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 چكيده

 فرسودگي دلیل به که شودمي اطالق شهرها قانوني محدوده از هایيعرصه به شهري فرسوده بافت

و  بوده پذیرآسیب شهري هايزیرساخت و سواره، خدمات دسترسي از مناسب برخورداري عدم کالبدي،

هاي کهن افتباین شهرهاي امروزي بدون وجود نازلي برخوردارند.  اقتصادي و محیطي مكاني، ارزش از

ازشناسي و احیا نشوند و زندگي در آن جریان نیابد مرگ تنها بها، گذرها، بازارها، اند. اگر محلههویتبي

 نوستالژیك، هايجاذبه وجود علت بهها این محدوده خواهیم بود.را نظاره شاهدان تاریخ این کشور 

 دوران آن اجتماعي و اعتقادي ادي،اقتص شرایط از نمادي که ارزشمندي بناهاي و معماري، فرهنگي

در این پژوهش که به روش اسنادي و روند. مي شمار به شهري مهم گردشگري مقاصد از باشدمي

در توسعه گردشگري شهري  و تاریخي هاي فرسودهاي انجام گرفته است به بررسي نقش بافتکتابخانه

 زنده قصد بهشهري  مرده متروك و ظاهراً فضاهاي بازسازيدهد که نتایج نشان ميپرداخته شده است. 

و  بهسازي .است پایدار شهري گردشگري توسعه راهكارهاي جمله از جامعه کهن هايجنبه کردن

ها و فضاهاي کهن سازي بافتهدف اصلي آن امروزي که را(گ)کارکردگرا و فرهنگ تلفیقي نوسازي

 به منجر طرف یك از باشدفرهنگي ميهاي تاریخي، هنري و شهري و احیاي مدني با رعایت جنبه

 دیگر طرف از و شده شهر به آن از هاي ناشيسرمایه جذب و گردشگري و توریستي هايجاذبه ایجاد

در  کهشود مي... و غریبگي کاهش حس اجتماعي، آرامش ایجاد محلي، تعلق حس به ارتقاء منجر

  .دهدمي ارتقاء را شهري فضاي مطلوبیت هایتن

 

 گرا.دیدگاه فرهنگهسازي، شهري، ب بافت فرسوده، گردشگري  :کليدی های واژه
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  مقدمه -1

 یا هابافت این. هستند مواجه فرسوده هايبافت نام به ايمسأله با کشور شهرهاي از بسیاري حاضر حال در

 عاصرم دوران در یا و اندشده کارایي عدم و فرسودگي دچار زمان مرور به و بوده شهرها قدیمي هايهسته

 مشكالت و مسائل با اکنون رواین از و گرفته شكل شهرسازي و معماري مقررات و ضوابط رعایت بدون

 عموما .(1389 ابوذري و حق پناه،) دهندمي تسري نیز شهر کل به را مشكالت این و بوده روبرو بسیاري

 بخش و اقتصادي قلب کهاین هب توجه با و دارند قرار شهرها قدیم و تاریخي هايبخش در فرسوده هايبافت

 برخوردار ايویژه اهمیت از فرسوده هايبافت به توجه اند،شده واقع هابافت این در معموال شهرها مرکزي

 شهري ناپایداري اصلي ارکان از یكي عنوان به هاآن از ناشي معضالت و فرسوده هايبافت امروزه. است

 و کنترل براي جویيچاره به را محققین که ايگونه به فته،یا جدي بسیار تبعات و ابعاد و شده محسوب

 با گاه محالتي شهرها يقدیم هايبخش در (.1389)رباطي، است واداشته آن از ناشي پیامدهاي کاهش

 امروز، به تا هایيمحیط چنین ماندگاري اند؛گرفته جاي شهر دل در بانشاط و زنده روحي اما فرسوده، کالبدي

 را حیات تداوم و سرزندگي نشاط، که باشدمي محرك و پویا غیرکالبدي، عواملي وجود بر اگوی شاهدي خود

 و فرهنگ نماد کشور روستایي و شهري کهن هايبافت (.1389،اکبري و منتظري) است آورده ارمغان به

 این. شوندمي محسوب ما نیاکان تجربه و هویت محسوس نمودهاي تاریخ، از اسنادي زمین، ایران تمدن

 به متعلق آثاري و قومي خاطرات نمایانگر ملي، هویت و شهرسازي و معماري هايارزش برگیرنده در هابافت

 (.1385 پور،سرتیپي) هستند نیز ناپذیر جایگزین حال عین در که است کشور آینده و حاضر هاينسل تمامي

 لذا باشد نمي تاریخي بافت فرسوده، فتبا هر ولي دانست، فرسوده بافت توان مي را شهر در تاریخي بافت هر

 بگیرد بر در را فرسوده بافت تواند مي تاریخي بافت و است فرسوده بافت از بیشتر تاریخي بافت شمول دامنه

 (. 1380 شماعي،)

 

 بيان مسأله -

 تمام در يشهر تیریمد که است اجتناب رقابلیغ يادهیپد و يجد مشكالت از يكی يشهر يفرسودگ

 مختص فرسوده يهابافت جادیا و يشهر يفرسودگ کهنیا است مهم آنچه .روست روبه آن با انجه يکشورها

 يول هستند ریدرگ آن با جهان در روستاها و شهرها يتمام بلكه باشدينم مشخصي شهر ای خاص کشور به

 که است يهیبد. دارد ضعف و شدت شهرها وسازساخت تیفیک و مصالح نوع قدمت، ط،یشرا به بسته

-استیس مصالح، مقاومت و تیفیک بناها، دیمف عمر يبرا شده فیتعر يزمان دوره وساز،ساخت ياستانداردها

 بافت گسترش و جادیا در کننده نییتع عناصر از يشهر تیریمد يهابرنامه و دولت يقیتشو و يتیحما يها
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 به یا آن دروني عناصر و بافت فرسودگي .(1389ابوطالبي، ) باشنديم بناها ينوساز و کنترل و فرسوده يها

)زیویار،  آیدمي وجود به بافت آن گیريشكل بر مبني نظارت و توسعه برنامه فقدان سبب به یا و قدمت ببس

 اهمیت داراي شهر، پیكره به بخشي وحدت براي همیشگي مرکزیت همچون دالیلي به فرسوده بافت (.1389

 مطالعه قابل موضوعات از یكي کند،مي تضمین شهر یك در را روان و سالم زندگي امر این که است خاصي

 حرکت گونه هر براي لذا است، شهر قدیم بافت مطالعه آن، گیريشكل نحوه و شهر شناخت جهت در

