب، ةموز ،یسلطنت ةآشپزخان

 

 
سعدآبادةمجموعتیموقع.9شکل



پژوهشیهاداده

 :شود یم استفاده داده یآور جمع روش دو از طورمعمول به یزمان-ییفضا رفتار مطالعات در

 و دقت با یزمان و یمکان رفتار یها داده ةارائ در یعیطب یایمزا اس یپ یج(:GPS) نینو یابیرد یآور فن از استفاده .9

 در یاصل مشکل سه حال نیا با. کرد خواهد یاریبس کمک گردشگران یرفتار مطالعات به شک یب که دارد باال صحت

 : عبارت است از GPS در یزمان-ییفضا یها داده لیوتحل هیتجز

 ؛یمکان و یزمان اطالعات ییجدا 

 ؛است نظارت تحت ییفضا رفتار یبررس یبرا بداند قیتحق در کننده شرکت که یدرصورت دکنندگانیبازد رفتار رییتغ 
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 خاطرات ةمطالع روش در مقایسه با باالتر یقاتیتحق یها بودجه به اس یپ یج یها ینظرسنج داشتنازین. 

 یتازگ به را خود سفر که یدکنندگانیبازد یزمان -ییفضا تیفعال خاطرات ةمطالع روش با: خاطراتة مطالع روش. 8

 از را اطالعات محققان روش نیا در. است مانده یباق رییتغ بدون هدکنندیبازد رفتار که مطمئن شد توان می اند، پایان داده

 . آورند یم دست به اند برده انیپا به را خود دیبازد یتازگ به که یدکنندگانیبازد از پرسشنامه ای مصاحبه دادن انجام قیطر

 ایمزا یعیطب طور به ها آن یدو هر رایز ؛داشت خواهد ادامه قیتحق روش دو نیا ةدربار گوو گفت و بحثگفتنی است 

 نگیت هوانگ) کنند انتخاب راشان  یمطالعات روش خود قیتحق ةبودج و هدف به توجه با دیبانیز  محققان. دارند یبیمعا و

 (.100 :8398 هو، یب وو و ائویش

 گردشگران یرفتار یهاداده یآورجمع یبرا یزمان-ییفضا یهاتیفعال خاطرات ةمطالع روشاز  پژوهش نیا در

 اند برده انیپا به را خود دیبازد یتازگ به که یدکنندگانیبازد انیم پرسشنامه عیتوز قیطر از و اطالعات است شده استفاده

 دربند درب) سعدآباد ةمجموع یهادرب محل در (9010 تابستان و نوروز) مرحله دو در ،نیا اساس بر. آمده است دست به

 از خروج قصد و ندرساند انیپا به را خود دیبازد که یدکنندگانیبازد از یتعداد انیم یاپرسشنامه ،(هیزعفران درب و

. شد محاسبه نفر 953 نمونه حجم که شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم نییتع یبرا و ،عیتوز داشتند را مجموعه

 :از بودند  عبارت آن مفروض یپارامترها
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 را خود ریمس شد خواسته دکنندگانیبازد از و ،یآور جمع سعدآباد ةمجموع یراهنما ةنقش از استفاده با ریمس اطالعات

 خواسته ها آن از نیهمچن ،دهند انیپا یخروج درب با و آغاز یورود درب با را ریمس و کنند میترس مجموعه نقشه یرو بر

 تنها) کنند ادداشتی تیسا هر در موجود جدول دررا  شده یسپر زمان و بزنند شماره اند کرده دیبازد که را یتیسا هر تا شد

 (.کنند پر را پرسشنامهشد  درخواست بودند برده انیپا به را خود دیبازد یتازگ به که یدکنندگانیبازد از

 

پژوهشروش

از  یکی یال خوشهیتحل نکهیا به توجه با  .است یفیتوص ،یاکتشاف روش نظر از و یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش

 شده انجام پژوهش در شود، میاستفاده  یواقع یهاگروه یافتنها و کاهش داده ةنیاست که در زم یآمار یها روش نیبهتر

، شده استفادهها کاهش دادهبرای  یکاو داده منظور به یعصب یها شبکه یبند خوشه و K-MEANS یبند خوشه از

