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Abstract  
Today, historical contexts have been forgotten with the expansion of cities and 
their rapid growth. The design of urban spaces for the passage of cars has caused 
historical context destructions and the removal of pedestrians from these spaces. 
In addition, the presence of valuable elements in these contexts has made the 
need to protect the old context of cities even more apparent. The historical 
context of Bushehr city also contains a rich cultural heritage. Problems such as 
the buildings' destruction and the unfavorable visual condition, distinctive 
architecture, the lack of spatial connection between valuable historical elements, 
and cultural customs that are being forgotten, formed the idea of this research. 
This research solves these issues to identify the tourist route in the historical 
context with the culture-based tourism approach using a descriptive-analytical 
method. The information required for this study was extracted through library 
and field methods. After scrutiny of the studied area, it was analyzed by various 
methods such as interviews and related software. The research results indicate 
many tourism potentials in historical-cultural, religious, commercial, and 
customs fields in the historical context of Bushehr. In order to introduce these 
potentials to tourists, three different scenarios of tourism are defined in the 
historical context of Bushehr, which has been tried to have the most significant 
tourism potential. It is appropriate to introduce these potentials to local and 
foreign tourists by defining specific tourist routes in the historical context and 
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leading to boost the residents' economy and brand the historical context of 
Bushehr. 

Introduction 
The historical context of Bushehr, which dates back to the Afshariya period, 
is one of the few historical contexts in Iran that have been provided for the 
formation of its urban skeleton in three different periods. Identifying tourist 
walking routes to establish spatial connections between valuable historical 
elements is one of the ways to save the historical context from decay and 
destruction. The lack of spatial communication through these routes leads to 
the forgetting of the context, the loss of identity and the forgetting of the 
authentic culture and old traditions of Bushehr, the absence of a good 
mentality towards the context, the lack of attention to the needs of the residents 
and the provision of the services they need, the destruction of the building and 
destruction of the urban landscape, lack of economic growth, and finally 
migration of primary residents and destruction of historic fabric. This research 
has been done to develop and facilitate tourism in the historical context of 
Bushehr with a tourism-based approach. Now, the critical issue is how to help 
attract tourists to Bushehr by regenerating the historical context of Bushehr 
city and identifying the tourism route in it. 

Materials and Methods 
The present study, in terms of purpose, has been applied to the research group. 
In terms of method, it has a descriptive-analytical and qualitative approach. 
The required information related to the research sample has been obtained 
through observation, field observations, interviews, and completed 
questionnaires from people living in the area and tourists. 
The research analysis is in such a way that criteria are determined for the 
extracted indicators so they can be checked. These criteria have been analyzed 
and checked by spatial analysis in the Arc GIS software. According to the 
2016 census, the population of the historical context of Bushehr is estimated 
at 11,940 people. Based on the mentioned number and using Cochran's 
formula method, 372 questionnaires have been completed in the old context. 

Discussion and Results 
The indicators of the presence of mixed-use and the existence of service and 
welfare facilities have been analyzed to investigate the performance 
component. Due to the location of commercial-service areas along the 
principal axes, access to residential areas located in the center of the 
neighborhoods is unfavorable. The mobility and accessibility component 
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includes priority indicators for pedestrian versus vehicular 
movement, emergency vehicle passage, and access to public 
transportation stations. In general, the state of public transportation and the 
level of people's acceptance and use of it in Bushehr is unfavorable. The 
component of comfort and convenience has been examined by the index of 
the absence of noise and noise pollution, and the indicators of the presence of 
vegetation and green space and good sun exposure and shading have 
presented the environmental component. In order to examine the physical 
component, several indicators, such as centers and historical elements 
with capacity for development, the presence of physical permeability, and 
the rest, have been used. The safety and security component has been 
measured with two indicators the presence of night activities and the 
presence of residential units along the axis. The lack of night activities and 
lighting in the old context has reduced security at night. Social and cultural 
values include two indicators of cultural, historical, commercial, and 
religious signs and buildings (tangible cultural heritage) and collective 
and ritual ceremonies (intangible cultural heritage). 

Cunclusions 
The first step in reviving the historical context of Bushehr is to identify 
the valuable historical and cultural elements. In order to determine the 
path of tourists in the historical context and design the selected route, three 
scenarios have been considered. In each scenario, the effort has been to 
cross the route with more historical monuments while maintaining the 
average length of the route and the proximity to the public transport station 
and passing nearby or the routes that can provide appropriate relief. The first 
scenario, the trip to old Lian, is 1.92 km long and mainly passes through 
the historical cores of the neighborhoods. In addition, this route passes 
through well-known and restored buildings. The second scenario is called 
the lost mansions, and with a length of 2.22 km, it connects the centers of 
the old neighborhoods of the past like a ring and, on its way, introduces 
many historical mansions that are less known to tourists. The third scenario 
is called market walking, and with a length of 1.48 km, it passes through 
the lines of the old market. In this way, it has been tried to introduce 
tourists to some historical and religious monuments and various 
ceremonies in addition to passing through the old market. By scoring based 
on the extracted indicators, the second scenario (lost mansions) was 
introduced as the best scenario. 

Keywords: Tourism Potentials, Culture-Based Tourism, 
Tourism Route, the Historical Context of Bushehr. 
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 رویکرد اب بوشهر شهر تاریخی بافت در گردشگري مسیر شناسایی
  مبنافرهنگ گردشگري

 ، تهران، ایرانرانیدانشگاه علم و صنعت ا ،يشهر یطراح اریدانش  الحسابیمهران علی
  

 ، تهران، ایرانرانیدانشگاه علم و صنعت ا،يشهر یارشد طراح یکارشناس  محبوبه مزارعی
  

  چکیده
 شهري ايفضاه طراحی. اندشدهسپرده فراموشی به تاریخی هايبافت ها،آن رشد سریع روند و شهرها گسترش با امروزه

 وجود آن، بر علاوه. است شده فضاها این از عابران حذف و تاریخی هايبافت نابودي موجب خودروها، عبور براي
 شهر اریخیت بافت. است کرده نمایان ازپیشبیش را شهرها قدیم بافت از حفاظت لزوم ها،بافت این در ارزشمند عناصر
 امطلوب،ن بصري وضعیت و ابنیه تخریب نظیر مشکلاتی. است دادهجاي خود در را غنی فرهنگی میراث نیز بوشهر

 موجب ی،فراموش به رو فرهنگی ورسومآداب و تاریخی ارزشمند عناصر بین فضایی ارتباط وجود عدم و متمایز معماري
 با بوشهر شهر تاریخی بافت در گردشگري مسیر شناسایی باهدف و تحلیلی-توصیفی رویکرد با پژوهش این تا شد

 ايتابخانهک هايروش طریق از پژوهش این موردنیاز اطلاعات. بپردازد مسائل این حل به مبنا،فرهنگ گردشگري رویکرد
 افزارهاينرم از استفاده و مصاحبه نظیر مختلفی هايروش با موردمطالعه، محدوده تدقیق از پس و شدهاستخراج میدانی و

 هايزمینه در سیاريب گردشگري هايپتانسیل که است آن از حاکی پژوهش نتایج. شد پرداخته وتحلیلتجزیه به مرتبط،
 هاانسیلپت این معرفی جهت. دارد وجود بوشهر شهر تاریخی بافت در ورسومآداب و تجاري مذهبی، فرهنگی،-تاریخی

 بیشترین کدام،هر شد تلاش که شدهتعریف بوشهر شهر تاریخی بافت در گردشگري مختلف مسیر سه گردشگران، به
 مشخص گريگردش مسیرهاي تعریف طریق از که است شایسته. باشد داشته را گردشگري هايپتانسیل از برخورداري

 و نینساک اقتصاد رونق موجب و کرده معرفی خارجی و داخلی گردشگران به را هاپتانسیل این تاریخی، بافت در
 .شد بوشهر شهر تاریخی بافت برندسازي

 اریخیت بافت گردشگري، مسیر مبنا،فرهنگ گردشگري گردشگري، هايپتانسیل ها:کلیدواژه
  .بوشهر شهر

در رشــته  ،یالحســابیدکتر مهران عل ییبه راهنما ،یارشــد محبوبه مزارع یکارشــناســ نامهانیمقاله حاضــر برگرفته از پا
 است. رانیدانشگاه علم و صنعت ا يشهر یطراح
  :نویسنده مسئولalalhesabi@iust.ac.ir 
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 مقدمه 
ذشته کند. در زمان گیک واحد جغرافیایی نقش مهمی را در گردشگري ایفا می عنوانبهشهر 

و در هر دوره داراي وجوه مشترکی بوده که در طی  داشته یشهرها سرعت رشد آرام
تسلط کالبدي، معماري، فرهنگی و هنري و... خود را حفظ کرده  ینوعبههاي دراز سال