 بافت سنتي و فرسوده در (.1391تقوایي و همكاران،) باشدمي شهر قدیم بافت شناخت گام نخستین عمراني،

« تاریخي منابع» که نظیري کم هنري و فرهنگي ارزش با تاریخي آثار گرفته، شكل شهر اولیه هسته که شهر

 که شودمي محسوب شهري زندگي سمبل و گذشته تمدن عیني نماد که خوردمي چشم به شوند،مي نامیده

 (.1389)ادیبي،  است ضروریات از منابع، این نگهداري و حفظ لزوم

 

 اهميت و ضرورت موضوع -

 تكامل و تحول ریس شناخت لیدل به بلكه ن،ینماد يهادهیپد عنوان به نه کهن آثار حفظ ضرورت و تیاهم

 و شواهد اساس بر يشهر اتیح نییتب و يشهر اصالت و تیهو حفظ ،يشهر تمدن و يشهرساز خیتار

ها و بناهاي ارزشمند تاریخي شناسنامه بافت (.1389)منوچهري، است بوده توجه مورد همواره يعلم مدارك

بخش خود اند که اگر از دست بروند یا مخدوش شوند از ارزش و اعتبار و ویژگي هویتناصر هویت بخشو ع

شود که هاي بناهاي تاریخي به ویژه از این خصوصیت ناشي ميشوند. ماهیت تكرارناپذیر ارزشتهي مي

این وظیفه را بر گردن نسل پرداز پدرانمان هستند. این ویژگي دهنده هنر، توانایي و ذهن نوآور و ایدهنشان

 (.1389حقایق و سعادت،) نگهداري و به نسل بعد منتقل نمایندها را گذارد که این آثار و ارزشحاضر مي

 که است مهمي مسأله تاریخي، شهرهاي اصلي ساختار و تپنده قلب عنوان به تاریخي هاي بافت به توجه

 ماهیت کهاین. شودمي سپرده فراموشي به نوین شهري توسعه و جامع هايطرح ریزيبرنامه در گاهي

 با تطابق عدم و شدن کهنه جرم به سرزمین یك بوميزیست کالم یك در و معماري فرهنگي، تاریخي،

 کشور تاریخي شهرهاي در وفور به امروز که است اتفاقي شود، نابودي و زوال به محكوم روز هايپیشرفت

 .فرهنگي و بومي تعلقات تمامي دادن دست از و هویتيبي راموشي،ف یعني روند این ادامه. آیدمي پیش

 منطق در تا نورددمي در را بسیاري جغرافیایي فضاهاي گردشگري جریان (.1390زبان و مرادي، )ترك

 که است معنا بدان این. گذارد جاي بر متني درون فضاهاي خرده بر را فراواني ثیراتأت خود ايشبكه

 مقاصد در و شده یابيجهت گرفته شكل هايواکنش و کنش با سیال جریان یك مانند به گردشگري

 و فرهنگي - اجتماعي اقتصادي، ابعاد در را آثاري گردشگري به توجه اهمیت و شناخت به توجه با گردشگري
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 شهري گردشگري هاآن ثرترینؤم و گردشگري مقاصد ترینپرجاذبه از یكي. نهدمي جاي بر محیطيزیست

 اساس و پایه شهر صنعت، این در موفق کشورهاي از بسیاري در شهر، ویژه جایگاه به توجه با کهبطوري. است

 به مرده و متروك ظاهراً فضاهاي بازسازي مناسب، شهري فضاهاي توسعه و ایجاد. است گردشگري توسعه

 است شهري پایدار گردشگري توسعه راهكارهاي جمله از جامعه کهن هايجنبه کردن زنده قصد

 هر در شهرکند. مي ایفا در گردشگري را مهمي نقش جغرافیایي واحد یك عنوان به شهر. (1389)کریمي،

 هنري و فرهنگي معماري، کالبدي، تسلط نوعي به دراز هايسال طي در که است مشترکي وجوه داراي دوره

 به ايفزاینده عالقه گردشگران یا،در دن گردشگري صنعت فزاینده رشد با .است کرده حفظ را خود غیره... و

 شهري، ریزيبرنامه هايگرایش در (.1392)موحد و احمدي،  دهندمي نشان خود از فرهنگي میراث و تاریخ

 هايظرفیت از برداريبهره هدف با شهرها، تاریخي مناطق اجتماعي و فرهنگي هايهویت سازيباززنده

 (1390)رهنمایي و همكاران،  است داده دست به را موفقي تجربیات ها،آن گردشگري

 

 گیرند:هاي مختلفي مورد توجه قرار ميکهن شهري از جنبههاي فرسوده و بافت

 است؛ روساختي و زیرساختي از اعم ايبالقوه امكانات داراي چون :اقتصادی جهت از 

 است؛ پیشین تاریخ و فرهنگ از یادگاري و امروزي شهر خاستگاه چون :فرهنگی جهت از 

 و جامعه از بخشي نامناسب، هايکاربري تراکم چه و شدن متروك صورت در چه زیرا :اجتماعی جهت از 

 باشد؛مي هاانسان زندگي ضامن

. است یكتایي شهرسازي و معماري هايارزش داراي هنوز هافرسودگي همه وجود با چون :کالبدی جهت از 

 درخور چنانآن شهرها گستره از آن سهم بالفعل و بالقوه هايارزش نبود صورت در حتي کهآن مجموع در

  (.1389عربي و انتظاریزدي، ) باشدنمي منطقي آن انگاشتن نادیده که است توجه

 

 مبانی نظری -

 سازمان ،گردشگرها بین میهمانداري، و جذب فرآیند در که است هایيتعامل مجموعه گردشگري :گردشگری

 ثیرگذاريأت يدامنه ترتیب این به. شودمي برقرار محلي مردم و میزبان هايتدول ،أمبد دولت مسافرتي، هاي

  (.1385 زاهدي،) شودمي تروسیع بسیار محیط از آن ثیرپذیريأت و محیط بر

 و است استوار غربي مدرن شهر اساس بر عموماً و دارد قومي محور شهر مورد در موجود تعاریف :تعریف شهر

 هم و است یافته دست خاکي کره از استفاده و تصرف به آدمي هاآن در که هستند هایيکانون شهرها واقع در
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 از شهر شناخت در امروزه(. 1372 مزیني،) پذیردمي تاثیر آن از هم و گذاردمي تأثیر خود اطراف نواحي بر

 از بیش فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، هايخصیصه شغلي، شرایط اکولوژیكي، ابعاد قبیل از يیهامالك روستا

  (.1372 ي،یشكو) گیردمي قرار تأکید مورد هامالك سایر

 با شهري ساختار یك اجتماعي تبادالت و اقتصاد فرهنگ، معماري، از منسجم ايمجموعه بافت تاریخی:

 اهمیت پیدایش این الزمه. آیند پدید زمان مرور به تاریخي هايبافت که شودمي باعث تاریخي پیشینه

 داراي شهرها تاریخي بافت (.1386 موحد،) است منطقه بومي هايفرهنگ به توجه و اقلیم به بخشیدن

 سایر از متمایز تاریخي بافت وجود باشد،مي تنیده هم در و فشرده بافت تاریخي، قدمت چون مشخصاتي

 مطرح جاذبه كی عنوان به را شهر تاریخي بافت کل و افزایدمي شهر آن جذابیت و اهمیت بر شهر هايبافت

 (.1384 دیناري،) کندمي

 نظام که دانست يشهر يفضا از بخش آن ای و کل توانيم را يشهر فرسوده بافتبافت فرسوده شهری: 

 است شده يناکارآمد و اختالل دچار خود ياتیح ياجزا کارکرد ثیح از هم و ساخت ثیح از هم آن، يستیز

 شهري بافت کالبدي و اقتصادي اجتماعي، شرایط تنزل وانتمي را شهري فرسودگي مفهوم (.1389)ادیبي،

 از ايمحدوده در که هنگامي. دارد پي در را آن فرسودگي اي،پدیده هر کارآیي کاهش کلي طور به. دانست

 گیردمي قرار فرسودگي روند در محدوده آن شهري بافت رود،مي رکود به رو علتي هر به آن حیات شهر،

 شهرها قانوني  محدوده از هایيعرصه به شهري فرسوده بافتبه عبارتي دیگر  (.1391)تقوایي و همكاران،

 زیر و خدمات سواره، دسترسي از مناسب برخورداري عدم کالبدي، فرسودگي دلیل به که شودمي اطالق

دویران و ) برخوردارند نازلي اقتصادي و محیطي مكاني، ارزش از و بوده پذیرآسیب شهري هايساخت

 است: زیر مشخصه سه از یكيداراي  شهري فرسوده بافت (.1390 كاران،هم

 باشد؛ فرسوده و ناپایدار آن ابنیه درصد 50 از بیش که هایيبلوك -

 باشد؛ متر 6 از کمتر آن معابر درصد 50 از بیش که هایيبلوك -

 (.1389همكاران،  )مؤمني و باشد مترمربع 200 از کمتر آن ابنیه درصد 50 از بیش که هایيبلوك -

 از اعم مسكوني واحدهاي :شامل شهري عناصر و اجزا از ايپیوسته هم به مجموعه سنتي، بافتبافت سنتی: 

 ايویژه کالبدي و معماري فرم معابر، شبكه تأسیسات، بازار، تاریخي، ارزش با آثار تخریبي، و مرمتي فرسوده،

 صنعتي ماقبل ونقلحمل تكنولوژي بر مبتني تاریخي ارادو در شهر ارگانیك و تدریجي رشد محصول که است

 لذا است؛ شهري جدید هايبخش به نسبت سیما و کارکرد لحاظ از متمایزي فضایي ساخت داراي و بوده

 دسترسي و نداشته نقل و حمل تكنولوژي ویژه به حاضر عصر اقتصادي اجتماعي شرایط با چنداني سازگاري
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کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی   اه
 دانشگاه کاشان       -     1393اردیبهشت    10و  9

 است آن عمده مشكالت از فرسودگي و آموزشي فضاي سبز، فضاي ودکمب معابر، تنگ شبكه سواره،

 (.1389)ادیبي،

 :شودمي شامل را زیر موارد هاآن مالزم مختلف هاينشانه و نمودها با فرسودگي ساز بستر عوامل

 زمین قیمت افت موجب و داشته همراه به را درآمد کم اقشار سكونت و هافعالیت رکود که اقتصادي عوامل •

 .گرددمي مناطق این در وساز ساخت توقف و مسكن و

 .است آن عالئم از فرهنگي اجتماعي هايناهنجاري و مشكالت که فرهنگي اجتماعي عوامل •

 .رودمي شمار به آن هاينشانه از هازیرساخت ناکارآمدي و ابنیه ناپایداري که کالبدي عوامل •

 گیاهي پوشش کمبود نیز و (بصري و صوتي هايآلودگي و آب هوا،) آلودگي انواع که محیطيزیست عوامل •

  .شودمي شامل را طبیعي عناصر و

 ها،برنامه ها،طرح ناکارآمدي سازماني، و مدیریتي ناکارآمدي دلیل به عمدتاً که مدیریتي و حقوقي عوامل •

)ادیبي،  گیردمي رارق توجه مورد مقررات و ضوابط قوانین، نارسایي و ضعف اجرایي، هايروش ها،شیوه

1389.) 

 

 های فرسوده شهریبهسازی و نوسازی بافتهای دیدگاه - 

 :وجود دارد دیدگاهچندین  در زمینه بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري

 و بهسازي جمله از فرسوده و قدیمي هايبافت در مداخله گرایانفرهنگ :گراییدیدگاه فرهنگ -1 

 و مسائل با مواجهه و مداخله آنان .دانندمي گذشته فرهنگي هايارزش کردن زنده طریق از را شهري نوسازي

 شهري هايبافت و شهرها که دارند اعتقاد و دانندمي میسر بومي فرهنگ تداوم راه از را شهري مشكالت

 که ورندبا این بر و دانندمي فضا دهيشكل موجب را فرهنگي هايارزش هاآن. اندمشخص ايمحدوده داراي

 (.1375 شواي،) باشند متنوع و بینيپیش غیرقابل باید شهري فضاهاي

 مكان و فرهنگ به وابستگي عدم و تاریخي و فرهنگي گذشته از انقطاع بر مكتب این :گرادیدگاه ترقی -2 

 از ستفادها و اندآینده مقهور هاآن .ندارد مفهومي مدرن جامعه در آن نظر از ،نوستالوژي زیرا دارد، تأکید

 به توجه. داننديم شهري مشكالت تمامي حلراه را فن و علم پیشرفت از حاصل تكنولوژیكي امكانات

 را بسته قدیمي فضاهاي تا داشته آن بر را گراترقي شهرسازان شهر، در بیشتر شهري سبز فضاي و بهداشت

 بیشتر گرایانترقي اقدامات تحقیق در. کنند سازيتجمیع یا سازيمتراکم سالمت و بهداشت منظور به

 .(1384 پوراحمد، و شماعي) است فرهنگ و تاریخ به توجه بدون بازسازي
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کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی   اه
 دانشگاه کاشان       -     1393اردیبهشت    10و  9