 روابط استخراج روش ،لیوتحل هیتجز در یبند خوشه جینتا یدارید ریتصاو ةارائ و ها داده یساختارساز منظور بههمچنین 

 .کار رفته است به گراف یتئور یمبنا بر میرمستقیغ و میمستق

 نییتع گردشگران یزمان-ییفضا رفتار لیوتحل هیتجز یبرا یفیتوص عامل 82 سعدآباد، ةمجموع طیشرا به توجه با

 : از است عبارت که هشد

 هر در توقف زمان کل .6 ،خروج زمان .0 ،ورود زمان .8 ،مجموعه در شده یسپر زمان کل. 9:رفتار یزمان عوامل

 ؛تیسا

 ةموز سالح، ةموز: از است عبارت شده گرفته درنظر یگردشگر نقاط) یگردشگر نقاط( 5 -91):رفتار ییفضا عوامل

 کتابت و خط ةموز ،یسلطنت یها لیاتومب ةموز ملت، ةموز کاخ آشپزخانه، ةموز ان،یفرشچ استاد ةموز ،یسلطنت ظروف

 مناطق( 93 -89) .(آب ةموز و دواریام برادران ةموز سبز، ةموز کاخ ،ینظام ةموز بهزاد، نیحس استاد ةموز رعماد،یم

 ؛(a-b-c-d-e) یگردشگر

 ؛یا حرفه یعکاس .85 ،یرو ادهیپ .86 ،ها موزه کاخ از دیبازد .80 ،وگذار گشت .88:تیفعال انتخاب عوامل
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 .دشدهیبازد یگردشگر نقاط .82 ،گذر نقاط. 83 ،دشدهیبازد مناطق .81: ریمس ةمشخص عوامل

 یعصب یها شبکه و K-means یبند خوشه روش دو به ها پرسشنامه از آمده دست بهپژوهش اطالعات  نیا در

 خوشه، 85 و 1 در ها داده یعصب یها شبکه روش در و خوشه 5 در ها داده K-means روش در. ه استشد بندی تقسیم

 یینها جینتا عنوان به وبوده  تر مناسب یعصب یها شبکه یا دسته 1 یبند خوشه ج،ینتا ةسیمقا با. ندا هشد یبند خوشه

 یها درب و یگردشگر یها مکان) گذر ةنقط 96 ،(a-b-c-d-e) منطقه پنج ها، خوشه یبررس در. ه استشد لیوتحل هیتجز

 عوامل نیا به توجه با دکنندگانیبازد یبند خوشه جینتا و گرفته درنظر( ها موزه کاخ) یگردشگر مکان 98 و( یورود

 .شد ارائه یدارید ریتصاو صورت بهنیز  خوشه لیوتحل هیتجز از حاصل جینتا .شد یبررس

 

 
سعدآبادةمجموعدرشدهگرفتهنظردریگردشگرمناطق.3شکل

پژوهشگاننگارند:منبع

 

یمصنوعیعصبیهاشبکه

( ها) یخروج و( ها) یورود نیب دهیچیپ یهانگاشت توانند می که هستند یاضیر یهاتمیالگور یمصنوع یعصب یهاشبکه

 هاشبکه نیا آموزش نیقوان. ی کنندبند رده نظارت بدونرا  یورود اطالعات ایبیاموزند  نظارت تحت شآموز قیطر ازرا 

(. 813: 9018 ،دیگران و عشورنژاد) ندک یم نییتع را شبکه یریادگی روش و است شده گرفته الهام یشناس ستیز علم از

 نیا پژوهش نیز نیا در و شودیم استفاده یبندطبقه و الگو کشف دانش، کشف یبرا یعصب یهاشبکه ازگفتنی است 

 کاربرد دارد. یبندطبقه روش

 

(گرافیتئوریمبنابرها)دادهیساختارساز

به کمک  در این بین، .دارد یادیز تیاهم هاشاخص نیب متقابل روابط کشف میدار سروکار دهیچیپ مسائل با که یزمان

استخراج  ،یساختارساز یمناسب برا یهاروش از یکیپرداخت.  روابط نیا یسازبه حل و مدل توانیمها  گراف یتئور

