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ABSTRACT 
Introduction: Since the historical buildings are among the first points that most of the travelers come across and 

show the major part of the image of the village, it is inevitable to address this issue. 
Research aim: The purpose of the present research is to investigate the role of textures with rural value in the 

development of tourism in the villages of Somam, Amlesh County, and Guilan Province. 

Methodology: The current research is an applied research in terms of its purpose (type of use) and descriptive-

analytical research in terms of its method. The statistical population of the study includes heads of households in 

villages with more than 20 households in Somam, numbering 999 people. The sample size was 278 people based on 

Cochran's formula. The research tool includes a questionnaire with 28 questions in the valuable texture section and 24 

questions in the rural tourism development section. 5 experts in the field of rural planning were used to check the 

validity of the questionnaire. Cronbach's alpha was also used to check the reliability, and its value is 0.81 and in a 

favorable condition. In the data analysis section, the data was analyzed with the help of spss22 and AMOS software. 

Studied Areas: The geographical scope of this research is the rural areas of Somam, Amlesh county, Gilan province. 

Results: The findings of the research show that, in general, valuable rural textures have an impact on tourism 

development with an impact factor of 0.21, an economic index on tourism development with an impact factor of 0.33, 

and a social index on tourism development with an impact factor of 0.34. And the physical index has been effective 

on tourism development with an impact factor of 0.72. The results showed that the physical index had the greatest 

impact on tourism development with an impact factor of 0.72, and the economic index had the least impact on 

tourism development with an impact factor of 0.33. 

Conclusion: Therefore, paying attention to economic indicators in valuable rural contexts and how to place rooms 

and places of economic activities such as agriculture and animal husbandry and handicraft activities in the heart of 

the contexts, as well as their distribution in a residential unit and even beyond that. In the villages themselves and 

their reconstruction and the attention of tourists to them can lead to more attention of tourists and development of 

tourism. Also, paying attention to the social values in valuable rural contexts and paying attention to the original 

cultural and social traditions hidden in these communities, such as the placement of the entrance of women and men, 

the separation of spaces inside the houses in terms of Sharia and custom, the level of attention to guests, etc. And 

rehabilitating and expressing it for tourists and compiling a comprehensive document in this field can lead to the 

prosperity of tourism and the attention of tourists to it and the development of villages. 
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 چکیده   
لذا پررداختن   نشان می دهند، را از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستامقدمه: 

 ناپذیر است. به این مسئله امری اجتناب

   .استسمام شهرستان املش در استان گیالن  ه گردشگری روستاهای دهستانبا ارزش روستایی در توسع یهاپژوهش حاضر بررسی نقش بافت هدف: هدف

 . جامعره است تحلیلی -از نظر روش انجام دادن تحقیق توصیفیو تحقیق حاضر از لحاظ هدف )نوع استفاده( یک تحقیق کاربردی  :تحقیق شناسی روش

 فرمرول  اسرا   بر نمونه حجم .باشند نفر می  999 تعداد به  سمام  دهستان ار درخانو 20 باالی روستاهای خانوارهای سرپرستان شامل پژوهش مورد آماری
سوال در بخرش توسرعه    24ی در بخش بافت با ارزش و سوال 28پرسشنامه ابزار پژوهش شامل  .شدند انتخاب طبقه بندی شیوه به نفر 278 تعداد به کوکران

برای بررسی پایایی نیز از آلفای  استفاده شد.  برنامه ریزی روستایینفر از متخصصین حوزه  5ظر برای بررسی روایی پرسشنامه از ن است. گردشگری روستایی
به تجزیره و   AMOSو   SPSS22افزارهای   ها به کمک نرم در قسمت تحلیل دادهو در وضعیت مطلوبی است.  81/0کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 

 پرداخته شد. تحلیل داده ها

 روستایی دهستان سمام شهرستان املش در استان گیالن است. مناطق قلمرو جغرافیایی این پژوهش، فیایی پژوهش: قلمرو جغرا

، شاخص اقتصادی بر توسعه 21/0که به طور کلی بافت های با ارزش روستایی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر دهد نشان میهای تحقیق یافتهها: یافته