 مشارکت و نظرها اساس بر گراانسان شهرسازان شهري نوسازي و بهسازي :گراییانساندیدگاه  -3 

 به طراحي از شبی گرایانهمردم مداخله. گیردمي صورت الزم هايبررسي به توجه با سپس و شهروندان

 ساماندهي در را اساسي نقش شهروندان یا و مردم آن در که ریزيبرنامه ؛اندیشدمي شهري ریزيبرنامه

 و جسمي نیازهاي برآوردن به قادر بیستمي قرن زدهصنعت هرش دارد اعتقاد مكتب ایند. کننمي بازي شهري

 است دیدگاه این مهم اصول از « فرهنگ و طبیعت» به توجه رو این از نیست ساکنانش رواني

  .(1389عظیمي،)

 ثیرأت جغرافیایي تحقیقات از بسیاري بر بیستم قرن اوایل در دیدگاه این :دیدگاه کارکردگرایی -4 

 راستاي در زمان، و تاریخ و گذشته به توجه بدون قدیم بافت نوسازي و بهسازي کارکردگراها، نظر از. گذاشت

 فقط و فقط سنت، و فرهنگ مكان، موقعیت، به توجه بدون و شودمي انجام هرش کارکردي و اقتصادي توسعه

 گیردمي قرار اهمیت مورد قدیم بافت کالبدي و کمي معیارهاي و مهندسي و فني معیارهاي

-یك و ایستا نگرش نوعي به ضرورتاً شهري، هايزمین نقش به رویكرد این که است بدیهي .(1389)عظیمي،

 توجه مورد کمتر واقعي طور به را شهري بافت فرهنگي و اجتماعي حقوقي، تاریخي، ابعاد و انجامدمي جانبه

  (.1384 پوراحمد، شماعي،) دهدمي قرار

 از و انجامدمي آشفتگي و هویتييب به شهر گذشته میراث از بریدن و جدایي :دیدگاه توسعه پایدار -5 

 در. شودمي منجر جهاني تحوالت از جدایي و انزوا به شهري زندگي جدید هايسبك برابر در مقاومت طرفي

 بنا، و زمین از حفاظتي هايطرح اجراي و صحیح کاربري هايسیاست اتخاذ طریق از قدیم بافت دیدگاه این

 و نگهداري ضایعات، کمترین کردن وارد با آینده و حال براي منابع و زمین از بهینه استفاده منظور به

 در محیطيزیست و اجتماعي اقتصادي، کالبدي، احیاي گرچه که است معتقد دیدگاه این. شودمي ساماندهي

 اجتماعي و کالبدي احیاي ضامن و کارکردي جنبه توانمي را اقتصادي احیاي اما یكدیگرند با مرتبط و تعامل

 دبرو بین از سنتي شهرهاي و اجتماعي تاریخي، هویت شود موجب که طریقي به نه اما کرد تلقي

 (.1389)عظیمي،

 بیشتر سودآوري اخذ منظور به را فضا در دخالت نوع هر عملكردگرایي دیدگاه: دیدگاه عملكردگرایی -6 

 مناسب جایگاهي از اجتماعي و فرهنگي محتواي و دارد اهمیت اقتصادي مقوله تفكر این در. ماردشمي مجاز

 است توجه مورد آن اقتصادي ساختارهاي ریقط از دیدگاه این در فضا دگرگوني و تحول. نیست برخوردار

  .)همان منبع(

 برخورداري با شهر بر شهر رشد تأثیر نظریه، این در: بندی اصلی شهردهی استخوانساماندیدگاه  -7

 بود خواهد قادر شهر از بخش هر ترتیب بدین و شودمي داده شرح شهر، بندياستخوان از روشن ايانگاره از
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 داشته اصالح و تغییر قابلیت و یابد تداوم و گسترش وسیعي سطح در اصلي، بندياستخوان با پیوند در که

  (. 1380 حسیني، و اسدالهي) باشد

 به متكي شهري محیط کالبدي فضایي تشریح نظریه این در: دیدگاه ادراک بصری و سيمای شهر -8

 دهنده تشكیل جزء دو میان فضایي تنظیم چگونگي به بستگي زیستگاه هر شكل و بوده آن ساختاري الگوي

 با قسمت هر یكپارچگي و پیوستگي .دارد کالبدي تجهیزات و تسهیالت و فعالیت حال در مردم یعني آن،

 دیگر از هنري مراتب سلسله وجود و سطح هر در و جهت هر از اجزا دروني پیوستگي احساس دیگر قسمت

  (. منبع همان) است نظریه این مهم هايجنبه

 مجموعه یك .(1375 موسوي،) است زنده پدیده یك شهر نگرش، این مبناي بر :دیدگاه سيستمی -9

 درك و شناخت. است بیروني و دروني ارتباطات و تبادالت حال در زنده ارگانیسمي عنوان به همواره زیستي

 اهمیت به توجه اب .است زیستي هايمجموعه بررسي از ناپذیرجدایي جزئي تبادالت و ارتباطات این چگونگي

 مداخله منظور به نگرش این برمبناي .است وابسته شهر کل به هرش مرکزي هايبافت دیدگاه این در عناصر

 .(1376 جوادي،) داشت نظر در را شهر کل باید هاآن در

 متوازن، و متعادل محیط به دسترسي دنبال به نگرش این: نگری جغرافياییدیدگاه تلفيقی و جامع -10

 هايزمینه در مطالعات نگرش این در. داندمي مؤثر تغییر کیفیت و کمیت در را عوامل از وسیع ايهگستر

 و اجتماعي تغییرات اقتصادي، و سیاسي هايساخت سرمایه، بازار نهادي، رفتار ملي، توسعه عملیات

 داندمي ساسيا را محل مورد در تصمیم نهایت در و جایيجابه محله تغییر و زمین کاربري جمعیتي،

  .(1389عظیمي،)

 

 روش تحقيق  -2

اي انجام گرفته است و نیز اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعه این پژوهش به روش اسنادي و کتابخانه

 پیشینه تحقیق بدست آمده است. 

