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Abstract  

Introduction  

The city is a familiar word that brings movement with itself. This endeavor follows 

a path that is sometimes growing and sometimes declining. The historical texture 

includes many spiritual, symbolic, and aesthetic dimensions, which at the same time 

represent areas that contain evidence of urban civilization because it reflects the 

identity of the city. Urban regeneration is an interdisciplinary approach and 

comprehensive and integrated measures to develop and improve economic, physical, 

social, and environmental sustainability in the conditions of residents. It has long-

term and strategic goals to regenerate the city. There are different approaches to 

creating sustainable regeneration in cities. An approach can create sustainability for 

the city that can advance modernization in physical dimensions and lead to the 

sustainable economic, social, and cultural-identity performance of the texture. 

Regeneration with a tourism development approach can lead to tissue sustainability. 
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Historical textures of cities, which are hidden treasures, sometimes become the 

lifeblood of cities and a problem for them. Consider integrated. The purpose of this 

study is to "evaluate the tourism capabilities of historical textures to regenerate in the 

city of Tabriz," and, to achieve this goal, we seek to answer the question, "What is 

the status of tourism capabilities in the historical texture of Tabriz to regenerate?" 

Materials and Methods 

The type of research in this article is applied, and its study method is 

descriptive-analytical. The field of research is the historical texture of Tabriz, 

and the statistical population is tourists of the historical texture of Tabriz. The 

questionnaire of tourists in three socio-cultural, physical, and environmental 

dimensions with 30 items was prepared to evaluate the research. The number of 

questionnaires for tourists is 384. In order to increase the accuracy, 390 

questionnaires were distributed among tourists entering the tourist areas of the 

historical texture of Tabriz (museums, parks, hotels, etc.). Questionnaires were 

prepared with a 5-point Likert scale. The results were analyzed by SPSS 

software using the Chi-square test. 

Discussion and Results 

In examining the independent characteristics of the study population concerning the 

subject, the distribution of tourists by gender includes 49.74% of men and 50.26% 

of women. The distribution of tourists by age indicates that young people are the 

most visitors to the historical texture of Tabriz. The distribution of tourists by job in 

the three groups of freelance, employee, and student has been a balanced 

distribution. The highest percentage of tourists in the historical texture were tourists 

aiming for leisure and recreational travel with 56.41%. The situation of tourism in 

the historical texture of Tabriz in socio-cultural, physical, and environmental 

dimensions is as follows: 1) Socio-cultural dimension: More than half of the 

respondents (90.5%) have chosen 'many' and 'very many' options and the tourism 

capabilities of the historical texture of Tabriz in order to regenerate the socio-cultural 

dimension from the perspective of tourists is in good condition; 2) Physical 

dimension: More than half of the respondents (96.2%) have chosen ‘medium’ to 

‘very large’ options and the capabilities of the historical texture of Tabriz for tourism 

in order to regenerate the physical dimension are relatively favorable for tourists; 3) 

Environmental dimension: More than half of the respondents (95.1%) have chosen 

‘medium’ to ‘very large’ options and the capabilities of the historical texture of 

Tabriz for tourism in order to regenerate the environmental dimension from their 

point of view is relatively favorable. 

Conclusions 

The results indicate that the tourism capabilities of the historical texture of Tabriz so as 

to regenerate the socio-cultural dimension to the desired level, in the environmental 
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and physical dimension to a relatively desirable level. For this purpose, for the 

development of tourism in order to regenerate the historical texture of Tabriz, physical 

and environmental strategies and policies should be given priority. If the development 

of tourism is purposeful, it will cause regeneration in the historical texture of Tabriz. 

Due to the existence of many historical attractions in the historical texture of Tabriz 

and the potential to attract tourists, in fact, strengthening and reviving tourism centers 

can be the driving force of urban regeneration in this area. If the development of 

tourism is not purposeful, it will destroy the structure of the texture, congestion, and 

traffic will cause hardship to the residents. 

Keywords: Urban Regeneration, Historical Texture, Tourism Development, Tabriz 
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های تاریخی در جهت  های گردشگری بافت ارزیابی قابلیت

 (موردی: شهر تبریز هبازآفرینی شهری )مطالع

 چكیده
باشند. گاهي اين  مي هزارسالهبهای شهرهايي هستند که نمود تمدن چندين  گران ههای تاريخي گنجين بافت

ميراث  عنوان بهها  بافت اينکهروند برای  گيرند و از بين مي قرار نمي موردتوجهگونه که بايد  ها آن گنجينه
ر ارزيابي . هدف از پژوهش حاضنمودرا غنا بخشيد و به جهانيان معرفي  ها آنباقي بمانند بايد بتوان 

 سؤالکه در پي پاسخ به اين  استبازآفريني شهری  های تاريخي در جهت گردشگری بافت های قابليت
در جهت بازآفريني در چه وضعيتي قرار  گردشگری بافت تاريخي شهر تبريز های قابليت» که هستيم
هری با رويکرد های بازآفريني ش پس از شناسايي معيارها و شاخص سؤالبرای پاسخ به اين « دارد؟

های  ای برای ارزيابي قابليت محيطي پرسشنامه و زيست فرهنگي، کالبدی -گردشگری در سه بعد اجتماعي
و با  "اس پي اس اس" افزار نرمگردشگران تنظيم گرديد. نتايج از طريق  ازنظرگردشگری بافت تاريخي 

دو مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاکي از آن است که گردشگری بافت تاريخي  کاربرد آزمون خي
و کالبدی در  محيطي زيستفرهنگي در حد مطلوب، در بعد  -تبريز در جهت بازآفريني از بعد اجتماعي

 است.مطلوب  نسبتاًحد 
. ، تبريزگردشگری هها: بازآفريني شهری، بافت تاريخي، توسع کليدواژه
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  های تاريخي با رويکرد توسعه تبيين الگوی بازآفريني بافت"مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری تحت عنوان  

المللي کيش دانشگاه تهران  ريزی شهری. پرديس بين رشته جغرافيا و برنامه "موردی: شهر تبريز(  گردشگری )مطالعه

است.

شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ریزی  استاد، گروه جغرافیا و برنامه  احمد پوراحمد
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شهری، دانشگاه تهران، تهران،  ریزی  ، گروه جغرافیا و برنامهاستادیار

 ایران.

شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ریزی  دانشیار، گروه جغرافیا و برنامهسعید زنگنه شهرکی

طهورا شفاعت قراملکی
المللی کیش،  پردیس بین ،ریزی شهری ، جغرافیا و برنامهدکتری دانشجوی

 ایران. تهران، ،تهران دانشگاه
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 مقدمه
ای است آشنا که تکاپو و حرکت را با خود به همراه دارد. اين تکاپو و حرکت  شهر واژه

پيمايد که گاهي اين مسير رو به رشد است و گاهي رو به  خواسته يا ناخواسته مسيری را مي
بسياری است که  شناختي زيباييافول. بافت تاريخي شامل ابعاد معنوی، نمادين و 

 کننده منعکس چراکهنمايانگر مناطقي حاوی شواهدی از تمدن شهری است  حال درعين
،  مسکوني های کاربریهسته اصلي بسياری از  ها آن. عالوه بر اين، استهويت شهر 

. اين مراکز بايد شامل دو نوع سکونتگاه باشد: مواردی که  باشند اقتصادی و فرهنگي مي
ه دليل وجود رشد شهر، اکنون بخشي از يک و مواردی که ب استسازگار با کل شهر 

بازآفريني شهری نگرشي . (2: 2219، 1گگ مهناها ابو ال) است تر بزرگساختار 
پايداری اقتصادی،  بهبود و يکپارچه برای ايجاد پيشرفت و جامع اقداماتي و ای رشته ميان

راهبردی  و بلندمدت اهداف و واجد استمحيطي در شرايط ساکنان  و اجتماعي کالبدی،
مجدد شهر است. رويکردهای متفاوتي برای ايجاد بازآفريني پايدار در  خلق منظور به

تواند برای شهر پايداری ايجاد نمايد که بتواند نوسازی را  شهرها وجود دارد. رويکردی مي
 -در ابعاد کالبدی جلو ببرد بلکه به عملکرد پايدار اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي تنها نه

تواند پايداری بافت را  بافت منجر شود. بازآفريني با رويکرد توسعه گردشگری ميهويتي 
. استالعاده برای تغيير  توان انکار نمود که گردشگری يک نيروی فوق موجب گردد. نمي

برای ترويج يک تصوير  نياز پيشتاريخي، ميراث تاريخي و فرهنگي محلي  هنمايش گذشت
ای، اقتصاد محلي و  برای توسعه گردشگری منطقه رو ينازاعمومي جذاب از يک منطقه و 

گردشگری پايدار در هماهنگي با محيط، (. 3۱: 2212، 2)وارفولوميو و ديگران غيره است
رويکرد مناسب برای  عنوان بهتواند  کند و مي های محلي عمل مي جامعه و فرهنگ

اند هدف بازآفريني را تو بازآفريني در محيط شهری باشد. از طرفي گردشگری پايدار مي
به سرانجام رساند.  استشهری  هاقتصادی و از سوی ديگر توسع هتوسع سو يککه از 

های پنهان هستند گاهي بالی جان شهرها و  گنجينه درواقعهای تاريخي شهرها که  بافت
يک سيستم قوی و  عنوان بهدور  درگذشته باآنکهها  شوند. اين بافت مي ها آنمعضلي برای 

نمود امروزه با تضعيف فرم و عملکرد روبروست. بافت  منسجم عمل مي حال درعين
 ترين مهم هنيست. بافت تاريخي تبريز دربرگيرند مستثناتاريخي شهر تبريز نيز از اين قاعده 

1. Abou El-Haggag Mehanna

2. Varfolomeyev et al.
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اداری و عناصر تاريخي است. شهر تبريز از  -عناصر شهری شامل بازار، مراکز مهم سياسي
خود را طي کرده است  هوده شکل گرفته و روند تکاملي و توسعابتدا در درون اين محد

های تاريخي دچار مشکالتي  اين بافت مانند بسياری از بافت .(13: 183۱پارس،  جهان نقش)
 هغيرهوشمندان همطالعه، توسع ناهنجار و بي وسازهای ساخت، اين مشکالت شامل است

جديد و قديم و  وسازهای ساخت محالت، عدم سازگاری و تناجس در بناها، ناهماهنگي
 استو عرض کم معابر در داخل محالت  تيکفا عدمگسستگي در فضاهای شهری و 

های تاريخي ابعاد گوناگوني را  آشفتگي در بافت .(۱3: 1892)پورمحمدی و همکاران، 
ای را در پيش گرفت که شهر  ها بايد راه مقابله شود که برای مقابله با اين آشفتگي شامل مي

ارزيابي »عنصری يکپارچه در نظر بگيرد. هدف از اين پژوهش  صورت بهو بافت تاريخي را 
برای  و است« های تاريخي در جهت بازآفريني در شهر تبريز های گردشگری بافت قابليت

 های گردشگری در قابليت» که هستيمرسيدن به اين هدف در پي پاسخگويي به اين سؤال 
«بازآفريني در چه وضعيتي قرار دارد؟ جهت بافت تاريخي شهر تبريز در

 مباني نظري و پیشینه پژوهش
را آنچه و کهن دژ يا ،ارگ قلعه، دانست. شهر اوليه هسته توان مي را تاريخي بافت

قاجاريه( از قبل ايران پيشين )در های زمان در که امروزی شهر هاولي ههست عنوان به
چون شهرهايي اوليه های هسته و بارو برج، ارگ، .ناميد تاريخي بافت توان مي شده ساخته

: 183۱پوراحمد،  و يشماع (دارند هايي ويژگي چنين تبريز و يزد اصفهان، شيراز، همدان،
بناها، شان گستره در فرسودگي، رغم به که است هايي تاريخي، آن های بافت از (. مراد3۷

، 1)شارن دارد وجود ها آن از ترکيبي يا و باارزش تجهيزات شهری و تأسيسات ،ها مجموعه
.(13: 189۷ دانشپور و شيری، از نقل به 1-8: 222۱

شغلي جديد و يا  های فرصتپس از نيمه دوم قرن بيستم، به دليل پايان جنگ جهاني دوم و 
رشد کردند که منجر  سرعت بهيک مقصد محبوب گردشگری، برخي از شهرها  عنوان به

های تاريخي شهری شد. اين وضعيت نياز به بازآفريني  شتن هستهبه عدم تمرکز و کنار گذا
مراکز شهرهای  .شهری و حفظ تاريخي در مقياس يک محله شهری ايجاد کرده است

 زمان همتاريخي نقش مهمي در هويت شهرها دارند و بنابراين بايد با حفاظت و بازآفريني 

1. Sharan
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تاريخي و ميراث فرهنگي به دست با ايجاد پلي بين گذشته و آينده، شهرهايي با اهميت 
 (.۱91: 1،221۱ارتان و ايگرسي اوغلو) آيد

اين يکي از عوامل اصلي گردشگری است،  بنا بر داليلي پتانسيل تاريخي و فرهنگي کشور
انگيزه  ترين قویآشنايي با ميراث تاريخي و فرهنگي  که ازآنجايي داليل عبارت اند از:

ميراث فرهنگي و تاريخي يک است،عامل جذب گردشگران  ترين مهمگردشگری است 
بر  توجهي قابل طور بهسودآوری کند و  تواند ميسرمايه مهم از شهرهای مدرن است که 

در حوزه اجتماعي از اهميت بااليي برخوردار است،  ،تأثير بگذارد ها آنتوسعه اقتصادی 
گردشگری را در قلمرو توزيع  ایه جريانمساوی  طور بهو  کند مينوسانات فصلي را مرتفع 

ميراث تاريخي و فرهنگي  "برندسازی"ايجاد تصوير مطلوب از منطقه،  کندو در نهايت، مي
ابزاری مؤثر برای اتخاذ رهبری در عرصه گردشگری مورد استفاده قرار  عنوان بهکه 
 (.1۱: 221۱ ،2اسماگيلوا و ديگران) گيرد مي

عرضه برای هايي فرصت و فضاها وجود دليل هب گردشگری شهری بسياری، موارد در 
پتانسيلي عنوان به فرهنگي، مناطق ميراث و ها جاذبه نظير شهری گردشگری جديد منابع
شهری، از مراکز بسياری در درنتيجه .است شده ديده نواحي گونه اين بازآفريني برای