 ازنظرسرعت رشد و توسعه بالا در شهرها موجب شده تا شهرها  وزه، امرحالنیباااست. 
جایگاه شهرهاي تاریخی و  ان،یم نیکنند. در ا دایپ گریکدی هب يادیشباهت ز ،يظاهر

هاي شهري جنبه و چنین خصلت داکردهیپ، نمود بیشتري باارزشهاي تاریخی بخش
 دیزتولها و بامکان يسازکهن، برجسته يساختارها يایاست. لذا، اح داکردهیپگردشگري 

ه ب یکشش ذهن جادیا ياقدامات برا نیاول ازجمله، خاطرتعلق يهاو کانون یخاطرات جمع
 ينوظهور به نام گردشگر يادهیو پد عیوس يااست که مقوله یخیتار يهاطیمحسمت 
 .سازدیرا مطرح م یفرهنگ

با  خصوصبه يکالبد راثیدارا بودن قدمت و م واسطهبهشهرها  یخیبافت تار
و  کیارگان یحرکت يرهایو داشتن مس گریکدیبه  کیدر فاصله نزد ،یفرهنگ يعملکردها

 و برگزاري تورهاي پیاده گردشگري هستند. يگردشگر يرهایمس ییجذاب، مستعد شناسا
بخش در کالبد شهر دارد، زندگی ياثر یخیرتا يهاحضور عابران پیاده در معابر بافت

 يگردشگر ادهیپ يرهایهاي تجدید حیات مدنی مراکز شهري مسیکی از راه کهيطوربه
عی دارند و مظهر تمدن و ادراك محیط کالبدي و اجتما در کشفاست که نقش مؤثري 

 هویت شهر هستند.
 يهااز معدود بافت رسد،یم هیبندر بوشهر که قدمت آن به دوره افشار یخیبافت تار

 یخیسه دوره تار یآن ط ياسکلت شهر يریگشکل يهانهیکه زم است رانیا یخیتار
 صدکیز ا شیبوشهر ب میاست. در بافت قد دهیقاجار) فراهم گرد ژهیوبهو  هیزند ه،ی(افشار

 يصاداقت ییها در دوران رونق و شکوفاعمارت نیا شتریوجود داشته که ب یخیعمارت تار
بوشهر به شهر  ،سانیسفرنامه نو تیاست. در آن دوران به روا دهیبوشهر احداث گرد

 ،یخیبافت تار يمایباشکوه و س يهاها مشهور بوده است. امروز، از آن عمارتعمارت
 نمانده است. یچندان باق يآثار
از  یگردشگران داخل زبانینوروز م امیشهر هرساله در فصول معتدل سال خصوصاً در ا نیا
 يهاها و جاذبهعرصه ینیو بازآفر يساززنده باز یطیشرا نی. در چنباشدینقاط کشور م یاقص
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 یمعرف و یدر جهت سامانده يزیرآن با برنامه یخیخصوص بافت تارشهر به نیا يگردشگر
 يهاتیدر جذب گردشگر و توسعه فعال يشتریمراتب بنقش به تواندیها، مجاذبه نیا

 ییباطات فضاارت يمنظور برقراربه يگردشگر ادهیپ يرهایمس ییکند. شناسا فایا يگردشگر
است.  ياز زوال و نابود یخینجات بافت تار ياز راهکارها یکی ،یخیعناصر ارزشمند تار نیب

تن شدن بافت، از دست رفمنجر به فراموش رها،یمس نیتوسط ا ییارتباط فضا يعدم برقرار
مطلوب  تیبوشهر، عدم وجود ذهن یمیقد يهاتو سن لیشدن فرهنگ اصو فراموش تیهو

 هیابن بیها، تخرآن ازیخدمات موردن نیو تأم نیساکن يازهاینسبت به بافت، عدم توجه به ن
و  یاصل نیمهاجرت ساکن تیو درنها يعدم رشد اقتصاد ،يو زشت شدن منظر شهر یخیتار

مربوطه و  نیئولمس یکاف وجهفقدان ت لیکه به دل ی. اتفاقشودیم یخیکامل بافت تار بیتخر
 لیه و تسهتوسعکلی  باهدفاین پژوهش . ستیدور از ذهن ن ،یخیشهروندان بوشهر به بافت تار

راستاي  و درمبنا فرهنگ يگردشگر کردیشهر بوشهر با رو یخیدر بافت تار يگردشگر
 يکالبد يارائه راهکارهاو شهر بوشهر  یخیبافت تار يگردشگر يهالیپتانس يآشکارساز
 نیحال مسئله مهم ااست.  شدهانجاماین شهر  یخیدر بافت تار يگردشگر يرهایتوسعه مس

 ریمس ییشهر بوشهر و شناسا یخیبافت تار ینیبازآفر قیاز طر توانیاست که چگونه م
 بافت کمک کرد؟ نیبه ا گردشگر در آن، به جذب يگردشگر

 پیشینه پژوهش
، برخی تحقیقات مرتبط شدهانجامشناخت و درك مطالعات  منظوربهدر این بخش 

 »يگردشگر ادهیپ ریمس«) در مقاله 1380( یبیمحسن حب دیساست.  قرارگرفته یموردبررس
چند  دیدوجانبه و شا یگام عنوانبهدر بافت کهن را  گردشگري–ادهیپ يرهایمس یطراح

بافت  »یاقدام شیپ« عنوانبه تواندیکه م گردشگر تیحفاظت از بافت و هدا يبرا هیسو
 ینیرو بازآف ایامر حفاظت به اح رد یلیعامل تکم عنوانبهبخشد و  اتیرا ح موردنظرکهن 

 تیاهم ،ییاروپا يتجارب شهرها یضمن بررس ي. وکندیم یبافت منجر گردد، معرف
مقاله اصول عام  نیدر ا یبی. حبکندیم انیها را بکهن و لزوم حفاظت از آن يهابافت

را  ریمس یطراح یو مبان ریانتخاب مس یچگونگ ،يشهردرون ادهیشبکه پ ای ادهیپ يرهایمس
دگی، وم زنرفتاري، اصل تدا-هاي کالبدي و فرهنگیدر نظر گرفتن ارزش .کندیعنوان م
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ر، در انتخاب مسی مؤثرتعریف حدود و قلمرو و احترام به حرایم و شرایط محیطی، از عوامل 
 .بوده استطبق گفته نویسنده 

گردشگران در  یابیریمس«تحت عنوان  يا) در مقاله1392( يموحد و عاطفه احمد یعل
: ي(نمونه مورد GISها با استفاده از بافت نیا يایحفاظت و اح کردیبا رو یخیتار يهابافت

و  ییفضا يهالیوتحلهیتجز ،ییایاطلاعات جغراف ستمیس گاهیبا استفاده از پا »سنندج)
 GISدر  network analysisو  نی، مدل بولoverlayهمانند  ییهاتمیالگور يریکارگبه

 کیفکو ت ییدر بافت را، شناسا يحرکت گردشگر يالگو يمناسب برا يعبور يرهایمس
تاریخی،  يدادهایمکان روبر عبور مسیر از  دیتأک قرار داده است. لیوتحلهیتجزکرده و مورد 

بر  دیأکتبر اختصاص حداکثر فضاي مسیر به پیاده،  دیتأکبر کارکرد گذشته مسیر،  دیتأک
 ساتیتأس ت وبر امنیت و دسترسی به تجهیزا دیتأکپذیري مسیر، پیوستگی و انعطاف

 .بوده استتوسط نویسندگان  شدهیمعرفگردشگري، از معیارهاي انتخاب مسیر 
در  هاراه ادهیپ یطراح«) در مقاله خود با عنوان 1392( زادهاتیب يو مهر انیاحمد رضا
با  »)شهر زنجان ي(نمونه مورد يتوسعه صنعت گردشگر يبرا یشهرها عامل یخیبافت تار

به  يشهر يسه دسته از فضاها لیتبد تیدرباره قابل Burtenshaw (1991) هینظرمراجعه به 
دسته  از شهر را در یخاص يهادر بخش یحیتفر ادهیپ يرهایمس یطراح ،یستیتور يهاجاذبه

 يهادر بافت ادهیپ يمحورها یطراح ریتأثمقاله  نیدر ا یاصل هیسوم قرار داده است. فرض
شده  یپژوهش سع نیمنظور در ا نی. به همباشدیجذب گردشگر م زانیم شیبرافزا یخیتار

به روش  مدار ادهیپ يگردشگر ياز محورها اجراشده يمورد يهانمونه یکه ضمن بررس
و پس  افتهیدستمحورها  نیا یو اصول طراح یاصل يهامؤلفه ییبه شناسا سه،یاستنتاج و مقا