 معلول و علت گروه دو به را ارهایمع توانیم آن یمبنا بر که گراف است یتئور یبر مبنا میرمستقیو غ میروابط مستق

 دارصورت گراف جهت به ، ومیاز روابط متقابل ترس یاشبکه، یشناخت بهتر از روابط متقابل علت و معلول با تا ردک میتقس

 .شود ارائه( اگرافی)د
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هاافتهیوبحث

 که است یمل عملکرد سطح شهر تهران با یگردشگر یها جاذبه نیدتریاز پربازد یکی سعدآباد یخیتار-یفرهنگ ةمجموع

 یها یژگیو یبررسبا . در پژوهش حاضر کنندیم دینفر از آن بازد هزار 833میلیون و  9طور متوسط ساالنه حدود  به

 برابر باًیتقر مرد، درصد 9/63 و زن درصد 1/58 با دکنندهیبازد مردان و زنان درصد دریافتیم که دکنندگانیبازد یشخص

 قرار سال 85-92 و 05 -81 یسن گروه در ،درصد 6/81 و درصد 8/69 با دکنندگانیبازد شتریب یسن نظر از و است بوده

 1/0 و یدکتر درصد 8 ،پلمیددرصد  1/82 ،یکارشناس مدرک یدارا گردشگراندرصد  6/60 الت،یتحص نظر از. اندداشته

 .بودند آموز دانش درصد

 

مجموعهدرشدهانجامیهاتیفعال

 در که طور همان. است شده انیب لیذ جدول در اند انجام داده مجموعه دکنندگانیبازد ی کهیهاتیفعال یفراوان درصد

 بوده مجموعه در وگذار گشت و ها موزه کاخ از دیبازد دکنندگان،یبازدة شد انجام تیفعال نیشتریب شود، یم مشاهده 8 جدول

 از دیبازد و وگذار گشت ها آن درصد 1/08 و ها موزه کاخ از دیبازد دکنندگان،یبازد درصد 1/65 ةشد انجام تیفعال. است

 .شد اعالم ها موزه کاخ
مجموعهدردکنندگانیبازدشدهانجامیهاتیفعالیفراوان.5جدول

 شدهانجامتیفعال (درصد)یفراوان شدهنجومتیفعال (درصد)یفراوان

 وگذار گشت. 9 2/1 6 و 8 9/8

 ها موزه کاخ از دیبازد. 8 1/65 0 و 8 و 9 3/3

 یا حرفه یعکاس. 0 9/6 6 و 8 و 9 3/8

 یرو ادهیپ. 6 6/9 6 و 0 و 8 3/3

 8 و 9 1/08 6 و 0 و 8 و 9 6/9

 0 و 9 6/9  

پژوهشگاننگارند:منبع

 

دکنندگانیبازدرفتاریزمانعواملجینتا

مجموعه،  از ها آنساعت خروج  نیانگیظهر و م 98:91  سعدآباد، ساعت  ةزمان ورود گردشگران به مجموع نیانگیم

ظهر بوده  95:95̍ ،ها زمان ورود آن نیرتریصبح و د 1زمان ورود گردشگران،  نیبعدازظهر بوده است. زودتر 95:03̍ساعت 

 حضور زمان کل نیانگیم. است بوده عصر 93زمان خروج،  نیرتریظهر و د 98زمان خروج از مجموعه،  نیاست. زودتر

ساعت و  1و حداکثر کل زمان حضور  قهیدق 65حداقل کل زمان حضور  قه،یدق 93ساعت و  0 مجموعه، در گردشگران

 بوده است. قهیدق 03

 
 مجموعهدرحضورزمانکلوخروجورود،زمانآمار.9جدول

مجموعهدرحضورزمانکل   خروج زمان ورود زمان 

0:93̍  98:91̍  95:03̍ نیانگیم   

3:65̍  حداقل 98:33 1:33 

1:03̍  95:95̍  حداکثر 93:33 

پژوهشگاننگارند:منبع
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بعدازظهر  90 درصد 93 و ،صبح 99 دکنندگانیدرصد بازد 80 شود، یمشاهده م زین ریز یطور که در نمودارها همان