توسعه شهری بازآفريني فرآيند به کمک برای گردشگری تسهيالت و ها جاذبه عرضه
است. گردشگری شده استفاده کننده بازآفريني ابزار يک عنوان بهگردشگری  از و يافته
زيرا است؛ قرارگرفته مورد استفاده در شهرها اقتصادی بازآفريني تشويق برای غالباً

به فراواني را اشتغال تواند مي درنتيجه، و شده شناخته رشد به رو صنعت يک عنوان به
احيا، برای گردشگری همچنين .(2۱۴: 199۷، 8شاو و ويليامز) آورد ارمغان به خود همراه

و تاريخي بناهای زيرا بوده ارزش قابل شهری نواحي در بناها و تجديد حيات نوسازی
فروشي، خرده تجاری، پذيرايي اقامتي، اهداف برای عموماً فرهنگي، ميراث ارزش با

مرکزی بخش در درواقع .قرار گيرند يبخش توان مورد توانند مي فرهنگي و سرگرمي
مناسب فضايي عنوان به که گذارند مي نمايش به را توجهي قابل سهم تاريخي، شهر، بناهای

يافتن برای تواند مي گردشگری بنابراين شوند؛ مي بکار گرفتهجديد  هاستفاد برای
بر بخشد. عالوه بهبود را شهر محيط رفته و بکار متروکه بناهای در جديد عملکردهای

1. Ertan & Egercioglu

2. Ismagilova et al.

3. Shaw and Williams
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و آورده به وجود را توجهي قابل تغييرات تواند مي قديمي بناهای احيای جهت اين،
، 1فاگنسبخشد ) بهبود مرکزی بخش در نيز را يونقل حمل تسهيالت و ها زيرساخت

199۱.)
 عنوان بهميالدی،  32و  19۴2 هبازآفريني شهری مفهوم نوظهوری است که از اواخر ده

های اروپای غربي و آمريکای شمالي در مواجهه با مسائل  رويکردهای اصلي دولت يکي از
 (.1۷9: 189۷قرار گرفته است )سجادزاده و ديگران،  موردتوجهو مشکالت مناطق شهری 

های قديمي  هايي به معرفي نقش گردشگری در بازآفريني بافت در پژوهش 1932 هدر ده
ها مشخص شده که  اروپا و آمريکا پرداخته شده است. در اين پژوهش ژهيو بهشهری 

پيامدهای اقتصادی و اجتماعي گوناگوني برای احيای  هگردشگری شهری دربردارند
به نقل از شماعي و  1992، 2)الو رونق صنايع قديمي و محلي است ژهيو بههای قديمي  بافت

 .(۱2: 189۴همکاران، 
مختلفي در ارتباط با بازآفريني شهری و گردشگری  یها شدر پژوههای اخير  در سال

 اشاره شده است: ها آن دو جدول در ادامه به برخي از صورت به ؛ کهصورت گرفته است

فارسی در زمینه بازآفرینی بافت تاریخی و گردشگری برخی مطالعات .0 جدول

ارتباط با گیري نتیجهاهداف نويسنده )ها( سال

پژوهش

عماد اسحاقیه  6833

 فیروزآبادی؛

سید مصطفی 

 صالحی؛

ی محمدمهد

 رشیدی.

بررسی 

 های ظرفیت

 رویکرد

بازآفرینی فرهنگ 

 در موفقیت مبنا

 گردشگری

شهری در محله 

فهادان یزد

مبنا یعنی  در میان چهار مؤلفه بازآفرینی فرهنگ

محیطی، صوری، عملکردی و  های زیست کیفیت

مؤلفه معنایی بیشترین ظرفیت را در  معنایی،

منظور ایجاد بازآفرینی فرهنگ مبنا و  محله به

گردشتتگری داراستتت و در مقابل  توستتعه

ریزی  مؤلفه عملکردی نیاز به تقویت و برنامه

بیشتتتری متناسب با اهداف بازآفرینی و توسعه 

 گردشگری دارد

شناخت 

ی ها مؤلفه

بازآفرینی و 

توسعه 

 گردشگری و

بررسی آن در 

منطقه

بررسی رونق گردشگری عدم یا و رونق در عامل اولینعوامل شناساییایرج  6833

1. Fagence

2. Law
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دها تیموری؛

 ی حکیمی؛

ی محمدعل

کوشش 

فاطمه  وطن؛

 دولتی.

 رشد، بر مؤثر

 رونق و توسعه

شهر  گردشگری

 تبریز

 تبلیغات عدم یا و تبلیغات با ارتباط در تبریز شهر

 مسائل تبریز، شهر گردشگری های جاذبه

 متفاوت سبک و زبان ازجمله اجتماعی -فرهنگی

 و خدمات کیفیت تبریز، شهر در زندگی

 در را تأثیر زیادی میزبان، جامعه نوازی مهمان

 دارد تبریز شهر گردشگری رونق و ارتقا

وضعیت 

گردشگری 

 در تبریز

پرویز  6837

محمدزاده؛ 

حسین 

سعیده  پناهی؛

 صمدزاده.

بررسی عوامل 

کلیدی مؤثر در 

گیری  شکل

تصویر شهر 

تبریز از دیدگاه 

گردشگران شهر 

 تبریز

گیری  شکل دهنده لیتشکبندی اجزای  اولویت

از:  اند عبارتپردازد که  تصویر شهر تبریز می

های گردشگری،  های شهری، جاذبه زیرساخت

 وقایع و رویدادها و اقتصاد و تجارت

وضعیت 

گردشگری 

 در تبریز

موسی  6831

 پژوهان

 زهرا پورمقدم

استخراج 

 های مؤلفه

 برای ازیموردن

توسعه 

 گردشگری

 فرهنگی

ارائه راهبردها، 

ها و  سیاست

اقدامات الزم 

جهت بازآفرینی 

مبنای  فرهنگ

بافت تاریخی 

 شهر رشت

 منابع بودن دارا وجود با رشت شهر قدیم بافت

 ضعف دلیل به خود، درون فرهنگی

 عدم و فرهنگی های گردشگری زیرساخت

 فرایند در هنر و فرهنگ کاربست در خالقیت

محلی  منابع این از نتوانسته مبنا فرهنگ بازآفرینی

 جوید بهره

شناخت 

گردشگری 

فرهنگی و 

ارتباط آن با 

بازآفرینی 

های  بافت

 تاریخی

شهریور  6831

روستایی؛ 

 رقیه ناصری؛

 شناخت

 ها، فرصت

 تهدیدهای

تبدیل . 6: از اند عبارت ترتیب بهی احیا راهبردها

 مورداستفاده های به مکان تاریخی بناهای

محدوده و  تغییر ترکیب فعالیتی. 2گردشگران 

بازآفرینی با 

 توسعههدف 

 گردشگری
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در بافت  موجود سعید پاشایی.