از  دامهرکدر  هامؤلفه نیا رشیپذ زانیم یدانیمها، با استفاده از مطالعات آن يبنداز دسته
 ياهمؤلفه .ردیقرار گ موردسنجششهر زنجان  یخیدر بافت تار شدهییشناسا يمحورها
پذیري، دسترسی و ارتباط، توسط نویسندگان شامل تنوع، انعطاف شدهیمعرفاصلی 

رزندگی و و س نفوذپذیري، آسایش و راحتی، ایمنی، خوانایی و تصویرپذیري، فرم و کالبد
و حفظ هویت، امنیت، آموزش و معیارهاي فرهنگی و  فیزیکی يهامؤلفه عنوانبهپویایی 

 د.باشفرهنگی، می يهامؤلفه عنوانبهاجتماعی 
عه بر توس يمدار ادهیپ يهاشاخص ریتأث یبررس«) در مقاله 1396( گرانیمرادپور و د ینب

ق و توسعه مناط يابزارها نیتراز مهم یکیرا  يشهر يگردشگر »يشهر ادهیپ يگردشگر
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و از ابزار  است یشیمایو پ یلیتحل-یفیپژوهش توص نیدر ا قی. روش تحقداندیکشورها م
 يافزارهاها از نرمداده لیتحل ياست. برا شدهاستفادهکسب نظر شهروندان  يپرسشنامه برا

Spss  وLisrel وسعه بر ت يمدار ادهیپآثار  یپژوهش ضمن بررس نیاست. در ا شدهاستفاده
 یررسب منظوربهپرداخته است.  طیمح يداریدر پا يمدار ادهیپبه نقش  ،يشهر يگردشگر

 يداریرا در سه مثلث پا يمدار ادهیپ تیفیک ط،یمح يداریدر پا يمدار ادهیپو نقش  ریتأث
 ادهیپ يبر گردشگر مؤثر يهاشاخص تیدرنها ي. وکندیم لیاجتماع، مهارت و منابع تحل

و انواع  تیامن ت،یو جذاب ییایپو ،یراحت ،یدسترس ر،یمس یوستگیپ ،یمنیرا ا يشهر
 .داندیم ترمهم نیریرا از سا یو دسترس تیامن يهاشاخص نیبنیدراکرده و  انیب هايکاربر

تخراج ها در تدوین مبانی نظري و اسبا بررسی منابع مختلف و پیشینه پژوهش، همگرایی آن
 رارگرفتهق مورداستفادهها و معیارهاي شناسایی و طراحی مسیر گردشگري در این مقاله شاخص

هاي اصلاح شد. سایر پژوهش ي مسئله پژوهش نیز، شناسایی ونهیدرزمهاي موجود و شکاف
ی ابیکانمبر یک حوزه خاص نظیر معرفی اصول و معیارها،  عمدتاًصورت گرفته در این زمینه، 

در این پژوهش، تلاش شده تا ضمن داشتن نگاهی جامع  حالنیبااداشته است.  دیتأکمسیر و... 
وع گذار بر موضهاي تاریخی و تقویت گردشگري، عوامل مختلف اثربه مقوله احیا بافت

هاي پژوهش شامل انواع مختلف گردشگري، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، پتانسیل
 و مختلف بافت تاریخی شهر بوشهر در ابعاد مختلف کالبدي، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي

ی مسیر ابیانمکهاي شناسایی و و با مقایسه شاخصقرارگرفته ی و تحلیل موردبررسمذهبی و... 
 افتهیتدسهاي طراحی مسیر گردشگري، به دیدگاهی جامع در این زمینه گري و شاخصگردش

 و به ارائه راهکارهاي عملیاتی و اقدامات طراحانه در این زمینه پرداخته شود.

 مبانی نظري
 دیجد يکردهای. روشوندیم میارزش و فاقد ارزش تقس يدارا ،یکل دودستهها به بافت
رهنگ و اقتصاد و ف قیارزش و تلف يدارا يهاموجود در بافت راثیم برهیتکدر  یسع یمرمت

 یکیارد. شهر د ییها در سازمان فضانقش آن نییتع قیاز طر یخیتار يهابافت داریپا يایاح
زه است. امرو يشهر يزیردر برنامه يگردشگر کردیرو نه،یزم نیدر ا رحمط يکردهایاز رو

 یدر توسعه و دگرگون یموضوع مهم ،ياز انواع گردشگر يدینوع جد عنوانبه کردیرو نیا
). در این راستا بسیاري از 2: 1395و همکاران،  ی(عبداله شودیشهرها در جهان شمرده م
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(ارگانیک) و سنتی، وجود آثار قدیمی و  وارهقدیمی با توجه به بافت اندام يشهرها
اده مستعد برگزاري تورهاي پی هاي گردشگري در فواصل نزدیک به هم در مرکز شهر،جاذبه

کارایی و سرزندگی مراکز شهري متضمن حضور انسان است و  علاوهبهگردشگري هستند، 
ت (موحد اده در آن اسیپیوسته عابر پحیات مدنی این بخش از شهر، وابسته به شیوة حرکت 

 ).Rapaport, 1987؛ به نقل از 1: 1391 ،يو احمد
ه.ش  1300شود که قبل از سال هاي شهري را شامل میتاریخی، آن بخش از بافت بافت

لیکن به دلیل فرسودگی کالبدي و نداشتن استانداردهاي ایمنی، استحکامات،  گرفتهشکل
هاي هویتی، منزلت مکانی و برخورداري از ارزش باوجودهاي شهري خدمات و زیرساخت

هاي تاریخی ایران، در افت). همچنین بر اساس ب168:1388 ،سکونتی پائینی دارند (فلامکی
توان به مواردي همچون امنیت، محرمیت، توجه به اقلیم، ها میهاي کلی آنتعیین ویژگی

گرا، مصالح ساختمانی بومی، ساختار ارگانیک، معابر، کالبد فرهنگی و ساکنین فرهنگ
و  یو هویت اشاره کرد (زال سگرا بودن، ارزش میراث فرهنگی، آسایش، مقیادرون

). بافت تاریخی شهرها به لحاظ دارا بودن قدمت، میراث کالبدي، 3: 1395 ،ییربابایپ
 هنگیفر هايفضایی ارزش-ترین بستر کالبديهاي متناسب با عملکرد فرهنگی مهمزمین

 ).26: 1393و همکاران،  ي(صفدر شودیمحسوب م
هنگی میراث فر ازنظرشوند که هاي تاریخی و فرهنگی میتاریخی شامل مکان هايجاذبه

ترین اند. مهمگردشگران بسیار جذاب و دیدنی ازنظراهمیت بسیاري دارند و به همین دلیل 
 و اند از اماکن مذهبی و دینی و تجاري مانند مساجد، کلیساها و معابدها عبارتاین جاذبه
معه هاي هویتی هر جاترین بخش). بافت تاریخی از مهم42: 1389چیانه،  یدريبازارها (ح

شود و پیدایش آن پیرو اطاعت از ساختارهاي اقلیمی و فرهنگ است (فلامکی، محسوب می
1388 :127.( 

 گردشگري
فته به کار گر یخارج يهااست که در زبان سمیواژه تور یو فارس قیمعادل دق يگردشگر

 يناکه به مع شدهگرفته tornus (tornos) نیو لات یونانیاز کلمات  سمی. واژه تورشودیم
سفر کردن و گردش کردن  دن،یدور خود چرخ دن،یچرخ يدور محور دن،یگشتن، گرد

 فیتعر نیرا چن يجهانگرد Arthur Borman (1931)). 15: 1390 ،یی(رهنما آمده است
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و  استراحت منظوربهکه  ردیگیدر برمرا  ییهامجموعه مسافرت يجهانگرد«کرده است: 
اص انجام شرکت در مراسم خ منظوربه نکهیا ایو  یشغل يهاتیفعال گرید ایو تجارت  حیتفر

و  یمسافرت موقت نیا یشخص جهانگرد از محل سکونت دائم خود در ط بتیو غ ردیگ
و  رسوموآداببا  ییو آشنا یتبادل فرهنگ یاز منابع اصل یکی يگذرا باشد. گردشگر

). در 105: 1395و همکاران،  ی(سقائ »باشدیم ایدر سراسر دن زبانیجوامع م یبوماجتماعات 
 است. شدهارائه ينظران مختلف را درباره گردشگرصاحب دگاهید ر،یجدول ز

 نظرانصاحب دگاهیاز د يگردشگر میمفاه. 1جدول 
 نظرصاحب دگاهیاز د يمفهوم گردشگر اندیشمند

Mathison & Wall 
)1982( 

خارج از  ییبه مقصدها متیاست که شامل عز يچندبعد يادهیپد يگردشگر
 ).Burns, 2006: 57( باشدیو مطالعه آن منطقه م يمحل سکونت عاد