. شدند خارج مجموعه از عصر 91.03 درصد 99 و ظهر 95 ،درصد93 دکنندگانیتعداد بازد نیشتریوارد مجموعه شده و ب

ساعت در مجموعه حضور  0 دکنندگانیبازد از درصد 93ساعت بوده است.  6 یال 8 نیز مجموعه در حضور زمان نیشتریب

 .اندساعت در مجموعه بوده 8 نیز درصد 98و  ،ساعت 6ها  آن از درصد 90 ،ندداشت

 

   

 
هادرمجموعهوکلزمانحضورآندکنندگانیبازدخروجوورودزمانینمودارها.0شکل

پژوهشگاننگارند:منبع

 

یك هردرزمانتوقفزانیموموزهازهرکاخدکنندگانیدرصدبازدیفراوانعیتوز.3جدول

زمانزانیم
توقف

 (قهیدق)

یفراوان
دکنندگانیبازد
 (درصد)

  موزهنام

زمانزانیم
توقف

 (قهیدق)

یفراوان
کنندگاندیبازد
 (درصد)

  موزهنام

 9 یسلطنت ظروف 5/83 95 93 یسلطنت یها لیاتومب 1/59 93

 8 ماندگار یها چهره 8/5 93 99 بهزاد استاد 5/1 03

 0 انیفرشچ استاد 89 65 98 ینظام 2/86 95

 6 بایز یهنرها 0/0 83 90 مردم و هنر 0/0 95

 5 ملت کاخ 0/26 03 96 یکودک - -

 1 یسلطنت ةآشپزخان 9/81 83 95 رعمادیم خط 1/5 03

 3 سبز کاخ 2/13 03 91 یاحمدشاه کاخ - -

 2 دواریام برادران 1/89 93 93 آب 3/90 93

 1 مدارک و اسناد 0/0 93 92 سالح 2/99 83

پژوهشگاننگارند:منبع
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یكزمانتوقفدرهرزانیموموزهازهرکاخدکنندگانیدرصدبازدیفراوانعیتوزنمودار.2شکل

پژوهشگاننگارند:منبع

 

. اندبوده مجموعه یگردشگر یهامکان نیدتریپربازد درصد 2/13درصد و  0/26ملت و سبز با  یها موزه کاخ

هنر و  با،یز یهنرها یها درصد و موزه 8/5ماندگار با  یها چهره ةاند از: موز عبارتنیز مجموعه  یهاموزه نیدتریبازد کم

 ها داده یآور جمع یدر روزها یاحمدشاهو کاخ  یکودک قرن مین ةدرصد، )موز 0/0با  یخیمردم و اسناد و مدارک تار

از  دیدرصد بازد نیترنییبا پا ییهاپژوهش، موزه یبعد یها لیوتحل هیدر تجز که داشتتوجه  دی(. بااندبوده لیتعط

 دکنندگانیبازد ،یزمان توقف در هر مکان گردشگر زانیحذف شدند. از نظر م شده یبررس یگردشگر یهامکان فهرست

 ةاستاد بهزاد و موز ةموز ،یسلطنت ةآشپزخان ةموز سبز، کاخ ملت، کاخ قه،یدق 65 با انیفرشچ ةموززمان را در  نیشتریب

 اند. گذرانده قهیدق 03 رعمادیخط م

 

دکنندگانیبازدرفتارییفضاعواملجینتا

 98) گذر ةنقط 96 و( ها موزه  کاخ) یگردشگر مکان98 (،a-b-c-d-e ) منطقه پنج ،یعصب یها شبکه یها خوشه یبررس در

 یبررس یمکان عوامل نیا به توجه با دکنندگانیبازد یبند خوشه جینتا و گرفته درنظر ،(یورود درب 8 و یگردشگر مکان

 یگردشگر یها مکان فهرستاز  دیدرصد بازد نیتر نییبا پا ییها در هر منطقه، موزه  واقع یها موزه کاخ انیاز م .شد

 .0 سبز،ة موز کاخ. 8 ملت، ةموز کاخ. 9: از اند عبارت شده گرفته نظر در یگردشگر یهامکان جهیدرنت ند،شد  منطقه حذف