ا ب تاریخی

 رویکرد

 بازآفرینی،

 و مبنا فرهنگ

استخراج 

راهبردها و 

احیا های سیاست

 .8 و پذیرایی؛ گردشگری های فعالیت جایگزینی

 ها، بازارچه بازار و بازسازی یتیفعالی سامانده

 تاریخی بافت احیای برای را اولویت باالترین

 .دارند

زهرا السادات  6834

اردستانی

تعیین 

های  شاخص

بومی بازآفرینی و 

الگوی مبتنی بر 

فرهنگ و شرایط 

کشور برای 

بازآفرینی 

های  بافت

فرسوده شهری 

های فرسوده  در فرایند بهسازی و نوسازی بافت

های  نگری و اقدامات مبتنی بر طرح شهری، جزء

های صرفاً کالبدی و  موضعی و متکی بر قابلیت

ی است که الگوی بازآفرینی مناسب و ربومیغ

تواند با  منطبق بر شرایط بومی این پژوهش می

و یکپارچه  جانبه همهای  ایجاد رویکرد مداخله

اجتماعی، اقتصادی،  مالحظاتظ کردن با لحا

محیطی، کالبدی و فرهنگی، بستر مناسب  زیست

های فرسوده شهری  جهت بازآفرینی بومی بافت

 را فراهم نماید.

بازآفرینی 

شهری با در 

نظر گرفتن 

 مالحظات

اجتماعی، 

اقتصادی، 

محیط زیست

ی، کالبدی و 

فرهنگی

فرشاد نوریان  6838

سجاد  و

زاده. فالح

یی شناسا

های  مؤلفه

تأثیرگذار بر 

بازآفرینی بافت 

قدیم آمل مبتنی 

بر توسعه 

گردشگری

های مکانی )نظیر  در بافت قدیم آمل مؤلفه

های تاریخی و مذهبی و فضاهای میزبانی  جاذبه

های اقتصادی  ها و رخدادها(، مؤلفه از نمایشگاه

های فرهنگی  ی( و مؤلفهفروش خرده)نظیر بازار و 

ر را بر توسعه گردشگری آن دارندبیشترین تأثی

شناخت 

ی نیبازآفر

مبتنی بر 

توسعه 

گردشگری
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گردشگری و بازآفرینی شهری هانگلیسی در زمین برخی مطالعات .3 جدول

عنوان  نویسنده )ها( سال

پژوهش

ارتباط با  گیری نتیجه ذکرشدهمطالب مهم 

پژوهش

گلنارا  2165

؛6ااسماگیلو

لنار 

 ؛2سفیولین

ایلشات 

.8گفوروف

استفاده از 

میراث 

تاریخی 

 عنوان به

عاملی در 

 هتوسع

گردشگری

 اهداف میراث فرهنگی:

 یبناها شناسی. باستان

های  تاریخی؛ اقامتگاه

های  روستایی؛ زیرساخت

فرهنگی اجتماعی؛ 

معماری بومی و متمدن؛ 

شهرهای تاریخی بزرگ 

و کوچک؛ معماری 

اریخی؛ های ت بافت

ها، تئاترها و  موزه

های نمایش؛  سالن

ساختارها و 

 اءیاشهای فنی؛  مجموعه

دستی ملی  ، صنایعینگار

دستی، مراکز  و صنایع

 کاربردی هنر

گردشگری فرهنگی تأثیر 

میزبان دارد.  هفراوانی در جامع

رونق اقتصادی، حل مشکالت 

 اجتماعی را در پی دارد.

مشکالت گردشگری تاریخی: 

گذاری، کمبود  سرمایهکمبود 

های توریستی،  زیرساخت

اختالف زیاد با استانداردهای 

ها و  المللی در مورد هتل بین

 ،ها آنسطح خدمات 

شناسایی 

تأثیر 

میراث 

تاریخی در 

رونق 

گردشگری

فرهان  2161

 ؛4گزیچی

ابرو کریم 

 5اوغلو

فرهنگ، 

گردشگری 

و فرآیند 

بازآفرینی 

در 

استانبول

شهرها تغییر در ساختار 

توجه به گردشگری 

فرهنگی را برای افزایش 

میراث فرهنگی و نیز 

های  فعالیت هبرای توسع

هایی برای  جدید و زمینه

کننده  جذب بازدید

افزایش داده است. این 

های بازآفرینی در  پروژه

دهد که  استانبول نشان می

 عنوان بهفرهنگ و گردشگری 

ها در نظر گرفته  عمده فعالیت

،  شده است. با این وجود

تغییر  ها آنتمرکز و تسلط 

کند، زیرا فرهنگ و  می

های مهم  گردشگری به مؤلفه

ارتباط 

گردشگری 

فرهنگی و 

بازآفرینی 

شهری

1. Gulnara Ismagilova

2. Lenar Safiullin

3. Ilshat Gafurov

4. Ferhan Gezici

5. Ebru Kerimoglu
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امر باعث ایجاد شهرها 

با ایجاد نقاط دیدنی در 

شهر و اهمیت دادن به 

صنایع خالق و فرهنگی 

های  فعالیت عنوان به

ی جدید و اقتصاد

شود که  هایی می جاذبه

های تاریخی  مکمل مکان

 .هستند

افزایش کیفیت زندگی در  برای

کنندگان  شهر و جذب بازدید

 جز بهشوند.  بیشتر تبدیل می

ها  اماکن میراث، بیشتر پروژه

رویکرد مصرفی و  بر اساس

اقتصادی و  هبا هدف توسع

دارایی در حال توسعه  هتوسع

 .هستند

گالدینی  2117

6روسانا

گردشگری 

شهر: و 

فرصتی 

برای 

بازآفرینی

با بررسی رابطه فرهنگ، 

منبع هویت و  عنوان به

یک  عنوان بهفرهنگ 

منبع اقتصادی، 

رویکردی انتقادی در 

مورد چگونگی تبدیل 

با اهمیت  یها مکان

 یها مکانفرهنگی به 

 .دهد یممصرفی ارائه 

هدف اصلی شهرهایی که 

درگیر روند احیای مجدد 

فقط هستند این نیست که 

بیشتری را برای  های فرصت

 ینواز همانیمهتل و صنعت 

ایجاد کنید. در عوض، 

 عنوان بهشناخت جهانگردی 

یک نیروی اصلی در توسعه 

جامعه است، نیرویی که باید 

با در نظر گرفتن اصل 

و  یزیر برنامهپایداری، با دقت 

 .مدیریت شود

استفاده از 

 یگردشگر

 عنوان به

عاملی 

برای 

بازآفرینی

هـای تـاريخي    های فراواني برای حل مشکالت بافت ها حاکي از آن است که تالش پژوهش
هنـوز هـم    حـال  نيبـاا مختلفي ارائـه گرديـده اسـت ولـي      یکارها راهصورت گرفته است و 

مشکالت بافت تاريخي بخصوص در شهر تبريـز بـه قـوت خـود بـاقي اسـت و کـار فـراوان
های مختلفي انجام گرفتـه   گردشگری نيز پژوهش هتوسع منظور به. در بعد بازآفريني طلبد يم

 های بازآفريني صورت نپذيرفته است. های گردشگری با شاخص است ولي ارزيابي قابليت

1. Galdini Rossana
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مدل مفهومی پژوهش .0 شكل

 روش شناسي پژوهش
قلمـرو   .است تحليلي -توصيفي وع تحقيق در اين مقاله کاربردی است و روش بررسي آن ن

آمـاری، گردشـگران بافـت تـاريخي      هو جامع استمکاني پژوهش بافت تاريخي شهر تبريز 
آمـاری بـا    هاسـت. تعـداد نمونـ    9۴نفر بر اسـاس آمـار سـال     ونيليم کيکه برابر  استتبريز 

