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 محلی ینساکن دیدگاه از تاریخی هایبافت بازآفرینی رد شهری گردشگری بر تحلیلی

 1(شیراز شهر: موردی نمونه) عاملی تحلیل روش از گیریبهره با

 
 ایران تهران، ،اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شهرسازی، گروه دانشجوی دکتری شهرسازی،  :زادهکریم علی

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد ،شهرسازی استادیارگروه: 2یاریشهر الدینکمال سید

 ایران بیضا، اسالمی، آزاد دانشگاه بیضا، واحد شهرسازی، استادیارگروه: اردشیری مهیار
 

  10/11/1396 :پذیرش                129 -140صص              30/5/1396: دریافت

 

 چکیده
 ارزشمند هایفتبا از صیانت و حفاظت جهت اخیر، هده دو در خرمتأ رویکردی عنوان به گردشگری محوریت با شهری ازآفرینیب     

 تاریخی هایبافت زآفرینیبا بر شهری گردشگری ثیرتأ شناسایی هدف با تحلیلی - توصیفی روش به پژوهش این .است بوده مطرح تاریخی

 نمونه حجم. است ودهب رسشنامهپ و ایکتابخانه مطالعات طریق از اطالعات گردآوری ابزار و ،است شده تدوین محلی ساکنین دیدگاه از

 شده بازآفرینی حدودهم چهار پژوهش این در .است شده استفاده LISRELL افزارنرم از داده تحلیل منظور به و محلی ساکنین از نفر 400

 پرسش از اصلح هایافتهی. گردید انتخاب زندیه محدوده ،AHP مراتبیسلسله تحلیل روش از و گرفته قرار بررسی مورد شیراز شهر

 ،97/0همبستگی ضریب اب اجتماعی ابعاد بر ترتیب به محور گردشگری شهری بازآفرینی بر ثیرگذارتأ ابعاد بندی اولویت بر محلی ساکنین

 .دارد داللت ،83/0 همبستگی ضریب با کالبدی و 90/0 همبستگی ضریب با فرهنگی ابعاد ،90/0 همبستگی ضریب با اقتصادی ابعاد
 

 ، شیراز. محور گردشگری شهری بازآفرینی شهری، بازآفرینی شهری، گردشگری :دیکلیهای واژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 محوریت با شهری، بازآفرینی معیارهای و لاصو )تدوینبا عنوان  دکتری شهرسازی علی کریم زاده رسالهمقاله برگرفته از  این . 1

 و علوم واحد سالمیا آزاد دانشگاهدر  مهیار اردشیریو مشاوره دکتر سید کمال الدین شهریاری است که به راهنمایی دکتر  گردشگری(

 انجام پذیرفته است. تحقیقات تهران
 hahriari@srbiau.ac.irs  ،09121131959 نویسنده مسئول، .  2
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 128 تحلیلی بر اثرات گردشگری شهری در بازآفرینی بافتهای تاریخی از .....

 : مقدمه

 توسعه جهت ثیرگذارتأ عاملی عنوان به آن از و مطرح شهری بازآفرینی جهت ابزاری عنوان به شهری گردشگری امروزه

 در ایعمده تغییرات اخیر هایسال در. شودیم یاد محور گردشگری شهری بازآفرینی عنوان تحت آن از و شودمی یاد شهری

 متحول شهری هایجاذبه و مکان مدیریت نحوه که ایگونه به آمده بوجود محور گردشگری شهری بازآفرینی الگوهای به نگرش

 توجه لقاب تاریخی هایمحدوده گردشگری هایجاذبه و هاقابلیت با برخورد در آن از منتج شهری توسعه راهکارهای و گردیده

 توسعه، و شدن بزرگ با همزمان امروز شهر، .(Rauno, S. 2006) باشدنمی پوشیده همگان بر آن بررسی اهمیت و باشدمی

 تبدیل گذشته از پویاتر مکانی به شهر بنابراین. گیردمی قرار طبیعی و انسانی مختلف عوامل تأثیر تحت و شودمی تر پیچیده

 و توسعه باعث اخیر هایدهه طی که مسائلی ترینمهم از .یابدمی تحول و تغییر مختلف ایمتغیره تأثیر تحت مدام که شده

 در (.Nouri Kermani et al, 2009) باشدمی شهرنشینی توسعه و شهرنشینی رشد گشته بزرگ و کوچک شهرهای پیشرفت

 همراه به را هایی پیچیدگی و معضالت ،تنگناها شهرها، رویه بی وگسترش توسعه شهرنشینی، شتابان رشــد اخیر های دهــه

 مــراکــز و اعــم طــور بــه شهرها کالبدی_ فضایی تغییرات ضرباهنگ یافتن شدت پدیده، این پیامدهای از. است داشته

 اجتماعی، منزلت افت سبب اغلب که است بوده فرهنگی و تاریخی هایبافت طوراخص به شهرها مرکزی هایبخش شهری،

 ,Bahraini et al) است شده ها محدوده این در کارکردی ناکارآمدی و اقتصادی زوال کالبدی، _ فضایی سازمان در نابسامانی

 و اقتصاد پویایی و تحرك موجب که است جهت آن از گردشگری توسعه اهمیت توسعه، حال در اقتصادهای در .(2014

 Motiee Langroudi & Rezaieh) شودمی درآمدی و شغلی های فرصت توسعه ی عرصه در ویژه به محلی جوامع پیشرفت

Azadi, 2013). یبازآفرین در عوامل تریناصلی از یکی عنوان به شهرها "شدن خدماتی روند" که داشت اذعان توان می همچنان 