 

 بحث اصلی-3

 به تواندمي و درومي شمار به فرهنگ اعتالي براي وسیله بهترین يگردشگر کشورها از بسیاري در امروزه

 به آنكه از قبل گردشگري واقع در. باشد داشته میزبان جوامع روي را تغییراتي اجتماعي و فرهنگي لحاظ

 فرهنگي آثار آن پیرامون در که ايگونه به است، فرهنگي امر یك باشد مطرح اقتصادي پدیده یك عنوان
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 .سازدمي آشنا دیگر هايفرهنگ و هاانسان جغرافیایي، فضاهاي با را انسان گردشگري .گیردمي شكل بسیاري

 به خود فرهنگ که است حالي در این .است خویش از انسان بیشتر شناخت براي ايمقدمه آشنایي این

 هم شبیه جا همه کندمي ایجاد را هاتفاوت که فرهنگ بدون. شودمي محسوب گردشگري اصلي جاذبه عنوان

 مدني نهادهاي تجمع علت به شهرها (.1388)شمس و امیني، داشت نخواهد تعینی گردشگري و بود خواهد

 جهت ریزيبرنامه به يبیشتر نیاز طبیعي ویژه شرایط و تمدن تاریخ با همراه فرهنگي -اقتصادي مراکز و

 نقرو براي آن داشتن نگه زنده و شهر رشد باعث پایدار توسعه. اندداده نشان خود از را شهري پایدار توسعه

 همراه شهرها بقاي و اندداشته تغییرپذیري تاریخ، طول در شهرها(. 1389)کارگر و علیزاده، شودمي متمادي

 است توانسته شهري –معماري واحدهاي شكل تغییر و گرفته صورت شهروندان روزمره زندگي استمرار با

 با قدیمي شهر ذات در هريش فضاي تغییرپذیري .باشد مدني زندگي تداوم و موجودیت بقاي کنندهتضمین

-مهم از یكي عنوان به شهرها (.1390زبان و مرادي،)ترك دارد وجود شود،مي سپرده ما دست به که ارزشي

 تاریخي و فرهنگي گردشگري ویژه به گردشگري، مقصدهاي تریناصلي جمله از بشر، تمدن هايمیراث ترین

 یك شهروندان براي چه گردشگري، اشكال از یكي نوانع به شهري، گردشگري رو همین از. آیندمي شمار به

 قرار گردشگران توجه مورد میالدي 1960 دهه از آیند،مي شهرها به نقاط دیگر از که کساني چه و شهر

 شهرها نیا. است متداول بزرگ و کوچك شهرهاي در گردشگري (.1390)رهنمایي و همكاران،  است گرفته

 و يفرهنگ و يخیتار هايجاذبه آنكه علت به شهري ينواح. دهنديم ارائه را هاجاذبه از يعیوس گستره غالباً

 (. 1390)یغفوري و آقایي، شونديم محسوب يمهم گردشگري محل دارند اريیبس... و يورزش

 شهر از بخش این. است گذشتگان از مانده بجاي کالبدي و معماري ارزشمند میراث شهرها تاریخي ناحیه

 شهر از بخش این در تاریخي هايدوره در که است مردماني فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ابعاد گاهتجلي

 انطباق و سازيباززنده و احیا حفظ، بنابراین. اندرسانده ثبت به را آن فرهنگي هویت و کرده سپري روزگار

 پیش شهر با گامهم را تاریخي ناحیه حیات تواندمي که است هایيضرورت جمله از شهري سیستم با هاآن

 از بازدید به مردم تمایل کند،مي رنگ پر شهرها در را تاریخي نواحي نقش امروزه که عواملي از یكي. ببرد

 در تاریخي هايبافت احیاي و توسعه در توجهي قابل نقش گردشگري امروزه. است هاخاطره تجدید و آنان

 کارکردهاي با تنگاتنگي رابطه شهري، مراکز جهان، در پیشرفته کشورهاي از بسیاري در. دارد شهرها

 (. 1390)رهنمایي و همكاران، دارند...  و گردشگري فراغت، اوقات گذران هنري، و فرهنگي
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 های فرسوده در جهت توسعه گردشگری شهریلزوم بازسازی بافت -

 رویكردهاي هريش هايمدیریت شهري ناکارآمد و فرسوده هايبافت وضعیت بهبود و مداخله راستاي در

 سیاست از رویكردها این که دهدمي نشان مداخله روند سیر. اندبرده بكار بافت سازيبهینه جهت را مختلفي

 نوسازي و بهسازي هايطرح قالب در وتوانمندسازي نوزایي سیاست تا دوم جهاني جنگ دوران در تخریب

 ایران کشور در. است شده ختم مشارکتي ايرویكرده به خود تاریخي سیر با متناسب که است داشته ادامه

 مدرنیستي الگوهایي ورود با مترادف 1357 سال تا انقالب از قبل نوگرایي سیاست از مداخله رویكردهاي نیز

)دویران و  است داشته ادامه تاکنون 1384 سال از فرسوده بافت بازسازي و نوسازي سیاست تا ایران به

 کردن مندهویت با بلكه ،تراکم واگذاري از نه ي فرسودههان در بافتزمیاقتصادي  ارزش(. 1390همكاران، 

 واقع در. کندمي پیدا ارتباط سنتي معماري از استفاده با بافت درون گردشگري تقویت و بافت فرهنگي ارزش

 در محل گردشگري نقش تقویت و ارائه و سنتي شیوه به بافت نوسازي و سنتي معماري از استفاده صورت در

ارزش اقتصادي  ،خاص هايمكان در تراکم واگذاري و بافت درون ساکنان اقتصادي منافع مینأت راستاي

 هاستفاد بهانه به گرایيدکارکر رویكرد قالب در محور اقتصاد صرفا نگاه. یابدافزایش مي زمین در این بافت هم

 بارا نیز  گرافرهنگ رویكردکه  بود خواهد موفق صورتي در زمین اقتصادي ارزش بردن باال و زمین از بهینه

 با عناصر و فرهنگي اجتماعي، بافت تقویت هدف با( سنتي معماري) نوسازي و بهسازي سنتي هايسبك

 هدف با کارکردگرا و گرافرهنگ رویكرد با مأتو ترکیبي نگاه راستا این در. باشد داشته نظر در محل ارزش

 اهداف هم بلكه ندارد نوسازي و بهسازي اصول با منافاتي هیچ تنها نه آن پایدار توسعه و بافت سازيبهینه

. نمایدمي تضمین را گراگفرهن رویكرد اهداف و اصول هم و کندمي مینأت را کارکردگرا رویكرد به مربوط

 هايالگو بین تعامل ایجاد طرف، یك از ساکنان و سازندگان میان گريتسهیل ایجاد نگاه این الزمه شرط

 نوسازي هايشیوه بتواند تا است دیگر طرف از محور هویت و گرافرهنگ سنتي هايالگو با مدرن ينوساز

-زیست آن در که است الگویي به رسیدن امر این نتیجه. سازد هماهنگ بافت فرهنگي هاينماد با را مدرن

 به بافت بهسازي از شينا گذاريسرمایه و شده حفظ بافت فرهنگي و تاریخي هویت یافته، ارتقاء بافت پذیري