گيـری مناسـب در    . بايد عنوان نمود که روش نمونـه استفر ن 83۷استفاده از روش کوکران 
 صـورت  بـه اطالعـات هـم    یآور جمـع روش . اسـت ای  گيری خوشه اين تحقيق روش نمونه

ميداني انجام گرفته است. ابتدا با مراجعه به اسناد مکتـوب سـعي    صورت بهای و هم  کتابخانه

کالبدی

انسجام فضایی کالبدی

کیفیت صوری

حمل و نقل و شبکه دسترسی

 مؤلفه های زیرساختی

فعالیت پذیری

زیست محیطی

آلودگی بصری

آلودگی محیطی

آلودگی هوا

آلودگی صوتی

فضای سبز و مناظر طبیعی

-اجتماعی
فرهنگی

هویت مندی

امنیت  
اجتماعی

فرهنگ و 
هنر

سرمایه   
اجتماعی

گردشگري  توسعه

بازآفريني شهري
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در ايـن تحقيـق، پـس از شناسـايي      .مشـخص گـردد   ،مـوردنظر شده مباني نظـری و مفـاهيم   
در جهــت  هــای تــاريخي هــای گردشــگری بافــت هــای ارزيــابي قابليــت معيارهــا و شــاخص

ای بـرای   پرسشنامه محيطي زيستفرهنگي، کالبدی،  -بازآفريني شهری در سه بعد اجتماعي
 برای گردشگران تنظيم گرديد. ها ارزيابي اين قابليت

های گردشگری بافت تاریخی با هدف بازآفرینی شهری های قابلیت و شاخص رهایمتغ .5 جدول

منابعها شاخصمتغیرها ابعاد

بعد اجتماعی 

فرهنگی -
 هسرمای

اجتماعی

 ارتباطات اجتماعی همیزان و نحو

تعداد و کیفیت فضاهای شهری 

 های فرهنگی و مکان

/ 2117، 6رید

/ 2111، 2اسمیت

، 8میلز و پدیسون

، 4/ الو2117

/ الو، 6338

6332 /

، 5سواربروک

/ اوانس و 2111

ل ها /2114، 1شاو

/ 2111، 7و پیج

، 3وربک-یانسن

/ پیج 6331

هویت مندی

 تقویت حس مکان

 های بومی ویژگی

بخش تیهووجود عناصر 

امنیت 

اجتماعی

 امنیت عمومی

اجتماعیهای  ناهنجاری

فرهنگ و 

سنن

 های تاریخی وجود جاذبه

 محلی هسنتی جامع ورسوم آداب

ها و  حمایت و حفاظت از ارزش

 الگوهای فرهنگی

1. Reed

2. Smith

3. Miles & Padison

4. Law

5. Swarbrooke

6. Evans and Shaw

7. Hall & Page

8. Jansen-Verbek
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منابع ها شاخصمتغیرها ابعاد

انسجام  بعد کالبدی

فضایی 

کالبدی

 پیوستگی کالبدی

ارتباط و اتصال میان بافت

/2118، 6لها و

/ 2168، 2غربی

2114، 8چیالردی

کیفیت 

صوری

کیفیت محیط کالبدی

 اندازهای متنوع چشم

 مناظر شهری مهیج

پذیری دسترسی پذیری فعالیت

 تنوع فعالیتی

اختالط کاربری

های  مؤلفه

زیرساختی 

)خدمات 

رفاهی و 

پذیرایی(

های رفاه عمومی  فعالیت هارائ

همچون تسهیالت اقامتی 

 تفریحی

 ها هتل

 مراکز درمانی

 ها پارک

 های بهداشتی سرویس

و  ونقل حمل

شبکه 

دسترسی

کارآمد عمومی ونقل حمل

محصوالت دسترسی به سهولت

گردشگری

 پارکینگ

 روی کیفیت معابر پیاده

روها برای معلولین و  کیفیت پیاده

 سالمندان

 روشنایی معابر

1. Page & Hall

2. Gharbi

3. chilardi
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منابع ها شاخصمتغیرها ابعاد

بعد 

محیطی زیست

آلودگی 

بصری

 ها نمای ساختمان

 مبلمان شهری

کیفیت منظر و بصری

آلودگی 

محیطی

 تمیزی و پاکیزگی

 محیطی وضعیت زیست

های  آبآوری  کیفیت جمع

سطحی

کیفیت خودروهای ناوگان  آلودگی هوا

عمومی

آلودگی 

صوتی

آرامش صوتی

فضای سبز و 

مناظر طبیعی

سهولت دسترسی عموم به 

 فضای سبز

 مناظر طبیعی

 گويـه  82محيطي بـا   اجتماعي، کالبدی و زيست -گردشگران در سه بعد فرهنگي هپرسشنام
 اسـت پرسشـنامه   83۷برای ارزيابي تحقيق تنظيم گرديد. تعداد پرسشنامه بـرای گردشـگران   

ــه منــاطق   892کــه جهــت افــزايش دقــت تعــداد   ــان گردشــگران وارد شــده ب پرسشــنامه مي
...( توزيــع گرديــد.  هــا و هتــلهــا،  هــا، پــارک گردشــگرپذير بافــت تــاريخي تبريــز )مــوزه 

"اس پی  اس افـزار  نـرم انـد. نتـايج از طريـق     يه شـده درجه ليکرت ته ۱ها با طيف  پرسشنامه

قرار گرفت. وتحليل تجزيهدو مورد  و با کاربرد آزمون خي اس"

 موردمطالعه
هکتار، از شمال به خيابان شمس تبريزی، از سـمت   ۷21بافت تاريخي شهر تبريز با مساحت 

 1۴ب بـه خيابـان   االسـالم، از جنـو   شرق به خيابان حافظ، از شمال شرق بـه ششـگالن و ثقـه   
شهريور جديد، از جنوب غربي بـه شـريعتي و از جانـب غـرب بـه خيابـان فلسـطين محـدود

 شود. مي
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 هاز: مسجد جامع، مسجد کبود، مدرسـ   نداهای گردشگری بافت تاريخي تبريز عبارت جاذبه
 هشـهرداری، خانـ   مـوزه  کـاخ رشديه، بازار تبريز، حمام نوبر، پارک خاقـاني، ارگ عليشـاه،   

 های، خانـ  اللـه  هبهنـام، خانـ   هزاده، خانـ  ای گنجـه  هحريری، خان هقدکي، خان هحيدرزاده، خان
قاجار هسنجش و موز هعصر آهن، موز هآذربايجان، موز هاردوبادی، موز

0520: مهندسان مشاور عرصه، مأخذبافت تاريخي تبريز،  ه: محدود3 شكل

 ها يافته
 شـده  محاسـبه های جدول مشخص است ميزان ضرايب آلفای کرونباخ  طور که از داده همان

 است که از اعتبار باالی پرسشنامه حکايت دارد. ۴/2از  تر بزرگدر تمامي موارد 
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پژوهش متغیرهایمقادیر آلفای کرونباخ برای  .0 جدول

کرونباخآلفای تعداد سؤاالتمتغیر

61726/1 بعد اجتماعی و فرهنگی 

63334/1 بعد کالبدی

61371/1 محیطی بعد زیست

312/1گردشگران همقدار آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت پرسشنام