 سنتی لیدتو کاهش و جهانی اقتصادی بازسازی نتیجه در و گذشته دهه دو از بیش در .شودمی یاد شهرها اجتماعی -اقتصادی

 Rogerson, 2012). ( است شده بدل شهری اقتصاد و بازسازی هایاستراتژی جهت مهم عنصر یک عنوان به شهری،گردشگری

 همچنین و گیرد می رارق استفاده مورد شهرها اقتصادی بازآفرینی به تشویق راستای در صنعتی عنوان به غالبا   گردشگری      

 .(Shaw & Williams, 1994) دبو خواهیم شاهد را مشاغل افزایش رشد گردشگری، با مرتبط صنایع رشد با همگام است معتقد

 به تیجتاون گردیده محلی اقتصاد رونق باعث و شده بازدیدکننده جذب باعث نهایتا شهری مناطق در گردشگری توسعه

 ستایرا در عاملی شهری آفرینیباز و (.(Swarbrooke, 2000 شد خواهد منجر اجتماعی و اقتصادی فیزیکی، بازآفرینی

 سرمایه و (Uysal, 2012) شود می محسوب تاریخی بافت در ساکنان زندگی  بر متفاوت های جنبه در ابعاد این تأثیرگذاری

. شود می هارساختزی و فیزیکی های محیط ها، فعالیت امکانات، توسعه باعث و بوده محلی جوامع نفع به گردشگری در گذاری

 ضورح و (Law, 1992) شودمی مناطق این در شغل و ثروت تولید و بازدیدکننده جذب باعث امکانات و تتسهیال این

 و شده حسوبم فرهنگی تنوع با آشنایی موجبات و محلی جوامع در اجتماعی انسجام ارتقاء راستای در عاملی گردشگران

 ردشگریگ بازآفرینیGarcia, 2012). .(Degen & وردآ می فراهم را اقتصادی های دارایی تقویت و توسعه موجبات گردشگری

 هدف با و یراهبرد جایگاهی در گردشگری. دانست اخیر دهه دو در شهری بازآفرینی رویکرد تریناصلی توانمی را محور

 هرهاش برای وتمتفا ای چهره و باشد شهری ای توسعه اهداف متضمّن تواندمی که پررونق و اقتصادی سازوکاری به دستیابی

 توانمی راستا همین در .است شده داده فراوانی اهمیت آن به شهرها بازآفرینی چارچوب در که است ای روّیه کند، ترسیم

 بهره رهنگی،ف و تاریخی بافت در شهری میراث ارتقاء و حفظ جهت شهری، سیاست های استراتژی میان در که داشت اذعان

 .(Lees & Melhuish, 2013 ) باشد می ملتأ قابل گردشگری قاءارت راستای در شهری بازآفرینی  از گیری

 دیدگاه از تاریخی هایبافت بازآفرینی بر شهری گردشگری ثیرتأ تحلیل و بررسی به که کاربردی هایپژوهش انجام

 ابعاد نتبیی به شهری گردشگری بر تمرکز و تعریف با دارد سعی پژوهش این. نمایدمی ضروری را بپردازد محلی ساکنین

 واجد فضاهای در آنها آزمودن و شهری فضای با متناسب معیارهای و اصول از ای مجموعه ارائه نیز و شهری بازآفرینی گوناگون

 از یکی ازشیر فرهنگی و یخیرتا بافت .گرداند مرتفع تاحدی را زمینه این در موجود خالء ، شیراز شهر در گردشگری، ارزش

 توجهی قابل زیشهرسا و ریمعما های ارزش جدوا دخو صخا یشهر بافت و معماری لیلد به که ستا رکشو کهن های بافت
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 ،بافت ینا صخا دیقتصاا و جتماعیا تمشکال ،شدید گیدفرسو و گیپیچید آن تبع به و تاریخی بافت کالبدی قدمت. است

 به عدم نیز شهرشیراز تاریخی بافت در. باشد می محلی ساکنین کمتر لقباا آن دنبال به و یشهر شدید فتا راستای در عاملی

. است آورده وجود به بخش این در را بسیاری معضالت موجود عملکردهای با بافت تطابق عدم و فرهنگی هایکاربری روزرسانی

 هکآنجایی از و گرفته قرار نظر مد فرهنگی و تاریخی نقاط در شهری بازآفرینی هایبرنامه شهری، توسعه و بهبود راستای در

 بررسی نتیجه در و آورند می عمل به بازدید فرهنگی و تاریخی بافت در موجود های جاذبه از شیراز شهری گردشگران بیشترین

 حائز محلی ساکنین دیدگاه از پذیرفته صورت ییاجرا تمااقدا و محور گردشگری شهری بازآفرینی بر ثرمؤ عوامل تحلیل و

 بازآفرینی محدوده زندیه، بازآفرینی محدوده شامل شیراز فرهنگی و تاریخی ودهمحد چهار بر پژوهش این باشد.می اهمیت

 محدوده فوق هایسایت میان از و متمرکزشده شیراز در الحرمینبین بازآفرینی محدوده و سعدیه بازآفرینی محدوده حافظیه،

 .است پذیرفته صورت آن روی بر پژوهش های تحلیل و مطالعات و منتخب زندیه

 :نظری مبانی

 مستقیم ثیرتأ اقتصاد و ،فرهنگ دانش پیشرفت بر که است بشری خانواده جنبش آمیزترین مسالمت گردشگری، صنعت

 Taghvai) کندمی ایفا اساسی نقش جهانی صلح ساختن واستوار هاملت میان تفاهم ایجاد در عامل ثرترینمؤ عنوان به و دارد

and Ranjbar Dastnai, 2010.) گردشگری. است شده تبدیل اقتصادی پیشتاز هایفعالیت از یکی به گردشگری مروزا دنیای در 