Pierce 
)1989( 

هر  است. در دهیچیپ ییایچندجانبه بوده و ازلحاظ جغراف یتیفعال يگردشگر
 يها دارامقصد وجود دارد که اغلب آن ایمبدأ  يادیتعداد ز يامنطقه ای يکشور

 ).Pierce, 1989: 16(مقصد) هستند ( رشی(مبدأ) و پذ رکتح تیهر دو خصوص

Middleton 
)1998( 

 نیراما بهت شودیم فیصنعت تعر کیصورت همواره به يگرچه سفر و گردشگر
 يتقاضا و الگوها انگریکه ب میبدان ياریعاست که آن را بازار تمام نیا دگاهید

پسند است  متنوع مسافر اریبس داتیتول يبرا دکنندگانیبازد ندهیفزا ییگرامصرف
)Burns, 2006: 57.( 

Beshrel & Vela 
)2012( 

 کیاست که طول اقامت او در  يادکنندهیگردشگر، بازد یالمللنیب دگاهیاز د
شده  دیرا در کشور بازد شبکیباشد و حداقل  شتریب ایساعت  24کشور، 

 ).Beshrel & Vela, 2012: 69بگذراند (

 یسازمان جهان
 يگردشگر

 ریغ یفرد در سفر و در مکان کیکه  ییعبارت است از مجموعه کارها يگردشگر
 ،ستیسال ن کیاز  شتریساعت و ب 24که کمتر از  یمدت يخود برا يعاد طیاز مح

با اقوام و  داریتفرج، استراحت، ورزش، د ،یو هدف آن سرگرم دهدیانجام م
درمان، مطالعه،  رانس،کنف ای ناریشرکت در سم ت،یوکار، مأمورکسب ان،یآشنا
 ).WTO, 1999است ( لیقب نیاز ا ییهاتیو فعال یمذهب يهاتیفعال ق،یتحق

سازمان تجارت 
 یجهان

خارج از  ییهاافراد در حال سفر و اقامت در مکان يهاتیشامل فعال يگردشگر
اوقات فراغت، تجارت و  يبرا یسال متوال کیکمتر از  يخود برا یمعمول طیمح

 /).https://tourismnotes.comاست ( رگیمقاصد د
 يانجمن گردشگر

 ایتانیبر
است که در  ییهامدت مردم به مقصد خارج از مکانحرکت کوتاه يگردشگر

 /).https://tourismnotes.com( کنندیم و کار یزندگ يطور عادها بهآن
 منبع: نگارندگان
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 گردشگري فرهنگی
 يهاو کانون یخاطرات جمع دیها و بازتولمکان يسازکهن، برجسته يساختارها يایاح

است  یخیتار يهاطیبه سمت مح یکشش ذهن جادیا ياقدامات برا نیاول ازجمله، خاطرتعلق
وجه به . تسازدیرا مطرح م یفرهنگ ينوظهور به نام گردشگر يادهیو پد عیوس ياکه مقوله

و  یحفاظت از آثار فرهنگ فرد، لزوممنحصربه يهامکان يجستجوگردشگران در  حیترج
وضوع م تیبسترساز تقو ،يگردشگر يو توجه به آثار مثبت رونق اقتصاد یخیتار

 ).102: 1391و دادرس،  زادهنیاست (ام یفرهنگ يگردشگر
از  ستهویپهمبه يهامعاصر، تکه يمایو س خیتار ،یو قوم يمنش نژاد ،يامنطقه يزهایتما

کننده کشور و مردم آن بوده و منعکس کی انگریهستند که نما یها و تجاربها، سنتمکان
 نیتر). شهرها مهم79: 1394زاده و همکاران، (عباس باشندیم نیاز آن سرزم یتنوع و تجسم
ضاها به دلیل وجود ف يشهر يگردشگر ،يدر موارد بسیار هستند. یفرهنگ يجز گردشگر

ها و مناطق میراث نظیر جاذبه يرشه يجدید گردشگر منابع عرضه يهایی براو فرصت
پوراحمد و ( است شدهدهیدگونه نواحی بازآفرینی این يبرا پتانسیلی عنوانبهفرهنگی، 
 ،یعوامل فرهنگ ریتأثکه تحت  یگردشگران زا توجهقابل یانیجر ).207: 1400همکاران، 

 يگردشگران از محورها فرهنگ معاصر هستند وجود دارد. ایو  یخیتار راثیمند به معلاقه
 یرهنگف يهاتیفعال يسر کیخود در  يدهایدر طول بازد واستفاده کرده  شتریب یخیتار

 انندرسیسود م يمناطق شهر ریو ساکنان سا یو به مشاغل ساکنان محل کنندیشرکت م
)Garcia-Hernandez, et al, 2017: 1-22به  یطبق اصول جهان یفرهنگ ي). گردشگر 

 يهاها، محوطهموزه ندملموس مان يهااز محوطه دارینوع اول که د يردشگرنوع شامل گ
 یراثینوع دوم که شامل آثار م يو گردشگر شودیو... م يمعمار ،یشناسباستان ،یخیتار

، است یشناسمردم یعلم يهاو... جنبه شتی، فرهنگ، نوع معورسومآدابناملموس مانند 
 ).101: 1396 شم،یزاده و ا(عباس شودیم میتقس

 مسیریابی گردشگران
ط به فق يگردشگر ازی، امتشدهمشخص شیاز پ »يرهایمس«در صورت عدم نظارت و تحت 

 ریاصورت س نی. در ارسدیم اند،افتهیکه توسط منطقه ارتقا  يو معدود یمعمول يهامکان
سپرده  یو به فراموش شدهرانده هیداشته، به حاش نیریبا سا یکسانی يهاگاه ارزش کهاماکن 
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امی گ عنوانبههاي کهن گردشگران در بافت یابیری). مسSalonia, 2016: 669( شوندیم
پیش  عنوانبهتواند و شاید چند سویه براي حفاظت از بافت و هدایت گردشگري می دوجانبه

حیا ا گامی تکمیلی در امر حفاظت، به عنوانبهرا احیا بخشد و  موردنظراقدامی، بافت کهن 
یک  عنوانبهآن  باارزششود. مسیریابی بهینه، ضمن معرفی بافت و عناصر بافت منجر می

تواند راهی تواند هر ناآشنایی را با بافت مأنوس سازد و میراوي و یک هادي مناسب می
 ).97-96: 1391 ،يسازد (موحد و احمد اريباشد که حیات را در درون بافت ج

 مسیر گردشگري فرهنگی
 گریدعبارتبهشهرها موجب حفظ خاطرات شهر و  یخیتار يهاتداوم در ساختار بافت حفظ

زمان  درگذرشهرها ممکن است  یخیو تار یفرهنگ يها. حوزهشودیشهر م تیحفظ هو
خود  اتیبه ح ياشهر در گوشه يایپو ستمیسابق خود را نداشته باشند و جدا از س ییکارا

 تیهو یخیآگاهانه و منطبق بر متن و اصالت بافت تار یاحبا طر توانیادامه دهند، اما م
ود نم قیگذشته را در آن تزر ییسابق و کارا اتیغبارگرفته را دوباره زنده کرد و ح

 یتیروا کنند،یم تیداستان شهر را روا یفرهنگ ي). محورها103: 1396 شم،یزاده و ا(عباس
به  یعو جم يفرد يمتقابل جامعه، کالبد يهانشکه در ک یاجتماع-یخیتار يبامعناتوأم 

 تنها راه زنده یفرهنگ يگردشگر يرهایمس ).Schultz, 2005: 188( ردیگیمخود 
گونه که در معرض خطر است، همان یو حفظ عناصر فرهنگ یداشتن فرهنگ محلنگه
افظه ح عنوانبه زبانان،یم یو فرهنگ اصل يبا انتقال فرهنگ اجداد ز،یانگخاطره يرهایمس

 ).Bourgeois, 2013: 95( کندیم عمل یجمع

 روش
کسب آن است در گروه  یکه در پ يهدف، با توجه به مقصود ازنظرپژوهش حاضر، 

 ازنظر و داشته یفیک کردیو رو یلیتحل-یفیروش، توص ازنظر ،يکاربرد يهاپژوهش
بهره جسته است. اطلاعات  یدانیو م يادو روش کتابخانه بیها، از ترکداده يگردآور

به و و مصاح یدانیمشاهده، برداشت م قیپژوهش از طر یتدر رابطه با نمونه مطالعا ازیموردن
 ست.ا رفتهیگردشگران انجام پذ نیپرسشنامه از مردم ساکن در محدوده و همچن لیتکم
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 ریمس یطراح زیو ن یفرهنگ يگردشگر ينهیدرزمصورت گرفته  يهایبا بررس
 نیمرتبط با موضوع پژوهش از منابع مختلف استخراج شد. ا يهاشاخص ،يگردشگر
شوند.  يبنددسته یکل مؤلفه 7در  توانندی، مشدهیبررسها، بر اساس منابع مختلف شاخص