در ارتباط با موضـوع، توزيـع گردشـگران     موردمطالعه ههای مستقل جامع در بررسي ويژگي
شود. توزيع گردشـگران   % زنان را شامل مي2۱/۱2% مردان و ۴۷/۷9جنسيت شامل  برحسب
آن است که افراد جوان بيشترين بازديدکنندگان از بافـت تـاريخي    دهنده نشانسن  برحسب
 -آمـوز  شغل در سه گروه آزاد، کارمند و دانـش  برحسبباشند. توزيع گردشگران  تبريز مي

بيشترين درصد گردشگران بافت تاريخي را، گردشـگران  دانشجو توزيع متعادل بوده است. 
%، ۱1/۷2دهند. بيشترين گردشگران با  % تشکيل مي۷1/۱۱با هدف سفر فراغتي و تفريحي با 

اند. مدت اقامت بيشتر گردشگران بافـت تـاريخي    اطالعات سفر را از اينترنت دريافت نموده
کـه بـه شـهر تبريـز سـفر       اسـت ولـين بـار   و بيشترين افراد ا است% ۱۴/۷۱روز با  8تا  1تبريز 
و بيشتر افراد خارج از  استدوستان و آشنايان  هاند. مکان اقامت بيشتر گردشگران خان کرده

%( بـرای بازديـد از بناهـای    ۱۱/۱2) بافت تاريخي اقامت دارند. نحوه تردد بيشتر گردشگران
 .استتاريخي تبريز خودروی شخصي 

شهر تبریز یخیبافت تار با رابطه در گردشگران دموگرافیک و اجتماعی های ویژگی .3 جدول

درصدفراوانیشاخصه ریز ریمتغ

63474/43مردجنسیت

63121/51زن

5288/68سال 21زیر  سن

63752/51سال 41تا  21

66837/23سال 15تا  41

2363/7سال 15باالی 
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7321/21آزادشغل

61744/27کارمند

8472/3آموز دانش

8361دانشجو

7774/63دار خانه

418/6بیکار

5132/62سایر

22146/51فراغتی و تفریحی هدف سفر

بازدید از دوستان و 

 خویشاوندان

62177/81

8472/3تجاری-کاری و بازرگانی 

6161/4سایر موارد

منبع کسب 

اطالعات سفر

8113/7بروشور

6884/8کتاب راهنما

65356/41اینترنت

4554/66یرسان اطالعمراکز 

64432/81دوستان

63217/41روز 8تا  6بین  مدت اقامت

65672/83روز 7تا  4بین 

5181/64روز و بیشتر 3

621/1ذکر نشده

دفعات سفر به 

شهر تبریز

61415/42بار کی

61163/27بار 4تا  2

62177/81پنج بار و بیشتر

62751/82هتلمکان اقامت

5613/68آپارتمان هتل

8533/3پذیر مهمان

6632/2مسافرخانه

61151/42خانه دوستان و آشنایان

مکان اقامت 

)خارج و داخل 

62313/88داخل بافت

24117/18خارج بافت
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6535/8ذکر نشده بافت(

تردد هنحو

به اماکن تاریخی

3383/25عمومی ونقل حمل

21551/52خودروی شخصی

621/1دوچرخه

3823/26پیاده

252/1ذکر نشده

در مـورد محـل    .اسـت %( از سفر به شهر تبريز زيـاد  ۷9/۷9ميزان رضايت بيشتر گردشگران )
 باشند. %( از محل اقامت خود به مقدار زياد راضي مي8۱/۷۷)اقامت، بيشتر گردشگران 

 .است%( برای اقامت در داخل بافت تاريخي زياد 8۱/۷۷تمايل بيشتر گردشگران )

میزان رضایت گردشگران از سفر به تبریز و محل اقامت و میزان تمایل به انتخاب محل  .1 جدول

 تاریخیاقامت در داخل بافت 

درصدفراوانیطیف متغیر

میزان رضایت از 

سفر به شهر تبریز

523/6خیلی کم

6888/8کم

3677/21متوسط

63843/43زیاد

3368/25خیلی زیاد

میزان رضایت از 

محل اقامت

--خیلی کم

6161/4کم

61313/27متوسط

67533/44زیاد

3688/28خیلی زیاد

میزان تمایل به 

انتخاب محل 

اقامت در داخل 

بافت تاریخی

154/6خیلی کم

8635/7کم

7143/63متوسط

67881/44زیاد

61841/21خیلی زیاد

621/1پاسخ یب
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شهر تبريـز در جهـت بـازآفريني     يخيبافت تارهای گردشگری  ارزيابي قابليت که ازآنجايي
محيطـي   بعد اجتماعي، بعد کالبدی و بعد زيست همؤلف 8گردشگران در شهر تبريز در  ازنظر

 گردد. تفکيک شده ارائه مي صورت بهنيز  ها آناند، جداول تحليلي  قرار گرفته موردبررسي
 

 فرهنگي -الف( بعد اجتماعي
ر تبريـز  شه بافت تاريخيهای گردشگری  قابليت ،شده نييتعو معيارهای  ۴با توجه به جدول 

گردشگران در شهر تبريز برابـر   ازنظرفرهنگي  -بازآفريني شهری از بعد اجتماعي در جهت
 داری در سطح مطلوب قرار دارد. معني دامنهکه در  است 1۱/۷با 

 فرهنگی-بعد اجتماعی هسؤال مؤلف 61به  شده دادههای  میانگین پاسخ .2 جدول

 داری معنی هدامن ها پاسخمیانگین  ها گویه

 مطلوب 34/8 ارتباطات اجتماعی همیزان و نحو

 مطلوب 17/8 های فرهنگی تعداد و کیفیت فضاهای شهری و مکان

 مطلوب 38/8 تقویت حس مکان

 مطلوب 4 های بومی ویژگی

 مطلوب 36/8 بخش وجود عناصر هویت

 مطلوب 61/4 امنیت عمومی

 مطلوب 33/8 های اجتماعی هنجاری

 مطلوب 33/8 های تاریخی وجود جاذبه

 مطلوب 33/8 محلی هسنتی جامع ورسوم آداب

 مطلوب 12/4 ها و الگوهای فرهنگی حمایت و حفاظت از ارزش

 مطلوب 61/4 میانگین کل

 

بعـد   هسـؤال مربـوط بـه مؤلفـ     12هـای داده شـده بـه     همچنين توزيع درصـد فراوانـي پاسـخ   
شـهر تبريـز در جهـت بـازآفريني      بافت تـاريخي گردشگری  های فرهنگي قابليت -اجتماعي

 نشان داده شده است. 8 شکلگردشگران، در  ازنظرشهری 
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فرهنگی-بعد اجتماعی همربوط به مؤلف سؤال 61به  شده دادههای  توزیع درصد فراوانی پاسخ. 5 شكل

درصـد و بـا درجـه     ۱در سـطح   آمـده  دسـت  بـه دو  ، آماره خي3های جدول  با استناد به داده
در  موردبررسـي ، حاکي از آن است که از لحاظ آماری بـين ديـدگاه گردشـگران    2آزادی 

-تبريز در جهت بازآفريني از بعـد اجتمـاعي   بافت تاريخيهای گردشگری  خصوص قابليت
د. بدين معني که مطابق اطالعات جـدول فـوق بـيش از    فرهنگي تفاوت معناداری وجود دار