 72/0و شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضرریب تراثیر    34/0، شاخص اجتماعی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر  33/0ر گردشگری با ضریب تاثی
، بیشترین تاثیر و شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری  72/0تاثیر گذار بوده است. نتایج نشان داد که شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری  با ضریب تاثیر 

  کمترین تاثیر را داشته است. 33/0ر با ضریب تاثی
همچرون   یاقتصراد  یهرا  تیر فعال یاتاق ها و محرل هرا   یریو نحوه قرارگ ییبا ارزش روستا یدر بافت ها یاقتصاد یتوجه به شاخص هابنابراین : نتایج

فراترر از آن در خرود روسرتاها و     یو حتر  یکونواحرد مسر   کیپراکنش آنها در  زانیم زیدر دل بافت ها و ن یدست عیصنا یها تیو فعال یو دامدار یکشاورز
 یتوجره بره ارزش هرا    نیمنجرر شرود. همچنر    یگردشگران و توسعه گردشگر شتریتواند به توجه هر چه ب یو توجه دادن گردشگران به آنها م اآنه یبازساز
زنان و مردان،  یورود یریاجتماعات مانند نحوه قرارگ نینهفته در ا یو اجتماع یفرهنگ لیاص یو توجه به سنت ها ییبا ارزش روستا یدر بافت ها یاجتماع
 نهیزم نیسند جامع در ا نیگردشگران و تدو یآن برا انیو ب یتوجه به مهمان و ... و بازپرور زانیم ،یو عرف یدرون منازل به لحاظ شرع یفضاها یجداساز
 خواهد داشت. یوسعه روستاها را در پو توجه گردشگران به آن شده و ت یگردشگر شتریتواند به رونق هر چه ب یم

ید ژهکل : وا  سمام دهستان گردشگری، توسعه روستا، ارزش، با بافتها
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  مقدمه
را باخود  یریاجتناب ناپذ یهاها، چالشمحدوده نیا یو جهان یمل یهاها به واسطه ارزشروستا یخیتار یهادر محدوده مرمت

 یاوسرت و از سرو   یزندگ وهیشناخت انسان معاصر و ش ازمندیسو ن کیاز  یخیتار یدر جوار بافت ها مرمتبه همراه دارد. موضوع 
بوده کره در   یتیجمع یرایبافتها پذ نیا یزمان .رندیمورد توجه قرار گ دیطلبد که با یم را یمشخص یاستاندارها و ضوابط طراح گرید

از عوامرل مختلرف    یا شدند. مجموعره  یفراوان یبهایمتحمل آس یمهاجرت و فرسودگ جهیامروزه در نت کنیول کردند یم یآن زندگ
 دگاهید ،ییستابا ارزش رو یهابافت بیتخر یبافتها را مختل کرده است. در زمان معاصر، با شناخت عوامل اصل نیا روستایی اتیح

دت صرنعت  شده که خواهان رشد بلنرد مر   یجامع یها افتیمعطوف ره ییروستا یدست اندر کاران امرگردشگر یها استیها و س
نرا   یاصرال  گردشرگر   نی، همچنر یاجتمراع  یها بیگاه ها و آسسکونت ،ستیز طیبر مح بیو آس دیتهد ،بیبدون تخر یگردشگر

هرا و  م کردن امکان حفظ و نگهداری بافتسازی برای احراز هویت و فراه  زمینه .(Taleb, 2012) است یزیربسامان و بدون برنامه
هرای   ه ظهور عینی فرهنگ بومی این سرزمین هستند برای انتقال ارزش های فرهنگری بره نسرل   آثار ارزشمند معماری روستایی ک

سرازی و   برا حفاظرت، باززنرده    .(Akrami & Sameh, 2008)رود  های بهسازی به شمار می های مهم طر  آینده، یکی از ضرورت
شود و از این راه انتقرال تجرارب    و محلی میسر میهای بومی  های باارزش روستایی امکان بازشناسی فرهنگ استقرار حیات در بافت
  .(Mazaheri, 2001) شود یابد و امکان بازشناسی فناوری های ساختمانی گذشته میسر می فرهنگی تحقق می