 باشد داشته کشورها دولتی درآمدهای نیز و اقامتی های مکان با مرتبط درآمدهای و اشتغال افزایش بر مهمی تأثیر تواندمی

(Mola'i Hashjin and Ebrahimi, 2014.) به تواندمی که باشدمی مهم چنان گردشگری زائیاشتغال و اقتصادی اهمیت امروزه 

 برای منبع ترینمهم از یکی عنوان به تواند می و دارد فراونی مزایای گردشگری. شود تلقی کشوری هر اقتصادی موتور عنوان

 رابزا یک عنوان به گردشگری صنعت (.Teimuri, 2015) باشد مطرح محلی و ای منطقه ملی، مختلف سطوح در زائی اشتغال

 گردشگری به معطوف نظریات و هاایده در تغییری اخیر، هایسال در( 1993) ال. گیردمی قرار استفاده مورد شهری بازآفرینی

 این که کردند استدالل( 1994) ویلیامز و شاو. است داشته وجود آن توسعه با مرتبط فواید و شهرها در صنعت یک عنوانبه

 محسوب رشد به رو صنعتی که جایی آن از گیردمی قرار استفاده مورد شهرها در اقتصادی یبازآفرین ترغیب برای غالبا  صنعت

 نسبت گردشگری که داشت اظهار( 2000) سواربروك همچنین. کندمی ایفا را مهمی نقش اشتغال ایجاد در بنابراین شود،می

 ایتوجه قابل تعداد رواین از است، تالش و کار بر کزمتمر بیشتر اندشده مکانیزه روزافزونی طور به که تولیدی صنایع اکثر به

 بازدیدکنندگانی نهایت در شهری منطقه یک در گردشگری توسعه که افزود همچنین وی. است شده ایجاد صنعت این در شغل

-می جذب دارد هک ایفزاینده تتأثیرا طریق از منطقه اقتصاد در پول این و کنندمی تزریق منطقه اقتصاد به خارجی ارز که را

 .کند

 شهری بازآفرینی کاتالیزور عنوانبه گردشگری یایده از که شد منتشر انگلستان در متفاوت گزارش سه ،1985 سال در

 هاگزارش تمام(. Shaw & Williams, 1994) یونگ گزارش و بریتانیا صنایع کنفدرانسیون گزارش بانک، گزارش: کندمی حمایت

 و بخش این در کار باالی حجم و شدت اشتغال، ایجاد جهت کم نسبتا   سرمایه: کردند تأکید ریگردشگ اصلی عنصر سه بر

 کمک اجتماعی و اقتصادی فیزیکی، بازآفرینی به تواندمی گردشگری که کرد تصدیق( 1992) ال .بخش این فزاینده بالقوه اثرات

 و بوده زیرساخت و فیزیکی محیط ها،فعالیت امکانات، عهتوس راستای در عاملی گردشگریدر گذاریسرمایه که افزود وی. کند

-می منطقه در درآمد افزایش و شغل ایجاد باعث و نمایدمی جذب را بازدیدکنندگان امکانات این ،رساندمی بهره منطقه افراد به

 در. است تجاری و صنعتی توسعه برای مطلوب تصویر یک ترویج و شهری بازاریابی شامل بازآفرینی راهبرد همچنین. شود

 احتمالی ساکنین تواندمی هاییفعالیت چنین و کند جذب شهر به را بازدیدکنندگان تواندمی جدید هایفعالیت ایجاد کهحالی

 شیوه صحیح هایفرصت و یافته ارتقاء شهری زندگی کیفیت که علت این به تا کند متقاعد را اجرایی مسئولین و متخصصان و

 یجامعه متوسط، اقشار از جدید ساکنین قوی، احتمال به. کنند مکان نقل شهر از نقطه این به شود،می رائها جاآن در زندگی

 نتیجه این به  همچنین وی. کنندمی حذف شهر مرکزی مناطق از را احتمالی بدنامی و سازندمی ترمتنوع را منطقه آن اصلی

 این توسعه با و سازدمی پایدارتر اقتصادی لحاظ از را فوق هایفعالیت شهری امکانات برای بازدیدکننده کردن خرج که رسید
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 130 تحلیلی بر اثرات گردشگری شهری در بازآفرینی بافتهای تاریخی از .....

 حقیقت در. دهد افزایش را شهری مباهات و غرور است ممکن مناطق، این فیزیکی بازآفرینی و بازدیدکنندگان ورود امکانات،

 میان در میراث از حمایت و شهری غرور بینند،می ترجالب را شهر دیگر، افراد اینکه تشخیص و شهر تصویر و ظاهر بهبود

 (. Law, 1992) دهدمی افزایش را شهروندان

-می ریعتس را امکانات و خدمات پیشرفت و توسعه گردشگران کهحالی در داشت اظهار( 2001) سواربروك همچنین

 طوربه تواندمی هریش ریگردشگ که کرد استدالل وی عالوه به. برد خواهند بهره امکانات این از نیز منطقه ساکنین بخشند،

 تحت شدت هب که جوامعی در شهری گردشگری رشد. شود تجار کار و کسب ارتقا و داخلی گذاریسرمایه جذب باعث بالقوه

 تریمثبت احساس دخو شهر مورد در ساکنین زیرا شده محلی غرور افزایش باعث تواندمی اند،گرفته قرار شهری زوال تأثیر

 جدیدی شناسیونهگ( 2000) سواربروك .دارد را بازدید ارزش هاآن زندگی مکان کنند می تصور که نحو بدین داشت، خواهند