 دوار،یبرادران ام ةموز .3 ان،یاستاد فرشچ ةموز .1 بهزاد، نیاستاد حس ةموز .5 ،ینظام ةموز .6 رعماد،یخط و کتابت م ةموز

ظروف  ةموز .98 آب، ةموز .99 ،یسلطنت ةآشپزخان ةموز .93،یسلطنت یها لیاتومب ةموز .1دربار،  یها سالح ةموز .2

 . یسلطنت

 ظروف ةموز و سالح ةموز) a ةمنطق :از است عبارتنیز  منطقه هر در یگردشگر یها مکان یریقرارگ یچگونگ

 ةمنطق ،(یسلطنت یها لیاتومب ةموز و ملت ةموز  کاخ آشپزخانه، ةموز) c ةمنطق ،(انیفرشچ استاد ةموز) b ةمنطق ،(یسلطنت

d (ینظام ةموز بهزاد، نیحس استاد ةموز رعماد،یم کتابت و خط ةموز) ةمنطق و e (و دواریام برادران ةموز سبز، ةموز کاخ 

 را رفتار یزمان-ییفضا یالگوها ةخوش هفت ،همگن گروه کی یجا به سعدآباد ةمجموع از قاتیتحق جینتا(. آب ةموز

 ،C ةمنطق از دکنندگانیبازدة هم. دارد خوشه لیوتحل هیتجز در را سهم نیتر بزرگ ،رفتار ییفضا عوامل که دهد می نشان

 منطقه دو نیا در یورود یها درب وجود آن لیدل رسد یم نظر به که کردند دیبازد A ةمنطق از خوشه کی از ریغ به همه و

 از گردشگران دیبازد درصد به توجه با نیهمچن. باشد C ةمنطق در( ملت کاخ) مجموعه ةموز کاخ نیتر پرجاذبه یریقرارگ و

27.5 5.2 21 3.3 84.3 26.1 60.8 21.6 3.3 51.6 
6.5 24.8 3.3 5.6 13.7 11.8 
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 زمان توقف به دقیقه درصد بازدیدکنندگان از هر موزه
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 به یدسترس امکان مجموعه، در ریمس یها یژگیو به توجه با ،d ةمنطق از باال دیبازد لیدل رسد یم نظر به موزه کاخ هر

 آید. شمار می به سعدآباد ةمجموع یاصل ةجاذب نیدوم که است سبز ةموز کاخ از دیبازد و E ةمنطق

 کرد میترس بر مبنای تئوری گرافاز روابط متقابل را  یاشبکه توانیم گردشگران شده یط یرهایمس میترس منظور به

 نشان داده شده است. 3در شکل  T سیماتر. دادنشان  سیماتر ایصورت گراف  را به دارروابط متقابل جهت و

 
ییفضارفتارعواملجینتا.0جدول

دشدهیبازدمناطقدشدهیبازدیگردشگریهامکانتعدادخروجدربوروددربخوشه

 a-b- c 0 دربند دربند 9

 a-b-c-d-e 1 - 1 هیزعفران هیزعفران 1 ،5 ،8

 a-b-c-d-e 2 - 3 دربند دربند 0

 c-d-e 5 - 8 هیزعفران هیزعفران 6

 a-c-d-e 93 - 1 دربند دربند 1

 a-b-c-d-e 6 هیزعفران/ دربند دربند 3

 a-b-c-d-e 3 - 5 هیزعفران/ دربند هیزعفران 2

پژوهشگاننگارند:منبع

 

 
Tسیماتر.1شکل

پژوهشگان:نگارندمنبع

                 

 ،ریز یها. گرافادنشان د اگرافیصورت د و اثرات را به کردتبدیل گراف  به را هاداده سیماتر توانیمگفتنی است 

 ةموز .0 سالح، ةموز .8 دربند، درب .9 گره ها، گراف نی. در ادهندیرا نشان م 3و  85/3، 5/3، 35/3، 9 یآلفاسطوح 

 یها لیاتومب ةموز .2 ه،یزعفران درب .3 ملت، ةموز خکا .1 آشپزخانه،ة موز .5 ان،یفرشچ استاد ةموز .6 ،یسلطنت ظروف