منرابع درآمرد، اشرتغال و     نیمهمتر از یکی ن،یها در جهان است. همچن تیفعال نیالرشدتر عیو سر نیاز بزرگتر یکیگردشگری 
و  یملر  ،یالمللر  نیای است که عوامل توسعه بر  دهیچیپ ندیتوسعه گردشگری فرا .(Neto, 2013) از کشورهاست ارییبسثروت در 
. در هرر کشروری،   (Tefler & Sharpley, 2018) ردیر گ و قانون گذاری را دربر می زییدولت، برنامه ر استیس با ریی درگها گروه
عرامالن   ،یدر بخش دولت عمومی . مسئوالنشود ط کنشگران متفاوت فراهم میتوس داریبرای توسعه گردشگری پا رییپذ تیمسئول

هسرتند و اثررات    لیر گردشرگری دخ  زییو برنامه ر توسعه و گردشگران؛ همه در ساختار یاجتماعات محل ،یو داخل یتجارت خارج
که از لحراظ   یکه مشاغل نستیا ردایدر گردشگری پا دیی. چالش کل(Dinica, 2019) بخش دارند نیعملکرد ا دارییبر پا یمختلف

دربرداشته باشند و  یاجتماعات محل یرا برای گذران زندگ ییها تیو به دنبال خود مز ابندیو تداوم دارند توسعه  بوده یاقتصادی دائم
تاریخی  از آنجا که بناهای .(Simpson, 2017) ندیگونه اجتماعات را محافظت نما نیا ستیز طیمح و یفرهنگ بوم گر،یاز طرف د

، لرذا پررداختن بره ایرن     نشان می دهد را جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا
ای در  یابیم که نقش عمده های تاریخی، قدیمی و بناهای تاریخی در می ناپذیر است. با نگاهی به گذشته و بافت مسئله امری اجتناب
یان تکنولوژی پررداختن بره   یکردند. با تغییر یافتن مقیا  روستاها و تغییر شکل زندگی روستا روستاها را ایفا میشخصیت بخشی به 

دسرت   یارزشرها  یبه بهساز ازیموضوع حفظ ارزش مکانها و تدوین راهکارهایی برای زنده کردن بافتهای تاریخی ضروری است. ن
است کره   یصنعت گردشگر شیازسبب اف ییمناحق روستا یراثیو م یمکان یو حفظ ارزش ها ییروستا میدر حر یعیاطبیساخت و 

 نرد ینما جراد یدر ذهرن گردشرگران ا   یمتفراوت  راتیتوانرد تراث   یدر آن دارنرد و مر   یکننرده ا  نیری ساکنان روستا نقش به سز ا و تع
(Hanachi, 2015). 

و در  توسرعه گردشرگری   حتم بر میرزان هویرت   به طور های سمام از طرفی وجود عناصر تاریخی و طبیعی در حوالی روستای  
آنچره کره امرروز در     افزایرد.  نتیجه میزان تاثیرگذاری آن بر ارتقا کیفیت روستا و در نتیجه بر میزان اهمیت موضوع مورد بررسی می

له آن را همره سرا   ز،یر ن یاهرال  تیر است که مهاجرت اکثر بیو تخر یرانیاز و یعیسطح وس خورد، یبه چشم مروستای بویه  یمایس
مسیردهستان سرمام  که در کنار  احیا روستا بویه ، پوسد یاز درون م یمیقد روستاهای که  یکند. امروزه در حال یم عیو تسر دیتشد

آب   یبکرر  و دارا  یالقر ییدهستان سمام درمنطقه  می تواند بر ارزش و توسعه مدیریت روستایی و پیشبرد روستا تاثیر گذار باشد . 
از دو  تیر مرکز جایگراه باشد. منطقه سمام در فصل بهار و تابستان بره علرت    یمناسب م اریبس یگردشگر یبرا ینکوهستا یوهوا