 گردشگری راهبرد املش او شناسیگونه. نمود بیان را گرددمی تعیین گردشگری راهبرد پنج واسطه به که شهری، بازآفرینی از

 که محور رویداد دشگریگر راهبرد نماید،می ترویج هانمایشگاه و هاکنفرانس برای مقصد یک عنوان به را شهر که محور تجاری

 سعی که محور فیزیکی جاذبه گردشگری راهبرد نماید،می جذب سال طول در دفعات به را بازدیدکنندگان مختلف هایگروه

 صنعت که محور ریدخ دشگریگر راهبرد نماید، جذب شهر به را گردشگران جدید، هایجاذبه توسعه و ایجاد طریق از نمایدمی

 ترویج را شهر یک رایج و معمول فرهنگ که محور فرهنگ گردشگری راهبرد بخشند،می توسعه خرید براساس را گردشگری

 قرار بررسی مورد كسواربور دیدگاه زا گردشگری محوریت با شهری بازآفرینی شناسی گونه( 1) نمودار در. باشدمی کنند،می

 .است گرفته

 
 . 2000 ،سواربروك :منبع -گردشگری محوریت با شهری بازآفرینی شناسی گونه -1 نمودار

 و شهری رینیبازآف به طمربو تبیااد و نمتو سیربر با مگا ینا در: محور گردشگر شهری بازآفرینی معیارهای و ابعاد

 این بر. رددگمی استخراج امحتو لـتحلی طریق از محور گریگردش شهری بازآفرینی معیارهای و داـبعا شهری، گردشگری

  .باشدمی کالبدی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، بعد چهار شامل شهری بازآفرینی ابعاد اساس،

 اقتصاد و زمین و مسکن ی،اقتصاد مجدد احیای و توسعه گذاری، سرمایه زایی، اشتغال شامل که معیار 5: اقتصادی بعد -

 و ساکنین مباهات و غرور اجتماعی، سازی توانمند زندگی، کیفیت شامل کهمعیار 4 :اجتماعی بعد - .باشدمی خالق

 زندگی و خالق فرهنگی صنایع فرهنگی، تبادالت سنتی، فرهنگ شامل کهمعیار 4: فرهنگی بعد -.باشدمی خالق طبقه

 مشخص شهری جاذبه و تاریخی بافت سازی توانمند شهری، توسعه شامل کهمعیار 3: کالبدی بعد - .باشد می فرهنگی

 راهبرد گردشگری تجاری محور

 کند.ها ترویج میها و نمایشگاهشهر را به عنوان یک مقصد برای کنفرانس

 

 راهبرد گردشگری رویداد محور

 کنند.های مختلف بازدیدکنندگان را به دفعات در طول سال به شهر جذب میگروه

 

 راهبرد گردشگری جاذبه فیزیکی محور

 کند.هایی جدید، جذب میشهر از طریق ایجاد و توسعه جاذبهگردشگران را به 

 

 راهبرد گردشگری خرید محور

 بخشد.صنعت گردشگری را بر اساس خرید توسعه می

 

 راهبرد گردشگری فرهنگ محور

 کند.فرهنگ معمول و رایج یک شهر را ترویج می

 

گونه شناسی بازآفرینی 

شهری با محوریت 

 گردشگری
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 ولجد در و تعیین ها معیار از کـی رـه یـناوافر و مآخذ ،مربوطه ادبیات رهبادو ینگرزبا با معیارها بنتخاا از پس  .گردید

 .ستا گردیده ارائه( 1)
 محور گردشگری شهری بازآفرینی معیارهای و ابعاد خذشناسیأم -1 جدول

 (مطالعه مورد منابع از استفاده با) 1395 نویسندگان،: منبع
 

 :تحقیق روش

 یفرتعا شامل ینظر نمتو سیربر به محتوا، تحلیل روش از محور گردشگری بازآفرینی اصول شناسایی جهت اول، گام در

 ریگردشگ آفرینیباز معیارهای و اصول و ینظر بچورچا ینوتد به که شده، پرداخته انندیشمندا نظریات و هیدگاد بررسی و

  طریق از ر،محو گردشگری شهری بازآفرینی معیارهای میدانی، روش از گیری بهره با دوم، گام در .شود می منجر محور

 استفاده با محلی نساکنی پرسشنامه که شده واقع آزمون مورد شیراز، زندیه شده بازآفرینی محور در محلی ساکنین پرسشنامه

 سلسله تحلیل ریقط از زندیه شده بازآفرینی محور انتخاب. گردد می تحلیل دوم و اول مرتبه تاییدی عاملی تحلیلی روش از

 جمعیت حجم .ذیردپ می صورت شیراز زندیه و الحرمین بین حافظیه، سعدیه، شده بازآفرینی محور 4 میان از و( AHP) مراتبی

. گردد نفرمی 57/360 برابر نمونه حجم کوکران فرمول از گیری بهره با که باشد می نفر 5859 برابر محلی ساکنین آماری

 که است ذکر قابل. گردید توزیع محلی ساکنین میان پرسشنامه 400 تعداد عملکردی، خطای کاهش و دقت افزایش جهت

 .باشد می ای خوشه گیری نمونه تحقیق، این در مناسب گیری نمونه روش

 منابع معیارها بعد

 صادیاقت

 زایی اشتغال
Landry, 2006 / Lang, 2005 / European Commission, 1997 / Ministry of 

Environment and Transportation of the United Kingdom, 1990 / Shaw & 

Williams, 1994 / Swarbrooke, 2000 / Griffith, 1993 / UNESCO, 2004. 

 / Law, 1992 / Swarbrooke, 2000 / Pet, 2009 / Miles & Padison, 2007 گذاری سرمایه

Richard & Raymond, 2000. 