 لیوتحلهیجزت .باشدیم شدهیبررسدر منابع  هامؤلفه نیتکرار ا زانیبر اساس م يبنددسته نیا
تا  هشدنییتع ییها، سنجهمذکور يهاشاخص ياست که برا صورتنیبدپژوهش،  نیدر ا
 Arc GISافزار نرم طیدر مح ییفضا يهالیتحل لهیوسبهها سنجه نیشوند. ا یبررسقابل
 .ودشیم انیمختلف ب يهانحوه سنجش شاخص ر،یاست. در جدول ز شدهیبررسو  لیتحل

 هانحوه سنجش شاخص. 2جدول 
 سنجشنحوه  منبع شاخص مؤلفه

 عملکرد

وجود اختلاط 
 يکاربر

تاجر ی)/ عل1385( ینی)/ مع1394( عهیش
 )1396) و مرادپور و همکاران (1394(

 یاراض ينقشه کاربر

وجود امکانات 
 یو رفاه یخدمات

 )1394و همکاران ( يجور
 یاراض ينقشه کاربر

 پرسشنامه

حرکت و 
 دسترسی

حرکت  تیاولو
در برابر  ادهیپ

 سواره
Doratli & Onal (2000) و سواره ادهینقشه معابر پ  

 لیامکان عبور وسا
 ياضطرار هینقل

 عرض معابر یبررس )1396( شمیزاده و اعباس

به  یدسترس
 يهاستگاهیا

 یونقل عمومحمل

)، 1385( ینی)، مع1389جو (یکاشان
 )1396( شمیزاده و اعباس

ل ونقحمل يهاستگاهیا یبررس
 یخیبافت تار رامونیپ

 پرسشنامه

آسایش و 
 راحتی

نبود سروصدا و 
 یصوت یآلودگ

 گوهیدسن يامنطقه يزیرسازمان برنامه
)1388( 

ناسازگار  يهايکاربر یبررس
 )يسازگار سی(ماتر
 معابر پرتردد یبررس

 محیطیزیست

وجود پوشش 
 يو فضا یاهیگ

 سبز

)، اکبرزاده 1392( ییو چنگلوا يمحمد
و همکاران  عهی)، ش1395( يلنگرود

)1394( 
 یاراض ينقشه کاربر

و  يریگآفتاب
 مطلوب ياندازهیسا

 )1392( ییو چنگلوا يمحمد
 معابر تیمحصور یبررس

 یوستگیپ زانیم یبررس
 هاجداره
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  . 2جدول ادامه 
 نحوه سنجش منبع شاخص مؤلفه

 کالبدي

ها و عناصر کانون
واجد  یخیتار
 توسعه تیظرف

Doratli & et.al (2004) 

 يریگشکل يهاهسته یبررس
مختلف يهابافت در دوران  

 پرسشنامه
 يریوجود نفوذپذ

 يکالبد
 گوهیدسن يامنطقه يزیرسازمان برنامه

)1388( 
 يشهر يهاطول بلوك یبررس

خلق فضاها و 
 یعموم يهاعرصه

 یتیفعال

Vehbi & Hoskara (2009), 
Roberts & Sykes (2000), 
Tiesdell, Taner and Tim 
(1996), Doratli & Onal 

(2000), Doratli (2000, 2005), 
IKOMOS (2008), Pendlebury 

(2009), United Nations 
Conference on Human 

Settlements (1996), OECD 
(1997), Human Development 

Report (1995), Lehman 
(2019) 

 یعموم يفضاها یبررس
تیوقوع فعال تیباقابل  

 پرسشنامه

از  ياشبکه
 یعموم يفضاها

شهر  کی يبرا
 يفشرده و دارا

 يروادهیپ تیقابل

Lehman (2019) 
 يفضاها تیموقع یبررس

یعموم  

 ایمنی و امنیت

 يهاتیوجود فعال
 شبانه

و  تاجری)، عل1392فخر ( یالهفیس
 )1394همکاران (

 یاراض يکاربرنقشه 
 پرسشنامه

وجود واحد 
در طول  یمسکون

 محور

زاده )، عباس1394و همکاران ( تاجریعل
 )1396( شمیو ا

 یاراض ينقشه کاربر

هاي ارزش
اجتماعی و 

 فرهنگی

ها و وجود نشانه
شاخص  يبناها
 ،یخیتار ،یفرهنگ

 و... یمذهب ،يتجار

و  عهی)، ش1395( ياکبرزاده لنگرود
و همکاران  ي)، جور1394همکاران (

)1394( 

 یاراض ينقشه کاربر

 پرسشنامه

مراسم  يبرگزار
 ینییو آ یجمع

 )1397( ينادر
 برداشت میدانی

 پرسشنامه
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ابزار  نیاز ا جینتا لیوتحلهیتجزپرسشنامه در استخراج و  يهایژگیو و ایبا توجه به مزا
بافت  يگردشگر تیسنجش وضع يدر راستا ياپرسشنامهاساس  نیاست. بر ا شدهاستفاده

 اریبس هاهافتیو  ياست. محاسبه حجم نمونه در استنباط آمار شدهنیتدوشهر بوشهر  یخیتار
عدم  لیاست. به دل شدهاستفادهپژوهش از روش فرمول کوکران  نیاست. در ا تیحائز اهم

سنده شده کل بافت ب تیه جمعب ،یخیمحلات بافت تار کیبه تفک یتیوجود اطلاعات جمع
نفر برآورد  11940شهر بوشهر،  یخیبافت تار تی، جمع1395سال  ياست. بر اساس سرشمار

 نامهپرسش 372و با استفاده از روش فرمول کوکران، تعداد  ذکرشدهشده است. بر اساس عدد 
افت ب هاي فوق در میان سه گروه شامل ساکنینپرسشنامه است. شدهلیتکم میدر بافت قد

سه  است. هر شدهعیتوزو راهنماهاي گردشگري شهر بوشهر،  تاریخی شهر بوشهر، کسبه
ت دارند، از اهمی موردمطالعهگروه مخاطبان پرسشنامه به دلیل شناخت زیادي که از محدوده 

 اي برخوردارند.ویژه

 هایافته
واقع  یخیفت تار. باباشدیشهر بوشهر م یخیپژوهش بافت تار نیدر ا موردمطالعهمحدوده 

 نیاست. ا گرفتهشکلهکتار  41 حدوداًشکل به مساحت  یمثلث ینیدر شمال بوشهر در زم
در دوره قاجار محصور  شدهساختهاز شهر است که در درون حصار  یقسمت درواقعمحدوده 

 یشتو دهد يشنبد ،یبهبهان ،ی. بافت به چهار محله کوتشدیمبوده و داخل شهر محسوب 
 شده است. يبندمیتقس

مناطق کشور ماندگار  ریخود در ذهن شهروندان سا يبایبوشهر از منظر ساحل زشهر 
 يهانهیبوده که زم ییهاشهر، از معدود بافت نیا یخیبافت تار آنکهحالشده است. 

، فراهم قاجار ژهیوبهو  هیه، زندیافشار یخیسه دوره تار یآن ط ياسکلت شهر يریگشکل
 یخیتار بافت یمحدوده، معرف نیانتخاب ا لی. لذا، دلباشدیم اریبس یقدمت يو دارا دهیگرد

مک با ک یخیبافت تار ینیها به بافت و بازآفرشهر بوشهر به گردشگران و جذب آن
بافت علاوه  نیا .باشدیساکنان آن م یشتیمع تیو بهبود اقتصاد و وضع یفرهنگ يگردشگر

به  ازیارد که ند زین يگرید اریبس يهالیاست، پتانسکه بر همگان آشکار  یمعروف يبر بناها
 .دهدیشهر بوشهر را نشان م یخیبافت تار تیموقع ر،یز ریدارند. تصو ایمرمت و اح ،یمعرف
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 شهر بوشهر یخیبافت تار تیموقع. 1شکل 

 
 نگارندهمنبع: 

شهر  یخیگردشگران در بافت تار یابیریمس يهاذکر شد، شاخص ترشیطور که پهمان
و  شیآسا ،یعملکرد، حرکت و دسترس مؤلفه 7در  ،یفرهنگ يگردشگر کردیبوشهر با رو

 يبندهدست یو فرهنگ یاجتماع يهاو ارزش تیو امن یمنیا ،يکالبد ،یطیمحستیز ،یراحت
و  يوجود اختلاط کاربر يهاعملکرد، شاخص مؤلفه یبررس منظوربهاست.  شدهیبررسو 