 ةموز .90 سبز، ةموز کاخ .98 ،ینظام ةموز .99 بهزاد، نیحس استاد ةموز .93 رعماد،یم کتابت و خط زةمو .1 ،یسلطنت

 .است آب ةموز .96 و دواریام برادران
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 1یآلفاسطحگرافوهادادهسیماتر




10/5یآلفاسطحگرافوهادادهسیماتر

 

 
 

 0/5یآلفاسطحگرافوهادادهسیماتر

 

  
50/5یآلفاسطحگرافوهادادهسیماتر
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5یآلفاسطحگرافوهادادهسیماتر

5و1،10/5،0/5،50/5یآلفاسطوحیهاگرافوهادادهسیماتر.1شکل

پژوهشگاننگارند:منبع

 

 مجموعه، در شده انجام یرفتار یالگوها میترس برای گراف نیتر مناسب مختلف، یآلفا سطوح با ها گراف انیم از

 .دهد یم نشان را گراف نیا در گره هر ةطرف دو و شده خارج واردشده، خطوط 1 جدول که است 85/3 یآلفا سطح گراف

 مقصدبودن زانیم انگریب گره هر به یورود خطوط وگره  آن مبدأبودن زانیم ةدهند نشان گره هر از یخروج خطوط

 .است گره آن

 
50/5آلفاسطحدرگرههرةدوطرفوشدهخارجواردشده،خطوط .2جدول

ةشمار
گره

خطوط
واردشده

خطوط
شدهخارج

خطوط
دوطرفه

ةشمار
گره

خطوط
واردشده

خطوط
شدهخارج

خطوط
دوطرفه

9 2 2 1 2 1 8 9 
8 3 3 3 1 3 9 3 
0 8 1 9 93 3 3 3 
6 0 5 9 99 9 3 3 
5 3 9 3 98 3 3 3 
1 6 6 9 90 9 3 3 
3 5 0 9 96 3 3 3 
پژوهشگاننگارند:منبع

 
50/5آلفاسطحگرافبراساسگردشگرانحرکتریمس.3شکل
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 یریگجهینت

 جاذبه در تقاضا وها  آن یها تیفعال بهتر درک به ردشگرانگ رفتار یزمان-ییفضا یالگوها دنیرکشیتصو به و فیتوص

ة ارائ محل مانند یگردشگر یها تیفعال یبرا را یتر یعلم یها هیپا یرفتار یالگوهااین  بهتر درک .کند یم کمک

 و جاذبه امکانات یروزرسان به یبرا یعمل تیاهم مطالعه نیا جهیدرنت کند، می فراهم یا جاذبه درون ونقل حمل و خدمات

 رفتار یزمان-ییفضا یالگوها یبررس منظور به شده، انجام پژوهش در. دارد گردشگران ةتجرب تیفیک بهبود تیدرنها

 ریمس ةمشخص عوامل و تیفعال انتخاب عوامل ،ییفضا رفتار عوامل ،یزمان رفتار عوامل سعدآباد، ةمجموع دکنندگانیبازد

 را سهم نیتر بزرگ رفتار ییفضا عوامل که داد نشان را رفتار یزمان-ییفضا یالگوها ةخوش 1 قیتحق جینتا. شد یبررس

 و درصد، 0/26 با c ةمنطق در واقع ملت کاخ مجموعه، یگردشگر نقاط نیدتریپربازد. است داشته خوشه لیوتحل هیتجز در

 .اند داشته توقف ها مکان نیا در قهیدق 03 دکنندگانیبازد بیشتر که بود درصد 2/13 با e ةمنطق در واقع سبز کاخ

 یرفتار یالگوها میترس منظور بهها بوده است.  موزه کاخ از دیبازد نیز مجموعه در شده انجام تیفعال نیتر یاصل

 گراف یتئور یمبنا بر میرمستقیغ و میمستق روابط استخراج روش از استفاده با ها داده یساختارسازشده از  ییشناسا

 میترس برای 85/3 آلفا سطح جینتا و، یبررس 9 و 35/3 ،5/3 ،85/3 ،3 یآلفا سطوح منظور نیبد ؛است شده استفاده
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 .است داشته خوشه لیوتحل هیتجز در را سهم نیتر بزرگ رفتار
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