 ,Clarke, 2002 / Vanderberg and Rousseau, 2008 / Brown, 2000 / Law اقتصادی مجدد احیای و توسعه

1993 / Law, 1992 / Richard & Raymond, 2000 / UNESCO, 2004. 

 .Leitner & Sheppard, 1998 / United Nations, 2008 / Scott, 2006 خالق اقتصاد

 .Hudson, 1989 مسکن و زمین

 اجتماعی

 .Law, 1993 / Clarke et al. 2002 / Chansha and Selada, 2009 زندگی کیفیت

 ساکنین مباهات و غرور
European Commission, 1997 / Law, 1993 / Ministry of Environment and 

Transportation of the United Kingdom, 1990 / Law, 1992 / Swarbrooke, 

2000 / Evans and Shaw, 2004. 

 / European Commission, 1997 / Reed, 2007 / Smith, 2000 / Pet, 2009 اجتماعی توانمندسازی

Miles & Padison, 2007. 

 .Florida, 2002 / Woo, 2005 / Deprepis, 2008 / Chansha and Selada, 2009 خالق طبقه

 فرهنگی

 .Brown, 2000 / Scott, 2006 سنتی فرهنگ

 .Brown, 2000 / UNESCO, 2004 فرهنگی تبادالت

 Bianchi, 1994 / Landry, 2006 / Scott, 2006 / Hall, 2001 / Ministry of خالق فرهنگی صنایع

Media, Culture and Sports of the United Kingdom, 1998. 

 .Florida, 2002 / Scott, 2006 فرهنگی زندگی

 کالبدی

 .Gibson, 1982 / Hudson, 1989 / Law, 1992 / Zukin, 1991 / Faggens, 1995 میراثی و تاریخی بافت توانمندسازی

 شهری توسعه

Reed, 2007 / Zukin, 1991 / Law, 1992 / Pridoox, 2004 / Swabrooke, 2000 

/ Roberts and Sykes, 2000 / Gibson, 1982 / Faggens, 1995 / European 

Commission, 1997 / Lash and Urry, 1994 / Hall, 2001 / Richard And 

Raymond, 2000. 

 / Landry, 2006 / Law, 1992 / Hudson, 1989 / Craig-Smith, 1995 شهری های جاذبه

Bianchini, 1994. 
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 :شیراز در مطالعه مورد های محدوده

 بسیار منطقه ایاحی محور، این توسعه طرح اجرای هدف. است شیراز گردشگری کانون اولین ندیهز محور: زندیه محور توسعه

 آن بر جدیدی های ارزش دهد، بازتاب درستی به را خود تاریخی سترگ های ارزش بتواند که است شهری نظیر کم و باارزش

. درآید باشد گهماهن آن تاریخی ارزشمند ویته و شخصیت با که عالی و امروزین زیستی منطقه یک صورت به و شود افزوده

 منحصر جموعهم یک عنوان به بتواند مجموعه این که است آمده عمل به کوشش کریمخانی مجموعه طراحی و ریزی برنامه در

 . کند ملع مربوطه منطقه و آینده شیراز مقیاس در ویژه خدمات و فراغت اوقات گذران و فرهنگی زمینه در فرد به

 منطقه این. جست شیراز گیری شکل و پیدایش تاریخ طول در توان می را محور این ویژگی و اهمیت: حافظیه حورم توسعه

 فرهنگی غالب های ویژگی براساس دلیل همین به. است شیراز گردشگری کانون دومین و باشد می شیراز 3کهن بافت کنار در

 است شده گرفته نظر در فراملی ملی، محلی، عملکرد با شیراز 4«فرهنگی عناصر محدوده» عنوان به منطقه این گردشگری و

 یکی به است بسیاری فرهنگی و تاریخی آثار میزبان که این سبب به محور، این توسعه طرح در (.1385 مشاورمآب، مهندسین)

 و فرهنگی جدید فضاهای ایجاد هدف با حافظیه توسعه طرح. شود می تبدیل شیراز شهر فرهنگی های پتانسیل ترین مهم از

 مشاهیر موزه باغ و فارس ای منطقه موزه اسناد، مرکز و ملی کتابخانه ایجاد. شود می اجرا منطقه این بیشتر هرچه انسجام

 باغ و معاصر موزه ساخت و شد افتتاح 1389 سال در ملی کتابخانه که بوده طرح این در شده دیده اقدامات از جهان و ایران

 .دارد ادامه همچنان مشاهیر موزه

 هاقلعه این در. گرددبازمی هخامنشیان به آن در قدیمی قلعه دو وجود استناد به منطقه این تاریخ: سعدیه محور توسعه

 این تاریخ شناسانباستان شده سبب امر همین و است جمشید تخت معماری به شبیه که دارد وجود شکل مستطیل چاهی

 یا تملک یا منطقه آن منظر احیای و گذر کنار رینگ یک ایجاد با بخش این در اماندهیس. دهند نسبت هخامنشیان به را محله

 آرامگاه اطراف های خانه تملک طرح. شود مناسب مناطق این منظر نخست گام در تا شود انجام بهسازی و نوسازی به ترغیب

 .است ه بود منطقه این به ساماندهی برای مهم اقدامات جمله از

 تیح اخیر های سال در بطوریکه است بوده مطرح همیشه شاهچراغ مجموعه توسعه: شاهچراغ و حمدیا محور توسعه

 به گذاری مایهسر جذب هدف با الحرمین بین خدماتی -تجاری پروژه راستا همین در  .است شده هکتاری 55 طرح به منجر