 همؤلفطور که در نقشه شده است. همان لیوتحلهیتجز ،یرفاهو  یوجود امکانات خدمات
به  13,66ه با سران یمسکون هیرا ابن یخیبافت تار يهامشخص است، اکثر ساختمان عملکرد

ا سکونت مرتبط ب يهاياربربافت، تنها ک ینقش مسکون لیخود اختصاص داده است. به دل
در طول  یخدمات-يقطعات تجار شدنواقع لیاند. به دلگرفته يدر درون محلات جا

 .باشدیواقع در مرکز محلات، نامطلوب م یقطعات مسکون یدسترس ،یاصل يمحورها
 زانیم م،یشویدورتر م میدرون بافت قد یاصل يهرچه از محورها ،گریدانیببه

 .شودیکمتر م یمسکون تقطعا يریپذیدسترس
و  یشهر بوشهر، اماکن اقامت میدر بافت قد یو رفاه یامکانات خدمات یبررس جهت
 کنند،یبوشهر را سرو م یسنت يکه غذا یخیواقع در بافت تار يهایفروشهیها و اغذرستوران
وجب م ،یخیگردشگران به بافت تار برجذب، علاوه دستنیازا ياست. موارد شدهمشخص

طور . همانشودیهر مها در شهر بوشطول مدت اقامت آن شیاافز زیلذت سفر و ن شیافزا
، اقامتگاه 2هتل پلاس  يهابه نام یمشخص است، تنها سه واحد اقامت ریکه در نقشه ز

وشهر شهر ب یخیدر محدوده بافت تار سیحاج رئ یو هتل سنت سبزشهیهممان  يگردبوم
 دارد. يدیشد ارینظر ضعف بس نیاز ا میوجود داشته و بافت قد

امکانات هاي اختلاط کاربري و وجود قرار دادن اطلاعات شاخص هميرو، از 2شکل 
است. کاربري اراضی واقع در محدوده شامل مسکونی،  شدهلیتشکی و رفاه یخدمات

پذیرایی و... بوده که نحوه -درمانی، گردشگري-آموزشی، فرهنگی، تجاري، بهداشتی
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وه بر آن، پراکنش امکانات و است. علا شدهدادهها در نقشه زیر نشان توزیع و پراکنش آن
 است. دهشارائهگردي نیز بررسی و شاپ، هتل و اقامتگاه بومخدماتی چون رستوران، کافی

 عملکرد مؤلفه. 2شکل 

 
 منبع: نگارنده

ان در برابر سواره، امک ادهیحرکت پ تیاولو يهاشامل شاخص یحرکت و دسترس مؤلفه
ساختار  .شودیم یونقل عمومحمل يهاستگاهیبه ا یو دسترس ياضطرار هینقل لیعبور وسا

الله ، انقلاب و آیتفارسجیخلهاي از خیابان موردمطالعههاي محدوده اصلی شبکه دسترسی
ت حرکت هاي بافحالت شعاعی داشته و در لبه فارسجیخلاست. خیابان  شدهلیتشکبلادي 

الله غرب و خیابان آیتکند. محورهاي خطی انقلاب (شمال جنوب)، لیان از شرق به می
 فارسجیلخاي را درست کرده و به خیابان بلادي نیز در ترکیب با یکدیگر یک نظام شبکه

میدان  از یک معمولاًشوند. دیگر معابر بافت با سیستم ارگانیکی که دارند، متصل می
ات بافت لشوند. این معابر دسترسی به درون محاي منتهی میو به میدان یا میدانچه شدهشروع

لی هاي اصسازند. لازم به ذکر است برخی از معابر داخل بافت که به خیابانرا ممکن می
تند. این هس نفوذقابل ياضطرار هینقل لیسواره و وسا يتا عمق محدودي برا باشندمتصل می

 



 57 |الحسابی و مزارعی علیمسیر گردشگري  در بافت تاریخی شهر بوشهر....شناسایی 

معابر فرعی هستند که دسترسی سواره چند پلاك مجاور  صرفاًمعابر عبوري نبوده و 
 ادهیکنند. معابري که در این نقشه با عنوان معابر پمی نیتأماصلی را هاي خیابان

ه وسایل نقلیه را نداشت ورودهاي فراوان امکان وخمبه لحاظ عرض کم و پیچ اندشدهمشخص
راه لیان از توان مشاهده کرد. پیادهها میرا در آن کلتیموتورسو تنها حضور پیاده و 

اه رتوان در این پیادهاما در برخی مواقع سواره را نیز می ؛شودمحورهاي پیاده محسوب می
 مشاهده کرد.

 يهاراهنما و میبافت قد نیصورت گرفته با ساکن يهاو مصاحبه یدانیم يهابرداشت یط
 لیبه وسا یدسترس زانیاند که مدرصد) اظهار داشته 57از مردم ( یمیاز ن شیب ،يگردشگر

 زانیو م یونقل عمومحمل تیوضع ،یکل صورتبهکم است.  هاستگاهیو ا یعموم هینقل
 طیشرا نیاز ا زین میآن در شهر بوشهر نامطلوب بوده، بافت قد ازاستقبال و استفاده مردم 

در  ینقل عموموحمل ستمیمحلات توسط س یپوشش ده وهیش رییتغ لی. به دلستین مستثنا
نها است. ت افتهیکاهش شدتبهها استفاده مردم از اتوبوس زانی، م1397شهر بوشهر از سال 

 ستگاهیا کندیمناطق شهر متصل م ریرا به سا بوشهرو بازار  میکه بافت قد یاتوبوس ستگاهیا
 يمتر 600صله به فا ستگاهیا نی. اباشدیم یخیبافت تار یواقع در جنوب غرب ياتوبوس مرکز

 یتاکس اهستگیدو ا ن،یقرار دارد. همچن میحدوده بافت قدبا مرز م ادهیپ صورتبه ياقهیدق 8و 
 .کندیم متصلرا به مناطق مختلف  میبازار و بافت قد زین

معابر  و استفادهقابل(معابر  در برابر سواره ادهیحرکت پ تیاولوهاي از همپوشانی لایه
قسیم ي (بررسی عرض معابر و تاضطرار هینقل لیامکان عبور وساغیرقابل نفوذ براي سواره)، 

 مناسب و عرض مناسب براي عبور وسایل نقلیه نسبتاً ها به معابر با عرض نامناسب، عرض آن
هاي اتوبوس و ی (پراکنش ایستگاهونقل عمومحمل يهاستگاهیبه ا یدسترسو  اضطراري)

 دهشمیترس) 3(شکل  یدسترسحرکت و  مؤلفهتاکسی در مجاورت بافت تاریخی)، نقشه 
 است.
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 حرکت و دسترسی مؤلفه. 3شکل 

 
 منبع: نگارنده

 همؤلفو  یصوت یشاخص نبود سروصدا و آلودگ لهیوسبه یو راحت شیآسا مؤلفه
و  يریگو آفتاب سبز يو فضا یاهیوجود پوشش گ يهاشاخص لهیوسبه یطیمحستیز

-يدیتول ،یانتظام-يادار يهاياست. کاربر شدهارائهو  یمطلوب، بررس ياندازهیسا
 لیبه دل ،یتیفعال يسازگار باوجود یورزش و یآموزش يدو کاربر زیو ن یو نظام یکارگاه

 یمیاقل خاص طیشرا لی. به دلاندقرارگرفتهناسازگار  يهايسروصدا در دسته کاربر جادیا
شهر،  نیدر ا دیتابش خورش هیزاو لیبه دل زیو ن سال يهاماه شتریبوشهر و گرم بودن در ب

 زانیشاخص از دو سنجه م نیا ی. جهت بررسباشدیم یفاکتور مهم ياندازهیسا یبررس
 میبافت قد ياست. نوع شهرساز شدهاستفادهجداره  یوستگیپ یبررس زیمعابر و ن تیمحصور

 یدو ال نیها بمجاور آن يهابوده و گاه ساختمان کیها و معابر باراست که کوچه ياگونهبه
 ياندازهیبوده و سا ادیدر معابر درون بافت ز تیمحصور زانیم ذا،اند. لتفاع داشتهار طبقهسه

، جزو کمتر تیداشتن محصور لیباز در بافت، به دل ي. فضاهاباشدیمطلوب و مناسب م
 .اندشدهمشخص ریگآفتاب يهامحدوده
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ی است که محصوریت معابر، طیمحستیو ز یو راحت شیآسا يهامؤلفه، نقشه 4شکل 
هاي مولد آلودگی صوتی و کاربري ریگآفتابهاي ها و محدودهانداز نظیر طاقعوامل سایه

 چهارطاقکه در نقشه زیر مشخص است، در حال حاضر  طورهمانرا نشان داده است. 
 انداز درون بافت تاریخی شهر بوشهر وجود دارد.سایه