انـد و   های زياد و خيلي زيـاد را انتخـاب نمـوده    ( گزينهدرصد ۱/92دهندگان ) نيمي از پاسخ
-های گردشگری بافت تاريخي تبريز در جهت بـازآفريني شـهری از بعـد اجتمـاعي      قابليت

 .تاسفرهنگي از ديدگاه گردشگران از وضعيت مطلوبي برخوردار 

فرهنگی-بعد اجتماعی  هدو برای مؤلف مقدار آماره خی .9 جدول

دو آزمون خی

آمده دست بهارزش  آزادی ی درجه

2 386/633

 ب( بعد کالبدی
در  شـهر تبريـز   بافت تاريخيگردشگری  های ، قابليتشده نييتعو معيار  9با توجه به جدول 

کـه در   اسـت  28/8گردشگران در شهر تبريز برابر بـا   ازنظربازآفريني از بعد کالبدی  جهت
 مطلوب قرار دارد. نسبتاًداری در سطح  معني هدامن

0

10

20

30

40

50

60

70

 خيلي زياد زياد متوسط

9.5 

64.9 

25.6 



225 |پوراحمد و همکاران 

بعد کالبدی مؤلفهسؤال  63به  شده دادههای  میانگین پاسخ .8 جدول

یدار یمعندامنه  ها میانگین پاسخها گویه

مطلوب نسبتا18/8ًپیوستگی کالبدی

مطلوب36/8 ارتباط و اتصال میان بافت

مطلوب نسبتا83/8ًکیفیت محیط کالبدی

مطلوب16/4متنوع یاندازها چشم

مطلوب نسبتا47/2ًمناظر شهری مهیج

مطلوب نسبتا86/8ًپذیری دسترسی

مطلوب نسبتا55/8ًتنوع فعالیتی

مطلوب71/8اختالط کاربری

های رفاه عمومی همچون تسهیالت  فعالیت هارائ

 اقامتی تفریحی

مطلوب نسبتا18/8ً

مطلوب نسبتا33/2ًها هتل

مطلوب نسبتا33/2ًمراکز درمانی

مطلوب نسبتا83/8ًها پارک

مطلوب نسبتا37/2ًهای بهداشتی سرویس

مطلوب نسبتا55/8ًکارآمد عمومی ونقل حمل

مطلوب نسبتا17/8ًگردشگری محصوالت دسترسی به سهولت

مطلوب نسبتا36/2ًپارکینگ

مطلوب نسبتا83/8ًروی پیادهکیفیت معابر 

مطلوب نسبتا15/8ًروها برای معلولین و سالمندان کیفیت پیاده

مطلوب نسبتا82/8ًروشنایی معابر

مطلوب نسبتا28/8ًمیانگین کل

هـای   سـؤال مربـوط بـه قابليـت     19بـه   شـده  دادههـای   درصـد فراوانـي پاسـخ    همچنين توزيع
،  گردشـگران  ازنظربازآفريني از بعد کالبدی  در جهت شهر تبريز بافت تاريخيگردشگری 

 نشان داده شده است. ۷ شکلدر 
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بعد کالبدی همربوط به مؤلف سؤال 63به  شده دادههای  توزیع فراوانی پاسخ. 0 شكل

درصـد و بـا درجـه     ۱در سـطح   آمـده  دسـت  بهدو  ، آماره خي12های جدول  با استناد به داده
در  موردبررسـي ، حاکي از آن است که از لحاظ آماری بـين ديـدگاه گردشـگران    8آزادی 

تـاريخي شـهر تبريـز در جهـت بـازآفريني از بعـد         هـای گردشـگری بافـت    خصوص قابليت
بدين معني که مطابق اطالعـات جـدول فـوق بـيش از      کالبدی تفاوت معناداری وجود دارد.

اند و  های متوسط تا خيلي زياد را انتخاب نموده ( گزينهدرصد 2/9۱دهندگان ) نيمي از پاسخ
 ازنظـر تاريخي شهر تبريز در جهت بازآفريني از بعـد کالبـدی     های گردشگری بافت قابليت

 مطلوب قرار دارد. نسبتاًگردشگران در وضعيت 

بعد کالبدی هدو برای مؤلف مقدار آماره خی .01جدول

دو آزمون خی

آمده دست بهارزش  آزادی هدرج

8 137/477

 محيطي ج( بعد زيست
تاريخي شهر تبريـز در    گردشگری بافت های ، قابليتشده نييتعو معيار  11با توجه به جدول 

داری در سـطح   معنـي  هکه در دامنـ  است ۱۱/8محيطي برابر با  جهت بازآفريني از بعد زيست
 مطلوب قرار دارد. نسبتاً
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محیطی زیستبعد  هسؤال مؤلف 61به  شده دادههای  میانگین پاسخ .00جدول

داری دامنه معنی ها میانگین پاسخها گویه

مطلوب نسبتا15/8ًها نمای ساختمان

مطلوب نسبتا48/8ًمبلمان شهری

مطلوب نسبتا57/8ًکیفیت منظر و کیفیت بصری

مطلوب78/8تمیزی و پاکیزگی

مطلوب نسبتا14/8ًمحیطی زیستوضعیت 

مطلوب نسبتا4/8ًهای سطحی آوری آب کیفیت جمع

مطلوب نسبتا52/8ًعمومی کیفیت خودروهای ناوگان

مطلوب نسبتا16/8ًآرامش صوتی

سهولت دسترسی عموم به فضای 

 سبز

نامطلوب68/2

مطلوب72/8مناظر طبیعی

مطلوب نسبتا55/8ًمیانگین کل

هـای   سـؤال مربـوط بـه قابليـت     12بـه   شـده  دادههـای   همچنين توزيع درصـد فراوانـي پاسـخ   
 ازنظـر محيطي  تاريخي شهر تبريز در جهت بازآفريني شهری از بعد زيست  گردشگری بافت
 نشان داده شده است.  ۱ شکلگردشگران، در 

محیطی بعد زیست هسؤال مربوط به مؤلف 61به  شده دادههای  توزیع درصد فراوانی پاسخ. 3 شكل
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درصـد و بـا درجـه     ۱در سـطح   آمـده  دسـت  بهدو  ، آماره خي12های جدول  با استناد به داده
در  موردبررسـي ، حاکي از آن است که از لحاظ آماری بـين ديـدگاه گردشـگران    8آزادی 

شـهر تبريـز در جهـت بـازآفريني از بعـد       بافـت تـاريخي  هـای گردشـگری    خصوص قابليت
بدين معني که مطابق اطالعـات جـدول فـوق بـيش از     کالبدی تفاوت معناداری وجود دارد. 

اند و  های متوسط تا خيلي زياد را انتخاب نموده درصد( گزينه 1/9۱دهندگان ) نيمي از پاسخ
 محيطـي  زيسـت شهر تبريز در جهت بازآفريني از بعـد   بافت تاريخيهای گردشگری  قابليت

 .استمطلوبي برخوردار  نسبتاًاز وضعيت  ها آناز ديدگاه 

محیطی زیستبعد  هدو برای بررسی تأثیر مؤلف مقدار آماره خی .03 جدول

دو آزمون خی

آمده دست بهارزش  آزادی هدرج

8 731/244

 گیري بحث و نتیجه
يکي از مراکز با ارزش شهری در ايران است که مانند بسياری ديگر از  تبريزتاريخي  بافت

از طرفي مناطق تاريخي در ايران و در سراسر جهان در معرض زوال قرار گرفته است. 
 هتواند موجبات توسع باشند که مي های تاريخي پتانسيل عالي برای بافت تاريخي مي جاذبه

گردشگری و بازآفريني شهری  هتوسع شده انجاممطالعات  بنا بهگردشگری را فراهم سازد. 
تواند بازآفريني بافت را به همراه  گردشگری مي هباشند و توسع با يکديگر در ارتباط مي

تواند بازآفريني را  گردشگری زماني مي هآورد. ذکر اين نکته ضروری است که توسع
های گردشگری با  قابليت به اين منظور شناسايي موجب شود که هدفمند انجام گيرد.