 مأتو بافت تاریخي و فرهنگي عناصر درآن که تلفیقي نوسازي و بهسازي که چرا. یابدمي دست الزم وريبهره

 و توریستي هايجاذبه ایجاد به منجر طرف یك از یابد،مي کارکرد آن عناصر سایر با ارتباط در و شده حفظ

 محلي، تعلق حس ارتقاء به منجر دیگر طرف از و شده رشه به آن از ناشي هايسرمایه جذب و گردشگري

 به واگرا اجتماعي هايکنش تبدیل آن، از ناشي اخالقي تراکم و غریبگي حس کاهش اجتماعي، آرامش ایجاد

 . دهدمي ارتقاء را شهري فضاي مطلوبیت نتیجه در و موجب شده را همگرا
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 هايصرفه بدنبال کارکردگرا الگوي و فرسوده هايفتبا در فرهنگ و هویت حفظ البدنه ب گرافرهنگ الگوي

 و مأتو صورت به کارکردگرا و گرافرهنگ ترکیبي الگوي بنابراین. است آن از حاصل هايبهره و اقتصادي

 هم و نماید حاصل راناگذسرمایه براي وريبهره و برده باال را بافت اقتصادي ارزش هم بتواند که پیوسته

 حتي و ساکنان رضایت و ییدأت مورد نماید حفط و تقویت را محل فرهنگي و اعياجتم بافت و عناصر

 (.1390)دویران و همكاران، است کارشناسان

-مي محسوب کنندهتقویت و محرك کارشناسان نظر از که است دیگري موضوع تاریخي مراکز اقتصادي توان

 این از فراواني اقتصادي برداري بهره منشأ تواندمي تاریخي مراکز در گردشگري بر تأکید با پایدار اقتصاد .شود

 شدن بازگردانده موجب و تاریخي مراکز حیات تجدید براي ايبهانه خود موضوع این که شود مراکز

 (.1390رهنمایي و همكاران، ) باشدمي هاآن به فضاها این هايظرفیت به توجه با برتر و فاخر کارکردهاي

. است سكونتي صرفاً رویكرد با فضایي -کالبدي اقدامي از فراتر چیزي شهري يتاریخ هايبافت نوسازي هدف

 این و دارد آینده به یافته کالبد هايارزش انتقال در سعي که است فرهنگي عملي شهري احیا و نوسازي

 و ينوساز به توجه. است تاریخي هايبافت در تاریخي هايابنیه و کهن پایدار هايارزش حفظ همراه انتقال

 و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي لحاظ به بلكه عملكرد و کالبد لحاظ به تنها نه که است ضرورتي هابافت احیا

 اقدامات محورها این در محوري توریسم رویكرد با اگر. باشدمي برخوردار توجهي قابل اهمیت از گردشگري

 شهر گردشگران نیازهاي پاسخگوي و تهگرف قرار پویا فضاي صورت به توانندمي گیرد صورت احیا و نوسازي

 تغییر بدون یا هاآن کاربري تغییر با محورها تاریخي بناهاي سازيزنده باز و احیا و نوسازي مرمت،. باشند

 (.1390 کردواني و موردغفاري،) داشت خواهد شهر توریسم زمینه در مهمي بسیار نقش آن در کاربري

 

 های فرسودهمشارکت مردم و بافت-

 هاآن در زیادي مردمان و هستند شهرها از جزئي کمبودها، و ضعف نقاط تمامي رغم به ي فرسودههاافتب 

 این گیرگریبان مسائل شدت و دامنه وسعت به توجه با فرسوده هايبافت در رسدمي نظر به. باشندمي ساکن

 مشارکتي رویكرد نمود اتخاذ هائينارسا و هاکاستي با مواجهه براي بتوان که رویكردي کارآمدترین هابافت

 مطلوب بسیار شیوة آن در ساکن مردم با مشارکتي و خرد اقدام و بافت بهسازي هاعرصه از بسیاري در. باشد

 از جمعي مشارکت و توانمندسازي الگوهاي از استفاده با توانمي ترتیب این به ،دهدمي ارائه را پایداري و

 اهداف به نیل راستاي در مذکور هايبافت ساختار تجدید و ساماندهي جهت در ورانبهره همه نیروهاي

  (.1389)ابوذري و حق پناه،  جست بهره پایدار توسعه
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 به نیل جهت رویكردها ترینمقبول و تریناصیل از یكي عنوان به مشارکت ریزي،برنامه هاينظام در امروزه

 حائز اریبس يشهر يهابافت در مداخله در که يانكته .است شده پذیرفته پایداري جمله از ریزيبرنامه اهداف

 ساکنان مشارکت بدون ،يشهر زنده يهابافت در مداخله هرگونه. است يمردم مشارکت امر باشد،يم تیاهم

 ریسوءتعب واقع در هاآن اغلب که است کرده دایپ يمتفاوت ریتعاب يمردم مشارکت امروزه. رسدينم جهینت به

 ابعاد همه در ش،یخو يمدن اتیح در شهروندان فعال شرکت يعنی آن، يواقع يمعنا به مشارکت. است

 نامنعطف اغلب) يدولت بخش نیب هیچندسو يهمكار يمعنا به مشارکت ... . و ياسیس ،ياجتماع - ياقتصاد

 و قرراتم و ضوابط و قانون از زانیگر سودطلب، اغلب) يخصوص بخش ،(مقررات و ارهایمع ن،یقوان ضوابط، در

 منعطف نوآور، ،يمال و یياجرا يسازمانده در ناتوان اغلب) يمردم ينهادها و مردم يعنی يعموم بخش و (...