 یطیمحستیو ز یو راحت شیآسا يهامؤلفه. 4شکل 

 
 منبع: نگارنده

 یخیر تارها و عناصکانون رینظ يمتعدد يهااز شاخص زین يکالبد مؤلفه یبررس منظوربه
و  یتیالفع یعموم يهاخلق فضاها و عرصه ،يکالبد يریتوسعه، وجود نفوذپذ تیواجد ظرف

 شدهگرفتهبهره  ،يروادهیپ تیقابل يشهر فشرده و دارا کی يبرا یعموم ياز فضاها ياشبکه
را  یتیفعال یعموم يهاشهر بوشهر و فضاها و عرصه یخیها و مراکز بافت تاراست. کانون

. دهدیم لیو... تشک هاشاپیمدارس، کاف ها،دانیهر محله، بازار، م یمساجد اصل عمدتاً
محل  زیکه عمده تجمعات صورت گرفته در محلات و ن روستازآنعناصر  نیا تیاهم

. ردیگیاماکن صورت م نیماه محرم در ا يارمراسم عزاد خصوصبه ینییمراسم آ يبرگزار
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شته و مهم محله را دا یخیحکم عنصر تار ،یدر محله دهدشت یخیتار بازارراستهعلاوه بر آن، 
 .کندیرا به خود جذب م يادیو روزانه افراد ز

ها هایی چون طول بلوكقرار گرفتن لایه هميرو)، از 5(شکل  يکالبد مؤلفهنقشه 
یاده و فضاهاي عمومی با اولویت پ هادانیمها و بررسی نفوذپذیري کالبدي، خیابان منظوربه

ازار هاي تاریخی محلات، بهاي عمومی فعالیتی موجود و بالقوه، هستهو فضاهاي سبز، عرصه
نقشه  طور که دراست. همان گرفتهشکلتاریخی و محدوده برج و باروي اولیه و نهایی شهر، 

شتر از مطلوب بوده و تنها یک بلوك با طول بی نسبتاًزیر مشخص است، نفوذپذیري کالبدي 
 متر) وجود دارد. 170استاندارد (

 يمؤلفه کالبد. 5شکل 

 
 منبع: نگارنده

 يهاتیاز دو شاخص وجود فعال ت،یو امن یمنیا مؤلفه لیوتحلهیتجزو  یبه جهت بررس
 یاندیم يهابرداشت یاست. ط شدهاستفادهدر طول محور  یمسکون يشبانه و وجود واحدها

 يبامعناشبانه  تیو فعال يبوشهر کاربر میدر بافت قد ن،یصورت گرفته با ساکن يهاو مصاحبه
کاهش  موجب م،یبافت قد ییشبانه و عدم روشنا يهاتی. نبود فعالاردآن وجود ند یتخصص
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 يبوشهر شده است. وجود واحدها یخیشبانه و حضور معتادان در بافت تاردر ساعات  تیامن
ه رو ب يمتعدد يکه بازشوها ياگونهبهها آن يانم یطراح زیدر طول محورها و ن یمسکون

است.  يرگردشگ يرهایمس يبرا خصوصبه تیامن نیتأم يهااز راه یکیمعبر داشته باشند، 
وجود هاي هاي شاخص، نقشه مؤلفه ایمنی و امنیت است که با استفاده از لایه6شکل 

 است. شدهمیترس در طول محور یمسکون يشبانه و وجود واحدها يهاتیفعال

 تیو امن یمنیمؤلفه ا. 6شکل 

 
 منبع: نگارنده

شاخص  يها و بناهاشامل دو شاخص نشانه یو فرهنگ یاجتماع يهاارزش مؤلفه
و  یمراسم جمع يو برگزار ملموس) یفرهنگ راثی(م یو مذهب يتجار ،یخیتار ،یفرهنگ

 نیرتاز مهم ،یخیشاخص تار يها و بناها. نشانهشودیناملموس)، م یفرهنگ راثی(م ینییآ
بناها،  نیا .باشدیشهرها م یمیدر بافت قد يگردشگر ریمس یو طراح نییتع يراها بشاخص

 مید. در بافت قکنندیبخش کردن تجربه سفر را فراهم مو لذت تیامن شیموجبات افزا
 راثیم طبناها توس نیاز ا ی. برخاندماندهیباق هیاز دوران قاجار ياریبس یمیقد يبوشهر، بناها

 ي، بناهاحالنیباا. شوندیموزه استفاده م رینظ یمختلف يهايکاربر و با شدهمرمت یفرهنگ
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ه هستند. در رابط يو نابود بیهنوز مرمت نشده و رو به تخروجود دارند که  يادیز اریبس
 دهیها پرسآن تیاهم تیو گردشگران، در پرسشنامه اولو نیبنا در ذهن ساکن هر تیبااهم

 يو عمارت طاهر هیریعمارت ام ،یطور که مشخص است، عمارت دهدشتشده است. همان
 و گردشگران است. نیاول در ذهن ساکن تیسه اولو

 بوشهر میدر بافت قد يو تجار یفرهنگ ،یخیشاخص تار يبناها تیاهم تیاولو. 7شکل 

 
 منبع: نگارنده

هاي کهن در حیات اجتماعی مردم از جایگاهی خاص در بوشهر مراسم و آیین
 امیو خ یزنشمع ،یزنودمام تاسوعا و عاشورا، سنج  هیو تعز يبرخوردارند. مراسم عزادار

شود. مراسمی است که امروزه نیز در گوشه و کنار این شهر کهن اجرا می ازجمله یخوان
کشی، دم دم کوبی، مراسم خرمنمراسم ساروج خواهی،نمراسم بارا ري،یگیزله و یزله

، حالنیباا. اندهشدسپرده یبه فراموش باًیتقراست که  ییهاو سنت هانییگشو آ یو گل يسحر
 ریاخ يهادر سال زیکوچه و جشنواره روز بوشهر ن والیچون فست يدیجدي هامراسم

در  عمدتاً  هامراسم. اندبازکردهو گردشگران  نیخود را در دل ساکن يو جا برگزارشده
 .وندشیاجرا م میبافت قد يهاشاپیها و معابر و کافکوچه زیو ن یمذهب يمساجد و بناها

) شامل نحوه پراکنش بناهاي شاخص 8(شکل  یفرهنگو  یاجتماع يهاارزش مؤلفهنقشه 
اخص بررسی ش منظوربهبالقوه و بالفعل، محدوده بازار تاریخی و پراکنش بناهاي مذهبی 

ي و نحوه پراکنش محل برگزار یو مذهب يتجار ،یخیتار ،یشاخص فرهنگ يها و بناهانشانه
ر یک مراسم نوپا ولی فراگی عنوانبهو فستیوال کوچه  عمومیي هامراسممذهبی،  يهامراسم
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ی نییو آ یمراسم جمع يبرگزاربررسی شاخص  منظوربهدر بافت تاریخی و شهر بوشهر، 
 باشد.می

 یو فرهنگ یاجتماع يهامؤلفه ارزش. 8شکل 

 
 منبع: نگارنده

 گیريبحث و نتیجه
 گزینهه منتخب، س ریمس یو طراح یخیحرکت گردشگران در بافت تار ریمس نییجهت تع
حفظ  نیر حد شتر،یب یخیتار يتلاش بر عبور از بناها ،مسیراست. در هر  شدهگرفتهدر نظر 

 ییرهایمس ایو  یکیو عبور از نزد یونقل عمومحمل ستگاهیبا ا یکیو نزد ریطول متوسط مس
 مناسب را دارند بوده است. یمدادرسانا تیکه قابل
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 یخیدر بافت تارپیشنهادي  يگردشگر هايریمس. 9شکل 

 
 منبع: نگارنده

 میقد انیاول: سفر به ل مسیر
 »میدق انیسفر به ل« لیدل نیقرمز مشخص است، به ا بارنگاول که در نقشه فوق  مسیر

 نیرتیمیکه قد یو بهبهان یمحلات کوت یخیتار يهااز هسته عمدتاًشده که  يگذارنام
افت ب شدهمرمتو  شدهشناخته ياز بناها ریمس نی. علاوه بر آن اکندیمحلات بوده، عبور م

و تا عمارت  شدهشروعاز رستوران قوام و پارك شورا  ریمس نی. اکندیعبور م یخیتار
و  افتهیتدادامبوشهر)  یدستعیصناو  يگردشگر ،یفرهنگ راثیم ی(ساختمان فعل یکازرون

 :کندیعبور م ریز يهاخود از بناها و عمارت ریدر طول مس
 نمایس یمیظهور، ساختمان قد يسایکل ،سیانگل ي: کنسولگریفرهنگ یخیتار يبناها -