ذکر است که با انجرام   انیداشته باشد. شا یدر گردشگر یخوب مرکزیتتواند  یم  ،دوم به املش ریو ازمس اهکلیبه س یکیقسمت 
 انییروستا یشغل برا جادیو ا یکشاورز جیترو نیدر منطقه و همچن یگردبوم  یمنطقه سمام احداث خانه ها یدانیم یپژوهش ها
 .(Jafari & Ebrahimzadeh, 2013) حفظ منطقه است یاهداف برا نیمنطقه بهتر

مساله اساسی این است که روستاهای دهستان سمام، اغلب دارای قدمت تاریخی هستند که می توان بره روسرتاهای آل بوبره،    
داشت که دارای بافت های باارزش زیادی هستند و در شرایط کنونی به دلیل عدم برنامره ریرزی متناسرب، ایرن      ملکوت و ... اشاره

بافت ها در حال نابودی هستند و کمتر در روند طر  های روستایی به احیا، بازسازی و بهره گیری از معماری  آنها در شکل گیرری  
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ن امر در طوالنی مدت به از بین رفتن سراختار تراریخی و بافرت هرای براارزش      خانه های جدید در منطقه استفاده می شود که همی
منجر خواهد شد. همچنین نبود دیدگاه روشن در نقش توسعه گردشگری در توسعه روستایی در بین مردم محلری و حتری مسرئولین    

ام کمک نماید بهره گیرری و توجره   نیز مزید بر علت شده است که یکی از مواردی که می تواند به توسعه گردشگری در منطقه سم
به بافت های با ارزش روستایی می باشد که بازسازی، مرمت و ... آنها می تواند سبب توجه گردشگران به مناطق روسرتایی شرده و   
همین امر سبب توسعه روستاها و همچنین کشیده شدن هرچه بیشتر گردشگران به منطقه خواهد شد. روستاهای دهستان سرمام در  

ستان املش دارای قدمت بسیار زیادی می باشند و آثار تاریخی و بافت های با ارزش زیادی در آنها وجود دارد که تعداد زیرادی  شهر
از آنها در طی سالهای متمادی دچار آسیب شده اند و برخی از آنها مرمت و برخی نیز رها شده اند کره نیازمنرد توجره و بازسرازی و     

مصالح سنتی در آن می باشد. متاسفانه این بافت ها از دید و رسیدگی مسئولین محلی روستا، بخش و  رعایت اسلوب، شیوه، بافت و
شهرستان نیز دور بوده و کمتر به آن توجه شده است. در حالیکه توجه به آنها  و حفظ و نگهداری آنها مری توانرد بره عنروان یرک      

از توسعه محلی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی ظرفیت بالقوه در جذب گردشگر به روستاها بوده و زمینه س
می شود. این روستاها در سالیان اخیر به دلیل نبود تنوع فعالیت های اقتصادی و کفاف نداشتن منابع درآمدی روبره سروی تخلیره و    

سراز تنروع اقتصرادی و جرذب گردشرگر و      مهاجرت قرار گرفته اند که بهره گیری از بافت های با ارزش روستایی می توانرد زمینره   
استمرار حیات روستاها و توجه جدی به بافت های باارزش روستایی می شود. در زمینه ضرورت انجام پژوهش می تروان بره مروارد    

 ذیل اشاره داشت:
 روستاها  یاز نابود یریجلوگ -
 ها ها  و رودخانهاطراف چشمه یعیطب یهاحفظ چشم انداز -
 روستاها سمام  یخیتار یمحل یبوم یهامردم به خانه شتریالزم جهت توجه ب یاه نهیزم جادیا -
 در سطح شهرستان    یکمک به توسعه گردشگر -
 در منطقه یمرتبط با گردشگر یها شغل جادیا -
 داد. جیروت در آمد مردم محل و منطقه شیافزا -

 یروسرتاها  یدر توسرعه گردشرگر   ییا برا ارزش روسرتا  هر بافرت ترین مساله پژوهش حاضر این است که آیا بر این اسا  مهم
 تاثیرگذار می باشد؟ النیدهستان سمام شهرستان املش در استان گ