 بخش کردن نهینهاد ،يدولت انعطافيب نظام در يدگرگون قیطر از جز شد نخواهد سریم نیا و باشديم (... و

-بافت ساماندهي به مربوط هايطرح در روزهام (.1389مالتي، فرجي. )يعموم بخش فتنیا اعتبار و يخصوص

 هايپتانسیل از استفاده و مشارکتي ریزيبرنامه و مشارکت بر کیدأت با بهسازي رویكرد فرسوده هاي

 و بالفعل مشارکت چون محل اجتماعي هايظرفیت از استفاده که چرا. دارد مهمي نقش محلي اجتماعات

 مشارکت .دهدمي افزایش آنرا اجرایي قابلیت و تسهیل را ریزيبرنامه اهداف به دستیابي محالت، بالقوه

 و فرهنگي اجتماعي، هايویژگي که است اهمیت حائز جهت آن از شهري فرسوده هايبافت در ساکنین

 و نظرات با یافتن مطابقت دلیل به را بهسازي و نوسازي فرایند و گرفته قرار بیشتري توجهمورد بافت کالبدي

 منوط مختلف ابعاد در بافت نوسازي و بهسازي فرایند در ساکنان مشارکت .کندمي تسهیل انساکن پیشنهاد

 مهندسي هاياتاق در شده تهیه گونه ابالغ برنامه هرگونه از دوري و مداخله یندافر در ساکنان کردن وارد به

 اهمیتبي یا رنگکم اهطرح فرایند در ساکنان مشارکت که مواردي در است کرده ثابت تجربه که چرا. است

 محیط فرهنگي و اجتماعي بافت بلكه است شده ناکارآمد و برزمان مداخله تنها نه است شده داده جلوه

 (.1390)دویران و همكاران،  است داده گسترش را المكاني حس و هویتيبي و دریده هم از نیز را مسكون

 

  گيری بحث و نتيجه -4

 برخوردار يمناسب گاهیجا از يفرهنگ محتواي و بوده اقتصادي مقوالت با تیاولو یيکارکردگرا دگاهید در

 يتلق فضا يدهشكل در غالب عامل يفرهنگ هايارزش و طیشرا برعكس، یيگرافرهنگ دگاهید در و ستین

 فضاهاي کارکردگرا دگاهید. تفكراست نیا بارز مشخصات از گذشته به حد از شیب گذاريارزش. شونديم

 به گرافرهنگ دگاهید کهيحال در دارد، اعتقاد آن يدگرگون به پس سته،ینگر يمصرف دید از را کهن شهري

 ،یيگراانقطاع با معموال کارکردگرا دگاهید. دینمايم حفاظت به امر رو نیا از و نگرديم موزه دید به فضاها نیا
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-بافت .است همراه روند نیا ادامه معناي به یيگراتداوم با گرافرهنگ دگاهید و يخیتار روند قطع معناي به

 که است نیا هدف حداقل ای) است آن در ساکنهاي انسان مأواي و مسكن زیچ هر از شیپ شهري کهن هاي

 با انطباقيب و شهري يزندگ استانداردهاي فاقد که يطیمح در هاانسان شدن ساکن توقع(. باشد نیچن

 قیسال خاطر به که است يخودخواه. است يجتماعا عدالت ارهايیمع از دور است امروزي ازهايین

 از و کرده نگاه موزه دید به را کهن هايبافت ستند،ین فضاها نیا در يزندگ به مجبور که یياعده و جهانگردان

 يبحران طیشرا در خصوص به م،یقد روزگاران از آثاري وجود زمانهم. نمود ريدو مداخه براي اقدام هرگونه

بنابراین  .ستین يعقالن اريیمع چیه با هاآن بردن نیب از و بوده تیاهم حائز اریبس امروز، گمشده نسل

اند در این مورد بسیار مؤثر باشد و بازسازي و تورویكردي تلفیقي که هر دو شرایط را با هم در نظر بگیرد مي

 بهبود بخشد. فرهنگي از جنبه ها را هم از جنبه اقتصادي و هم بهسازي این بافت

 این در مجدد هايفعالیت ایجاد تاریخي، هايبافت دوباره احیا در راهكارها مؤثرترین از یكيسویي دیگر  از

 جدید هايفعالیت اساس بر شهري فضاهاي ایجاد. هاستآن کالبدي و فیزیكي هايتوانایي به توجه با مناطق

 هايهسته توسعه با همراه ماندگاري، يبرا بیشتر هايجاذبه ایجاد و گردشگري هايفعالیت توسعه بر تأکید و

 چند نظام یك ایجاد و شهري طقامن تمام در سكونت و کار پیوند و شهر موزون توسعه هدف با فعالیت و کار

 مي جهان تاریخي شهرهاي و شهرها کالن از که است عملي و نظري هايدرس و هاتجربه انعكاس اي،هسته

 در ویژه به و فراوان ارزش داراي صحیح، ریزيبرنامه صورت دراریخي ت مراکز .گرفت کار به و آموخت توان

 این که شودمي سبب شهرها قدیم مرکز تجهیز. هستند تجاري و گردشگري فرهنگي، هايفعالیت با ارتباط

 ایران شهرهاي در. شوند تبدیل شهروندان عمومي و اجتماعي هايفعالیت براي مناسبي فضاهایي به مراکز

 شدید ضعف. هستند دچار عملكردي و کالبدي هايجنبه در شدید فرسودگي به عمدتاً شهرها ریخيتا مراکز

ریزي جهت هم، بنابراین برناشودمي شرایط این تشدید سبب همواره نیز مراکز این به دسترسي و خدمات

حیاتي دوباره به این هم تواند گرا ميها با رویكرد تلفیقي کارکردگرا و فرهنگبازسازي و بهسازي این بافت

 گذاران داشته باشد.هاي ارزشمند فرهنگي بدهد و منافع اقتصادي براي ساکنان و سرمایهبافت

 

 منابع  -5
 .3، 54، مجله شوراها، شماره"شهري فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي"(، 1389ابوطالبي، صابر،) -

 .4 -9، 54، مجله شوراها، شماره"هاي آنژگيمفهوم بافت فرسوده و وی"(، 1389نژاد، فاطمه، )ادیبي سعدي -

 ،4 شماره دوم، سال شهر، هفت مجله ،"کرمانشاه تاریخي مرکز بافت شهري مرمت طرح" ،(1380، )محسن حسیني، ، شیوا اسدالهي، -

79- 68 .  

 محله: موردي مطالعه) پایدار شهري توسعه سوي به گامي قدیمي، محالت پایداري ارتقاي"(، 1389اکبري، رضا، منتظري، مرجان،) -

 ، نخستین همایش ملي توسعه پایدار شهري، گیالن."(یزد شهر یعقوبي
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، مجله شهر و معماري بومي، شماره "تاریخي هاي بافت در معماري طراحي ضوابط"(، 1390زبان، شقایق، محمدمرادي، اصغر،)ترك -

1 ،66- 53. 

 تخصصي همایش مقاالت ،"شهرها مرکزي هاي بافت در مداخله زمینه در ایران و دنیا تجارب بررسي" ،(1376 ) اردشیر، جوادي، -

 .شهري هايبافت

، نخستین "پایداري رویكرد با شهري فرسوده هايبافت بهسازي در مشارکتي ریزي برنامه"(، 1389آ، )حق پناه؛ یعقوب، ابوذري، پانته -

 همایش ملي توسعه پایدار شهري، گیالن.