 اقسام و انواع تقراراس پیشنهادی، خدمات نظر از. است شده پیشنهاد بافت با متناسب خدماتی – تجاری فضاهای ایجاد و منطقه

 و فروشی ردهخ مرکز و اداری دفاتر هتل، به توان می ها آن جمله از که محدوده این در را شهری مقیاس در ها کاربری

 .نمود اشاره غیره و مسکونی های محدوده

 :سایت گزینش در (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

بی، از در این مرحله مساله تعریف شده و هدف از تصمیم گیری به صورت سلسله مرات: ساخت سلسله مراتبی -

. ستافاده شده طح استسعوامل و عناصر تشکیل دهنده تصمیم ارائه می گردد. بدین منظور در ارائه نمودار مورد نظر، از چهار 

ت می نها صورآکه تصمیم گیری بر اساس  سطح دوم ابعاد کلی قرار دارند بوده،سطح اول شامل هدف کلی از تصمیم گیری 

، مطرح هر شیرازشو در آخرین سطح نیز محدوده های بازآفرینی شده پیشنهادی در  گرفتهدر سطح سوم معیارها قرار گیرد. 

 است. ( فرآیند سلسله مراتبی عوامل و عناصر بازآفرینی گردشگر محور نشان داده شده2می شوند. در نمودار )
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Historical Center District 
4 CCD: Cultural center district. 
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 .1395، یافته های پژوهشمنبع:  -فرآیند سلسله مراتبی عوامل و عناصر بازآفرینی گردشگر محور -2نمودار 

 :هاگزینه نهایی وزن

ارای دلحرمین ، در بعد اقتصادی محدوده بازآفرینی بین امطالعهبر اساس اوزان محاسبه شده در محدوده های مورد 

ترین وزن الدارای با ی زندیههای بازآفرینرتبه اول قرار می گیرد. در بعد اجتماعی، فرهنگی و کالبدی محدوده باالترین وزن و در

زن و در االترین وارای ببر اساس اوزان محاسبه شده در محدوده های مورد بررسی، محدوده زندیه د گیرد.و در رتبه اول قرار می

یین ای پاافظیه داردوده حرتبه اول قرار می گیرد. پس از آن به ترتیب محدوده بازآفرینی سعدیه و بین الحرمین قرار دارد و مح

 آفرینی نشان داده شدههایی ابعاد و ماتریس ارجحیت محدوده های باز( وزن ن3گیرد. در جدول )ترین وزن و رتبه آخر قرار می

 است.
 مطالعهوزن نهایی ابعاد بازآفرینی در محدوده های مورد  -3جدول 

 وزن نهایی رتبه

 اقتصادی اجتماعی فرهنگی کالبدی

 رتبه 
وزن 

 نهایی
 رتبه

وزن 

 نهایی
 رتبه

وزن 

 نهایی
 رتبه

وزن 

 نهایی

 محدوده بازآفرینی زندیه 0٫2685 2 0٫4343 1 0٫4077 1 0٫5065 1 1٫617 1

 محدوده بازآفرینی حافظیه 0٫1763 3 0٫3019 2 0٫2652 2 0٫2481 2 0٫9915 2

 محدوده بازآفرینی سعدیه 0٫1007 4 0٫1009 4 0٫1846 3 0٫0784 4 0٫4646 4

3 0٫927 3 0٫1673 4 0٫1425 3 0٫1628 1 0٫4544 
محدوده بازآفرینی بین 

 حرمینال

 . 1395، یافته های پژوهشمنبع: 

 

 :تحقیقهای یافته
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 محور یگردشگرشهری بازآفرینی 

 فرهنگی اجتماعی اقتصادی کالبدی

 محدوده بازآفرینی

 بین الحرمین 

محدوده بازآفرینی 

 سعدیه

محدوده بازآفرینی 

 حافظیه

محدوده بازآفرینی 

 زندیه
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بر اساس  همچنین درصد افراد زن بوده اند. 2/44درصد افراد مورد مطالعه مرد و  8/55، ها دادهبر اساس  های توصیفی:یافته

بر اساس  رصد بیکار بودند.د 6/4درصد دانشجو و  3/20درصد شغل آزاد،  4/62درصد کارمند،  7/12فراوانی افراد مورد مطالعه 

درصد  1درصد دکتری و  5/2درصد فوق لیسانس،  6/7درصد لیسانس،  34درصد فوق دیپلم،  8/19درصد دیپلم،  35 داده ها،

درصد  88نشان می دهد در نهایت یافته ها  درصد افراد متاهل بودند. 4/41درصد افراد مجرد و  6/58همچنین  بیسواد بودند.

 .درصد خارجی بودند 6/2غیربومی،  ددرص 4/9بومی، 

مشاهده می شود، میانگین امتیاز و انحراف استاندارد عوامل اقتصادی که بر ( 4همان گونه که در جدول ): اقتصادی ابعاد

 گردشگری شهری تاثیرگذار می باشد، ارائه گردیده است.
 میانگین امتیاز و انحراف استاندارد عوامل اقتصادی -4 جدول 

ه  -
وی
گ  اه

میانگین 

 امتیاز 

انحراف 

 استاندارد

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

ی
اد
ص
اقت

 