 یروسرتا مر   یو اقتصراد  یاجتمراع  یهاساکنان و عرصه یبا زندگ میدر ارتباط مستق ییبا ارزش روستا یهابناها و بافت یایاح
 یهمانند سادگ یمعمار یهااز ارزش یضمن برخوردار رانیا یروستاها یبافت کالبد با هم دارند. یارهیزنج یباشد که سلسله مراتب

استفاده از  ،یشتیو مع یستیبا عملکرد ز یهماهنگ ،یعیطب طیانطباق با مح ،یشناخت ییبایو ز یصرب یالگوها یدارا ،یگیرایپ یو ب
برا   یهرا درخرور بروده و بافرت    ینگرش ازمندیبا ارزش ن یهابافت ،یتوسعه کالبد یهااست. در طر  یمصالح بوم آورد و دانش بوم

بره   ییکره عرالوه برر پاسرخگو     یاند، بره گونره ا   ژهیو یازمند توجهیمطالعات اندک صورت گرفته در آن ن لیبه دل ییارزش روستا
ترر از   قیر عم یگرشر و ن یشر یبا ژرف اند زیروستا ن یو فرهنگ یکالبد ،یساختار تیهو دیساکنان آنها، با یروزمره و اساس یازهاین

به  یساکنان، رجوع معنادار یازهاین ییعالوه بر پاسخگو دیبا ییبا ارزش روستا یبافت ها ایاح یواقع شود. برا تیگذشته مورد عنا
 یاست. از طرفر  یفرهنگ یچون گردشگر ییهااز محرک استفاده نه،یزم نیموثر در ا یکردهایاز رو یکیبافت شود.  یخیتار تیهو
و آثرار طرر  هنروز     امدهایپ یابیارز ،ییروستا یهادر بافت یابرنامه داخلهها و سوابق مطر  نیا یجه به دوره کوتاه اجرابا تو گر،ید

 ییمداخله در بافت روسرتا  یاست که برا ییتجارب ذکر کرد، الزامات و ضرورت ها نیتوان از هم یرسد، اما آنچه م یزود به نظر م
، اسرتفاده از  برا دانرش نروین    دانرش  نیا یو معاصرساز یزبازآمو ،یبود. از جمله استفاده از دانش بوم بندیبه آن پا دیبا ژهیبه طور و

در  یکاربسرت مجردد دانرش بروم     یو آموزش آنان برا ییخفته روستا یروهاین جیآنها، بس یو معاصرساز دیمصالح بوم آورد و بازتول
بر ایرن اسرا  اهرداف مترترب برر رویکررد بهسرازی         .(Bagheri et al., 2019) باشد یم ییبافت با ارزش روستا یبهساز ندیفرا
 توان در موارد زیر برشمرد: های باارزش روستایی جهت توسعه گردشگری را می بافت
 حفاظت، احیا و مرمت بافت و کالبد روستا -

 ساماندهی هسته کهن و باارزش روستا در رابطه به سکونت و تولید -

 فضایی، معماری و منظر روستایی  -فرهنگی، تاریخی، کالبدیهای  حفاظت و احیای ارزش -
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 های روستا در زمینه توسعه گردشگری شناسایی و ارتقای ظرفیت -

 های زیست و تولید روستایی ارتقای کمی و کیفی عرصه -

  .(Jame Kasra, 2010)های موجود  فراهم کردن زمینه توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط، امکانات و محدودیت -
آبزیان و همچنین توریستی بودن روستا، امکران فعالیرت    تولید محصول خاص، پرورش نوع خاصی از دام، گیاه یابر این اسا  

. تأمل اسرت  اقتصادی آتی روستا قابل ی هزایی برای جوانان و توسع ل کند. این پتانسیل از جهت اشتغا اقتصادی را در روستا ایجاد می
 نیر است که در ا ییربنایو ز یعادالنه خدمات رفاه میو تقس یجنبه حقوق شتریدر کشور ب ییتوسعه و عمران روستا یها امروزه طر 