تا با شناخت وضعيت گردشگری در بافت  کند يمهای بازآفريني بافت به ما کمک  شاخص
بر اساس  اوالًی گردشگری بافت ارائه نماييم که  پيشنهادها و راهکارهايي را برای توسعه

بافت گردشگری هدفمند بوده و بازآفريني  هتوسع اًيثانهای بافت باشد و  وضعيت و قابليت
اين اساس وضعيت گردشگری در بافت تاريخي تبريز در ابعاد  بر را موجب گردد.

 :استبه قرار زير  محيطي زيستفرهنگي، کالبدی و  -اجتماعي
های زياد و  درصد( گزينه ۱/92دهندگان ) بيش از نيمي از پاسخ فرهنگي: -عيبعد اجتما

ی بافت تاريخي تبريز در جهت های گردشگر اند و قابليت خيلي زياد را انتخاب نموده
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 فرهنگي از ديدگاه گردشگران در وضعيت مطلوبي قرار دارد. -بازآفريني از بعد اجتماعي 
های متوسط تا خيلي زياد  درصد( گزينه 2/9۱دهندگان ) : بيش از نيمي از پاسخبعد کالبدی

در جهت شهر تبريز برای گردشگری  بافت تاريخيهای  اند و قابليت را انتخاب نموده
 مطلوب قرار دارد. نسبتاًگردشگران در وضعيت  ازنظربازآفريني از بعد کالبدی 

های متوسط تا خيلي  درصد( گزينه 1/9۱دهندگان ) محيطي: بيش از نيمي از پاسخ بعد زيست
های بافت تاريخي شهر تبريز برای گردشگری در جهت  اند و قابليت زياد را انتخاب نموده

 ها از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار است. محيطي از ديدگاه آن زيستبازآفريني از بعد 
های گردشگری بافت تاريخي تبريز در جهت بازآفريني  نتايج حاکي از آن است که قابليت

 نسبتاًمحيطي و کالبدی در حد  فرهنگي در حد مطلوب، در بعد زيست -از بعد اجتماعي
تبريز  بافت تاريخيشگری در جهت بازآفريني . به اين منظور برای توسعه گرداستمطلوب 

 محيطي بايد در اولويت قرار گيرند. های کالبدی و زيست راهبردها و سياست
. استبازآفريني در بافت تاريخي تبريز  گردشگری اگر هدفمند صورت گيرد باعث هتوسع

جذب های تاريخي فراوان در بافت تاريخي تبريز و پتانسيل برای  به علت وجود جاذبه
تواند موتور محرک بازآفريني  تقويت و احيای مراکز گردشگری مي درواقعگردشگر 

گردشگری هدفمند نباشد  هشهری در اين محدوده گردد. بايد عنوان نمود که اگر توسع
 باعث از بين بردن ساختار بافت، شلوغي و ترافيک، صلب آسايش از ساکنين خواهد شد.

 پیشنهادها
شامل: گردشگری با هدف بازآفريني بافت تاريخي تبريز هطرح جامع توسع نيتدو

گردشگری با هدف بازآفريني بافت تاريخي برای مديريت و  هنهاد توسع يده سازمان
های تخصصي  طرح جامع )مديريت تخصص و علمي طرح با کميته هراهبری فرايند تهي

 (؛يدست عيصنادانشگاهي و مديريت اجرايي طرح با وزارت گردشگری، ميراث فرهنگي و 
های بافت تاريخي توسط نهاد  ها و داشته شناخت مسائل و مشکالت و شناسايي دارايي

 گردشگری بافت؛ هتوسع
و  گردشگری هندمدت و منعطف؛ در مسير اهداف توسعجامع، يکپارچه، بل انداز چشمتبيين 

 در بافت تاريخي؛ گذاری سياستها و مقياس  با توجه به ويژگي
 تعيين اهداف عملياتي مشخص و منعطف در هدايت روندها؛
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 گردشگری هتعيين نقش و سهم درست کنشگران در تدوين و اجرای طرح جامع توسع
شبکه اصلي کنشگران .دی به آن در فرايند اقداماتبا هدف بازآفريني و پايبن بافت تاريخي

ترين جامعه  اند از:مردم؛ )اولين و مهم گردشگری با هدف بازآفريني شهری عبارت هتوسع
اصلي  هعنوان پايه و قاعد گردشگری با هدف بازآفريني بافت تاريخي به هنفع توسع ذی

ريني بافت تاريخي گردشگری با هدف بازآف همشارکت فعال در تهيه طرح جامع توسع
نهاد و  های مردم تبريز مشتمل بر ساکنان، شاغالن، مستاجران، مالکان و مراجعين(؛ سازمان

 همحالت بافت تاريخي؛ بخش خصوصي )جامع ههای مردمي؛ تسهيلگران، نهاد توسع تشکل
اسالمي شهر،  گذاران و ...(؛ مديريت شهری )شهرداری، شورای ای، سرمايه حرفه

نوسازی شهری( و دولت؛ )وزارت راه و شهرسازی، وزارت گردشگری، های  سازمان
 دستي( ميراث فرهنگي و صنايع

ای؛ از تحقق اهداف عملياتي و تغييرات حاصل  مستندسازی، پايش و ارزيابي مستمر و دوره
 ها؛ بازنگری و ارتقای رويه منظور بهها از ابتدا  ها و برنامه از اعمال سياست

، شامل:گيری در بافت تاريخي راکز تصميمجلوگيری از تعدد م
شهرداری در تبريز همديريت کل بافت تاريخي به يک منطق یواگذار

های گردشگری در داخل بافت و جذب گردشگر به  تالش در جهت ارتقای زيرساخت
 ، شامل:داخل بافت

.گردشگری در کل بافت همسير گردشگری برای توسع جای به گردشگری هايجاد مجموع
 .های بافت تاريخي گردشگری بر اساس محله هطرح توسع هيته

های شاخص تاريخي و جاذب گردشگر در هر يک از  ها و گره گيری مجموعه شکل
 .های بافت تاريخي محله

، شامل: ها به داخل بافت افزايش امنيت داخل بافت برای جذب گردشگر از لبه
 گردشگریهای قديمي و خالي و تبديل به مراکز  بهسازی خانه

 ايجاد روشنايي در بافت از طريق تورپردازی و روشنايي سنتي )مانند فانوس(
 های مخروبه و متروکه در بافت حصارکشي ساختمان

 روزی در داخل بافت های فعال شبانه ايجاد کاربری
 ینوسازمشارکت جهت  منظور بهو بدون بهره به افراد  بلندمدتاعطای تسهيالت مالي 

های گردشگری و تفريحي گيری جهت کاربری بافت تاريخي و بهره
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