مدرسه گلستان،  ،یعمارت کازرون ن،یساحل و مدرسه دخترانه شاهدخت، عمارت آذ
)، یفرهنگ راثیم دی(ساختمان جد يدیعمارت رش ،یمیانبار قدآب ،ییایعمارت آس

 يکمند)، عمارت فارسجیخل یپزشک خیتار وزه(م یعمارت دهدشت ،یعمارت روغن
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 ي)، عمارت علویشناسمردم(موزه  ينور)، عمارت طاهر امیدانشگاه پ ي(دانشکده معمار
 ی.)، عمارت گلشن و عمارت کازرونیبوشهرشناس ادی(بن بی(موزه چاپ)، عمارت طب

 یمسجد بهبهان ،ینیسعدون، مسجد امام خم خی: مسجد اهل سنت، مسجد شیمذهب يبناها -
 و مسجد کوفه

و  ستیتور هی: رستوران قوام، قائم پاتوق، رستوران تاره، اغذهاشاپیها و کافرستوران -
 فارسجیخلرستوران 

 یسعدون و مسجد بهبهان خیمسجد ش ،یکوت دانی: مهامراسم يبرگزار تیموقع -

 گمشده يها: عمارتدوم مسیر
رده و ها را به هم متصل کگذشته، آن میمراکز محلات بافت قد نیب ياهمانند حلقه مسیر نیا

تند به هس شدهشناختهرا که در حال حاضر کمتر  ياریبس یخیتار يهاخود، عمارت ریدر مس
 ریمس نیاست. ا شدهدادهنشان  یبا رنگ آب ریمس نیا 10شکل . در کندیم یگردشگران معرف

 یمامت نیب دنیو با چرخ شدهشروعاول، از پارك شورا و رستوران قوام  ریمس مانندبه زین
 .گرددیخود بازم ییابتدا تیمحلات چهارمحل، به موقع

 نمایس یمیظهور، ساختمان قد يسایکل، سیانگل ي: کنسولگریفرهنگ یخیتار يبناها -
مدرسه گلستان،  ،یعمارت کازرون ن،یساحل و مدرسه دخترانه شاهدخت، عمارت آذ

ی، عمارت دهدشت ،یعمارت روغن ،يدیعمارت رش ،یمیانبار قدآب ،ییایعمارت آس
 يگوریگر يسایو کل يعمارت کمند

مسجد  ،ینیسعدون، مسجد امام خم خی: مسجد اهل سنت، مسجد شیمذهب يبناها -
 لیو مسجد ف رزنیمسجد ملک، مسجد پ م،یحاج مر هینیحس ،يشنبد دالشهدایس
افه ک ،سیکافه حاج رئ ست،یتور هیاغذ ،يدر: کافه پنجهاشاپیها و کافرستوران -

 انیل یخانه سنتکافه کهان، کافه کوچه و سفره ر،یتنگس
حل م دالشهدا،یسعدون، مسجد س خیمسجد ش ،یکوت دانی: مهامراسم يبرگزار تیموقع -

 انقلاب دانیو م انیل راهادهیکوچه و پ والیفست يبرگزار
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 بازارگردي: سوم مسیر
 ریمس نی. در اگذردیم میبازار قد يهابوده و از راسته یدر محله دهدشت این مسیر پیشنهادي

است، تلاش بر آن بوده است که علاوه  شدهدادهبا رنگ سبز در نقشه نشان  10شکل که در 
مختلف  يهامراسمو  یمذهب ،یخیتار ياز بناها یگردشگران را با برخ م،یبر عبور از بازار قد

 .باشدیانقلاب م دانیم ریمس نیا انیشروع و پا نقطهآشنا کند. 
 بوشهر و بازار صفا میبازار قد ،يگوریگر يسای: کلیفرهنگ یخیتار يبناها -
حاج  هینیحس ،يشنبد دالشهدایآل عصفور، مسجد س هینی: مسجد جمعه، حسیمذهب يبناها -

 رزنیو مسجد پ یمسجد دهدشت ،یحاج واسل هینیحس س،یمسجد ملک، مسجد حاج رئ م،یمر
ه لنج، کاف ر،یکافه تنگس س،یکافه حاج رئ: کافه کهان، هاشاپیها و کافرستوران -

 2سالار رستوران اداره بندر و رستوران خوان
 والیتفس يمحل برگزار ،یمسجد دهدشت دالشهدا،ی: مسجد سهامراسم يبرگزار تیموقع -

 انقلاب دانیو م انیل راهادهیکوچه و پ

 انتخاب مسیر برتر
و  یذهبم ،یفرهنگ ،یخیتلاش شده تا از اماکن مختلف تار هاي پیشنهاديریمس یدر تمام

 برتر با توجه به مسیرمختلف عبور کند. حال، جهت انتخاب ي هامراسم يمحل برگزار
مبنا، رهنگف يگردشگر کردیبا رو یخیتار يهاگردشگران در بافت یابیریمس يهاشاخص
نحوه  ر،یاست. جدول ز دهشداده کرتیل فیبر اساس ط 5تا  1از  يازیامت مسیربه هر 

دوم با  محورمشخص است،  زین زیرطور که در جدول همان را نشان داده است. یازدهیامت
 است. شدهانتخاببرتر  مسیر عنوانبه ازیامت 68

اي حفاظت از شهره باهدف تنهانههاي تاریخی شهري سازي بافتبازآفرینی و باززنده
نیازهاي شهري همواره مطرح بوده و موجب  هتاریخی و بناهاي فرهنگی، بلکه جهت پاسخ ب

زشمند عناصر ار ییشناسا ان،یم نی. در اشودیم یخیتار هیبر ابن واردشده يهابیآس میترم
از  يگام در جهت حفظ و نگهدار نیشهر بوشهر، اول یخیدر بافت تار یو فرهنگ یخیتار

 قیزربا ت توانیم ،یخیتار هیابن نیگذشته است. ضمن مرمت ا یخیارزشمند تار راثیم
ر مرکز د ياختلاط کاربر جادیا زیبافت و ن اتیح دیموجب تجد ن،یساکن ازیموردنخدمات 

 شد. یخیمحلات و در دل بافت تار
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 برتر مسیرانتخاب . 3جدول 
 3مسیر  2مسیر  1مسیر  مسیر یمشخصات عموم

 نام مسیر
 انیبه ل يسفر

 یمقد
 يهاعمارت

 گمشده
 يبازارگرد

 km( 1,92 2,22 1,48( ریطول مس
 - m( 380 380( یونقل عمومحمل ستگاهیفاصله تا ا نیترکینزد

 3 3 4 شدهمرمت يهااز عمارت يبرخوردار زانیم

 هاشاخص

 4 5 3 يوجود اختلاط کاربر
 2 5 4 یو رفاه یامکانات خدمات وجود

 5 5 5 در برابر سواره ادهیحرکت پ تیاولو
 2 4 3 ياضطرار هینقل لیعبور وسا امکان

 5 4 4 یونقل عمومحمل يهاستگاهیبه ا یدسترس
 2 4 3 یصوت یسروصدا و آلودگ نبود

 2 3 3 سبز يو فضا یاهیگ پوشش
 3 3 4 مطلوب ياندازهیو سا يریگآفتاب

 يهاطیدر مح یخیتار يهاهسته یمعرف
 يواحدها نیترعنوان موفقبه یسنت يشهر

 یوستگینظم و پ ،يمعمار
3 5 3 

 5 5 5 کم طول يهابلوك
 3 3 4 یتیفعال یعموم يهافضاها و عرصه خلق
شهر  کی يبرا یعموم ياز فضاها ياشبکه

 يروادهیپ تیقابل يفشرده و دارا
4 4 4 

 1 1 1 شبانه يهاتیفعال وجود
 5 5 5 در طول محور یواحد مسکون وجود

 ،یشاخص فرهنگ يها و بناهانشانه وجود
 یو مذهب يتجار ،یخیتار

5 5 5 

 4 4 2 ینییو آ یجمع هايمراسم يبرگزار
 58 68 62 مجموع 

نقش  رشیبا پذ تواندیم یاز طرف ،یخیارزشمند تار هیعناصر و ابن نیبر آن، مرمت ا علاوه
توسعه  ياستاکمک کند. در ر زین يبافت به توسعه گردشگر ینیعلاوه بر بازآفر ،يگردشگر
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ت گردشگران در باف یابیریجهت مس یمتفاوت محورهاي ،یخیدر بافت تار يگردشگر
 يهاشاخص تیصورت گرفته از وضع يهالیبا توجه به تحل مسیرها نیا یشد. تمام پیشنهاد

اش بر آن بوده تل ،مسیرها نیا پیشنهادبوده است. در  یخیدر بافت تار يگردشگر ادهیپ ریمس
 یخیر بافت تارد يگردشگر يهالیپتانس زیمبنا و نفرهنگ يعناصر گردشگر یاست که تمام
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