 4 1 58/0 83/3 جدید شغلی های ایجاد فرصت

 4 1 76/0 45/3 درآمد خانوار افزایش

 4 1 69/0 27/3 خالق اقتصادی های فعالیت و ایجاد صنایع

 4 1 51/0 54/3 محلی کار و کسب اقتصادی افزایش منافع

 4 1 65/0 89/3 محلی کار و کسب تقاء کیفیتار

 4 1 67/0 25/3 دولتی های سازمان بیشتر کسب درآمد

 4 1 82/0 86/3 زندگی ارتقاء استانداردهای

 4 1 70/0 47/3 محلی ساکنین اقتصادی وضعیت

 4 1 78/0 61/3 شهری تقویت بازاریابی

 4 1 76/0 86/3 سرمایه گذاری بیشتر در جامعه محلی

 4 1 98/0 53/3 محلی جامعه مسکن بهبود وضعیت

 4 1 89/0 64/3 مستغالت و امالك افزایش قیمت

 4 1 87/0 37/3 کاال و خدمات افزایش هزینه

 4 1 96/0 17/3 زندگی های هزینه افزایش

 4 1 74/0 80/3 اقتصاد به خارجی تزریق ارز

 .1395منبع: یافته های پژوهش، 

 ده است.، ارائه گردییموثر بر گردشگری شهرمیانگین امتیاز و انحراف استاندارد عوامل فرهنگی  (5در جدول ): ابعاد فرهنگی
 میانگین امتیاز و انحراف استاندارد عوامل فرهنگی -5 جدول

ه  
وی
گ

 ها

میانگین 

 امتیاز 
 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف استاندارد

ی
نگ
ره
ف

 

 4 1 68/0 64/3 جامعه سنتی فرهنگ احیای

 4 1 53/0 74/3 خالق ایجاد صنایع

 4 1 72/0 71/3 بومی دستی صنایع و سنتی هنر تغییر سبک

 4 1 66/0 64/3 فرهنگی فعالیت های از وسیعی طیف وقوع

 های جشنواره و رویدادها افزایش برگزاری

 فرهنگی
64/3 77/0 1 4 

 و ساکنین میان فرهنگی تبادالت ارتقاء

 رانگردشگ
81/3 70/0 1 4 

 4 1 68/0 73/3 فرهنگی جذابیت ارتقاء و سازی افزایش تجاری

 4 1 77/0 62/3 فرهنگی تسهیالت و توسعه خدمات

 .1395منبع: یافته های پژوهش، 
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امل کالبدی که بر شود میانگین امتیاز و انحراف استاندارد عومشاهده می (6همان گونه که در جدول ): کالبدی ابعاد

 باشد، ارائه گردیده است.ثیرگذار میأگردشگری شهری ت
 میانگین امتیاز و انحراف استاندارد عوامل کالبدی -6ل جدو

 

ه 
وی
گ

 ها

میانگین 

 امتیاز 

انحراف 

 استاندارد

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 کالبدی

 4 1 65/0 70/3 بهبود زیرساخت های شهری

 4 1 66/0 93/3 عمومی خدمات کیفیت ارتقاء

 4 1 84/0 79/3 شهری مبلمان کیفیت ارتقاء

 4 1 50/0 85/3 شهری منظر بهبود

 در جدید های ایجاد کاربری

 تاریخی بناهای
70/3 80/0 1 4 

 4 1 53/0 67/3 تاریخی بناهای احیای و مرمت

 4 1 33/0 55/3 شهری جذابیت افزایش

 و مراسم برگزاری مکان بهبود

 فرهنگی رویداد
80/3 74/0 1 4 

 .1395منبع: یافته های پژوهش، 

 ثیرگذار بر گردشگری شهری، ارائه گردیده است.أاجتماعی که تمیانگین امتیاز عوامل ( 7)در جدول   :اجتماعی ابعاد
 میانگین امتیاز و انحراف استاندارد عوامل اجتماعی -7جدول 

 

ه 
وی
گ

 ها
میانگین 

 امتیاز 

انحراف 

 استاندارد

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 اجتماعی

 4 1 62/0 74/3 تفریحی فضاهای و افزایش امکانات

 4 1 73/0 71/3 شهری زندگی کیفیت بهبود

 4 1 94/0 61/3 ساکنین مباهات و غرور احساس ارتقاء

 4 1 79/0 68/3 منطقه به مجدد مکان نقل به مندی عالقه

 4 1 66/0 39/3 زندگی مکان از مثبت ذهنی تصویر بهبود

 امکانات نگهداری در محلی ارتقاء جامعه

 شهری
79/3 78/0 1 4 

 4 1 64/0 41/3 خالق طبقه حضور و اجتماعی بهبود منظر

 4 1 87/0 36/3 افزایش اختالط اجتماعی

 4 1 95/0 65/3 محلی جوامع یکپارچگی

 4 1 75/0 52/3 محلی ساکنین اجتماعی سازی توانمند

 .1395پژوهش،  منبع: یافته های

ا محوریت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را در بازآفرینی شهری ب( تاثیر هر کدام از شاخص3در ادامه، نمودار )     

باشد بنابراین می 96/1تر از بزرگ tبه این نمودار تمامی مقادیر  دهد. با توجهگردشگری در حالت تخمین استاندارد نشان می

ستقیم مدار و های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بازآفرینی شهری با محوریت گردشگری اثر معناتمامی شاخص

 دارند. 
 

 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 136 تحلیلی بر اثرات گردشگری شهری در بازآفرینی بافتهای تاریخی از .....