، دومین همایش بهسازي و "هاي فرسودهنقاط عطفي در بافت راز،یش يخیتار ياهنهخا"(، 1389) حقایق، مریم، سعادت، سهیال، -

 هاي غیررسمي، شیراز. هاي فرسوده شهري و سكونتگاهبازآفریني بافت

هاي بررسي مداخله در ساماندهي بافت"(، 1390آبادي، زینب، )دویران، اسماعیل، مشكیني، ابوالفضل، کاظمیان، غالمرضا، علي -

ریزي شهري، سال دوم، ، مجله پژوهش و برنامه"فرسوده و ناکارآمد شهري با رویكرد ترکیبي، نمونه موردي: محله زینبیه زنجان

 .71 -90، 7شماره

 .مشهد خرد، واژگان انتشارات ،"جهان و ایران در شهري گردشگري" ،(  1384)  احمد، دیناري، -

 شهر تجارب موردي نمونه پایداري به دستیابي جهت شهري نوسازي و بهسازي"، (1389رباطي، محمدبشیر، رباطي، هانیه، ) -

 ، نخستین همایش ملي توسعه پایدار شهري، گیالن."بوگوتا

 توسعه در 12 منطقه تاریخي و فرهنگي محورهاي نقش"(، 1390نیا، محبوبه، جهانیان، منوچهر، )رهنمایي، محمدتقي، ملك -

 .83 -101، 4هاي نو در جغرافیاي انساني، سال سوم، شمارهنگرش، فصلنامه "تهران شهر گردشگري

 .تهران طباطبایي، عالمه انتشارات ،"پایدار اکوتوریسم و توریسم مباني" ،(  1385) السادات، شمس زاهدي، -

 -35، 54شماره ، مجله شوراها،"يشهر ساتیسأت بر دیکأت با يشهر فرسوده يهابافت در بحران تیریمد"(، 1389زیویار، پروانه، ) -

31. 

 بحران مدیریت ملي همایش اولین ،"تاریخي هايبافت پذیريآسیب کاهش براي مناسب آوريفن" ،(1385) محسن، پور،سرتیپي -

 .یزد تاریخي، بافت داراي شهرهاي در زلزله

 .تهران سمت، انتشارات ،"جغرافیا فلسفه در نو هاياندیشه" ،( 1372) حسین، شكویي، -

 .1380، تهران دانشگاه دکتري رساله ،"آن احیاي و ساماندهي راهكارهاي و قدیم بافت بر یزد شهر فیزیكي توسعه" علي، شماعي، -

 .تهران دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،"جغرافیا علم دیدگاه از شهري نوسازي و بهسازي" ،(1384) احمد، پوراحمد، علي، شماعي، -

، فصلنامه جغرافیاي انساني، "ي شاخص فرهنگ ایراني و تأثیر آن در توسعه گردشگريارزیاب"(، 1388شمس، مجید، امیني، نصیره، ) -

 .81 -93، 4سال اول، شماره 

 ، ترجمه: حبیبي، محسن، انتشارات دانشگاه تهران."شهرسازي، تخیالت و واقعیات"(، 1375شواي، فرانسوا، ) -

، "هاي فرسوده شهري و ارائه مدل بهینه مداخلهاخله در بافتهاي مدبررسي شیوه"(، 1387عربي، عباس، انتظاریزردي، حسن رضا،) -

 هاي فرسوده شهري، مشهد. اولین همایش بهسازي و نوسازي بافت

 .17 -24، 54، مجله شوراها، شماره"ها و نظریات بهسازي، نوسازي و مرمت شهريدیدگاه"(، 1389) عظیمي، آزاده، -

 .10 -16، 54، مجله شوراها، شماره"اخله در بهسازي و نوسازي شهريهاي مدانواع روش"(، 1389مالتي، امین،)فرجي -

) شهر پایدار توسعه بر آن تأثیر و شهري گردشگري هايپتانسیل بررسي"(، 1389کارگر، محمدجواد، علیزاده، یحیي،) -

 نخستین همایش ملي توسعه پایدار شهري، گیالن.، "( میبد باغشهر موردي مطالعه

هاي تاریخي شهري، مطالعه موردي: شهر توریسم و رویكرد نوسازي در طراحي بافت"(، 1390غفاري، ونوس،)کردواني، پرویز، مورد -

 . 19 -31، 30، فصلنامه جغرافیایي سرزمین، سال هشتم، شماره"اصفهان

همایش ملي ، نخستین "تاریخي هاي قابلیت بر تاکید با شهري پایدار گردشگري توسعه راهكارهاي"(، 1389کریمي، غالمحسین،) -

 توسعه پایدار شهري، گیالن.

 .تهران کشور، وزارت انتشارات ،"شهري نوین نظام طراحي براي مطالعات" ،( 1372) منوچهر، مزیني، -

 .47 -53، 54، مجله شوراها، شماره"يشهر فرسوده يهابافت در مداخله بر يلیتحل"(، 1389منوچهري، ایوب، ) -

 .اهواز اهواز، چمران شهید دانشگاه انتشارات ،"شهري گردشگري" ،( 1386)  علي، موحد، -
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کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی   اه
 دانشگاه کاشان       -     1393اردیبهشت    10و  9

 استفاده با ها بافت این احیاي و حفاظت رویكرد با تاریخي هايبافت در گردشگران مسیریابي"(، 1392موحد، علي، احمدي، عاطفه، ) -

 .93 -100، 1، مجله محیط شناسي، سال سي و نهم، شماره"(سنندج: موردي نمونة، )GISاز

 مسكن توسعه هايسیاست همایش سومین مقاالت خالصه ،"شهرها مرکزي بافت در مداخله الفباي"(، 1375) کبر،اسیدعلي موسوي، -

 .ایران در

 فرسوده هايبافت نوسازي و احیاء هايطرح بر تحلیلي"(، 1389مؤمني، مهدي، بیك محمدي، حسن، مهدیزاده، زهره، ) -

 . 31-52، 7ي، سال دوم، شماره اهاي شهري و منطقهو پژوهش، مجله مطالعات "اصفهان جویباره محله موردي نمونه

، مجله "ساماندهي بافت فرسوده شهري، نمونه موردي: شهر شیراز"(، 1391اهلل،)وارثي، حمیدرضا، تقوایي، مسعود، رضایي، نعمت -

 .129 -156، 2ریزي فضایي، سال دوم، شمارهبرنامه

: موردي)اقتصادي تحول در آن نقش و شهري گردشگري هايجاذبه بر يلیتحل"(، 1390یغفوري، حسین، آقایي، واحد،) -

 ، اولین کنفرانس اقتصاد شهري ایران، مشهد."(لیاردب شهر
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