 
 .1395نبع: یافته های پژوهش، م -گردشگری در حالت تخمین استانداردگیری مرتبه دوم ابعاد مختلف مدل اندازه -3نمودار 

ریت شهری با محو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را در بازآفرینی های( تاثیر هر کدام از شاخص4نمودار )

 دهد. گردشگری در حالت معنی داری نشان می

 
ته های منبع: یاف -ز تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم ا گیری ابعاد گردشگری با استفادهبرای ضرایب مدل اندازه tمعنا داری  -4نمودار 

 .1395پژوهش، 

وامل ری محور با عضرایب همبستگی )بارهای عاملی( و مقدار آماره تی بین بازآفرینی شهری گردشگ( 8)دول در پایان، ج

ین ابستگی در ریب همضمرتبط با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم ارائه گردید. براساس مقادیر بارهای عاملی یا 

 باشد.های اقتصادی، فرهنگی و در نهایت کالبدی میاخصترین شاخص اثرگذار، شاخص اجتماعی و سپس شجدول، مهم
 ضرایب همبستگی و مقدار آماره تی بین بازآفرینی شهری گردشگری محور -8جدول 

 اجتماعی اقتصادی فرهنگی کالبدی
باز آفرینی شهری 

 حورم -گردشگری 

 ضریب همبستگی 97/0 90/0 90/0 83/0

 آماره تی 07/9 30/7 79/5 86/5

 01/0ی در سطح  دارمعنی

 .1395منبع: یافته های پژوهش، 

 :گیرینتیجه

در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات پژوهش، ابعاد مختلف توسعه گردشگری شناخته شدند، که در چهار حوزه، یعنی 

ثیر ادراکات أمعیار جهت اندازه گیری ت 16ه از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی طبقه بندی گردیدند. در این مطالع
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ش حاضر، از طریق از توسعه گردشگری شهری در محدوده بازآفرینی شده زندیه بهره برده شده است. در پژوهمحلی ساکنان 

ثیرات توسعه گردشگری شهری توسط ساکنین محلی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل أپرسشنامه ت

در این روی جامعه محلی به جای می نهد.  شگری شهری، اثرات عمیقی را برآماری و موضوعی نشان داد که توسعه گرد

توسعه گردشگری شهری را عاملی در راستای رشد اقتصادی محلی تحقیق، از بعد اقتصادی، مشخص شد که اکثر ساکنان 

، ولیکن به دلیل محدوده زندیه به شمار آورده اند. هر چند که صنعت گردشگری صنعت غالب در اقتصاد این منطقه نیست

سرمایه گذاری نهادهای دولتی در بهبود دسترسی شهری، یکپارچه سازی و تنوع محصوالت گردشگری شهری و ارتقا جاذبه 

های شهری موجبات رشد قابل توجهی را در سال های آینده را فراهم خواهند نمود. از منظر بعد اجتماعی، توسعه گردشگری 

ثیرگذار بوده و باعث عالقمندی به نقل مکان مجدد به این محدوده خواهد بود أزندیه عاملی ت وده بازآفرینی شدهشهری در محد

که در نتیجه بهبود تصویر مکان زندگی و بهبود منظر اجتماعی، کمک به افزایش فضاها و امکانات تفریحی، که منجر به افزایش 

 هویت اجتماعی خواهد شد، رخ خواهد داد. 

ثرات ااده و ثیر خود قرار دأرهنگ و صنایع خالق محلی را تحت ت، توسعه گردشگری شهری، فدر راستای بعد فرهنگی

ه شناخت مثبت توسعه گردشگری شهری بر بازآفرینی هنر و صنایع دستی سنتی و حفظ ساختمان های تاریخی به رسمیت

ر داهم خواهد نمود. ادی منطقه را فرتصموجبات رشد اقگی قابل توجه بوده، صنایع فرهن شده است. اثرات بالقوه تجاری سازی

نظر هبود مراستای بعد کالبدی، توسعه گردشگری شهری بر بهبود زیرساختهای شهری، ارتقاء کیفیت خدمات عمومی و ب

تمندی ر رضایشهری تاثیرات مثبت خواهد داشت که از این منظر بازآفرینی شهری که با محوریت گردشگری صورت پذیرد ب

ر ارتقا ی تواند بمده است، استفاده از پیشنهادات و راهکارهایی که در ادامه آمدر این راستا  د داشت.ثبتی خواهساکنین اثرات م

 بازآفرینی شهری محدوده زندیه مثمرثمر باشد.

 کور مذ حدودهافزایش ساعت کار کاربری های مرتبط در مو  در محدوده زندیه بهبود و توسعه کیفیت خدمات گردشگری -

 ی از کسب و کار خصوصی در صنعت گردشگریبهره گیر -

 در محدوده زندیه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد طرح توسعه و بازآفرینی شهری -

 و ارائه گسترده محصوالت و صنایع دستی محلی محلی ایجاد مشاغل تمام وقت در صنعت گردشگری -

 در این محدوده  مرتبط با گردشگری و افزایش کیفیت مشاغل راهنمایی و اطالع رسانی مقامات محلی -

 مورد نظر محدوده برای ارائه لوگوی جدید و برند سازی شهری -

 مشارکت و مسئولیت بیشتر انجمن های حرفه ای در پروژه های گردشگری محدوده زندیه -

 در شهر شیرازبه عنوان مقصد گردشگری محدوده زندیه تبلیغ  -

 ساعته 24و  برخطو سیستم اطالع رسانی و رزرو  ابتکارات کیفیتیایجاد و تشویق و  خدمات اقامتی حبهبود سط -

 بهره گیری از تورگردانان خارجی در جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر  -

 )بروشور، اعالمیه، پوستر و ....(چند زبانه ارائه امکانات شناسایی میراث فرهنگی  -

  ه آنهابرتقاء طرح های آموزشی گردشگری و ا هماهنگی جامعه محلی و گردشگران و ارتقاء رضایت ساکنین محلی -

 گری محلیطرحهای آموزشی متناسب با نیاز گردشو  ساکنین محلیمدیریت منابع انسانی، بر پایه سرمایه گذاری  -

 جمع آوری پیشنهادات محلی به منظور ارتقاء برنامه فعالیت های گردشگر -
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