و به کارشناسران و متخصصران    ردیگ یمورد توجه قرار نم ییبا ارزش روستا یخیتار یها بناها و بافت یساز حفاظت و باززنده ندیفرآ
اسرت.   افتهیخاص خود را ن گاهیصنعت در کشور ما جا کیبه عنوان  یعلت هنوز گردشگر نیو به هم شود یواگذار نم نهیزم نیدر ا
 باشرد  یخصروص مر   نیر در ا یجرامع و منرابع مرال    یزیر ر ، عردم برنامره  یاز کمبود دانرش فنر   یمشکالت و کمبودها ناش نیهمه ا

(Nurinejad, 2010)  . بروم گررا هسرتند بره      یو معمار یخیتاربافت با ارزش  یکه دارا ییروستاها در یتوسعه گردشگربنابراین
بره سربب داشرتن     روسرتاها اسرت   یگردشگر صدآن به عنوان مق یروستا و معرف یمعمار یبالفعل نمودن ارزشها و جاذبه ها یمعن
و  یگردشگر جادقطبیا نهیدرزمیی باال لیو پتانس تیاهم یو فرهنگ یعیطب یچشم اندازها یدرمعمار یو مذهب یخیتار یهایژگیو

 . (Jojazi & Farmani Mansoor, 2014) گردشگر دارندجذب 

 محریط  بین المللی کمیسیون تعریف مبنای است. بر محیطی هایارزیابی به توجه دیگر دالیل از پایدار بر توسعه تأکید و توجه

 هایتوانمندی از ون کاستنطبیعی، بد منابع از استفاده با کنونی نسل نیازهای برآوردن پایدار )یعنی توسعه مورد توسعه در و زیست

 نسرل  بررداری  بهره از ناشی و شدت تخریب برداریبهره میزان گیریاندازه بدون ناحیه یک محیطی های توان آینده( ارزیابی نسل

گسرترده  اختالالت با مقابله برای را محیطی، پتانسیل محیط ناپایداری میزان از کاستن. (Barou, 1998)پذیر نیست  امکان کنونی
دسرت   یارزشرها  یبره بهسراز   ازیر ن. (Pond et al., 2003)می بخشد  است، ارتقاء اندک آنها مدیریتی و بینی پیش امکان که یا

است که  یگردشگر نعتص شیسبب اف ا ییمناحق روستا یراثیو م یمکان یهاو حفظ ارزش ییروستا میدر حر یعیاطبیساخت و 
    Hayati) ندینما جادیدر ذهن گردشگران ا یمتفاوت راتیتواند تاث یدر آن دارند و م یکننده ا نییساکنان روستا نقش به سز ا و تع

(Rad, 2015 .هرای   از یک جهرت بررای محریط    ؛توان از دو جهت مورد توجه  قرار داد بطور کلی جریان گردشگری روستایی را می
یاهوی شهری و تکنولوژی در بطن سنتی روستا زمانی را کند تا گردشگران فارغ از ه مهیا میرا پیرامون آنها این فرصت  روستایی و

 ,Arahi) ی تنفس دیگری را تجربه کندها تواند راه آن اقتصاد روستایی وابسته به زمین می به فراغت بگذرانند و از دیگر سو در کنار

و  یعر یطب ،یفرهنگر  ،یخیترار  یارزشها یدارا یخیو تار یعیطب یگسترده با بسترها یوندهایپ لیبه دل ییروستا یهابافت .2018)
مانردگار   راثیر روستاها، بعنوان م یو فرهنگ یکالبد ریو حفظ ذخا یبهساز یرو انجام اقدامات مناسب برا نی. از اباشندیمعمارانه م

  .(Pari Pishbor, 2015) ابدییضرورت م اکانین

بررسی و ارزیابی نقرش اجررای طرر     به ( 1395) ساربان حیدریدر زمینه پیشینه پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره داشت: 
 جینترا پرداخته است که  گردشگری روستاهای توریستی مطالعه موردی: روستای توریستی صور در شهرستان بناب، هادی در توسعه

اقتصرادی و   ساختاری،اجتماعی، بهداشتی، -دهد  بین انتظارات هر سه گروه در مورد آثار طرحها هادی در پنج بعد کالبدیینشان م
های با ارزش بر توسعه های بهسازی بافتآثار اجرای طر  یبررسبه ( 1395) یعنابستان .دمحیطی تفاوت معنی دار وجود دار زیست

دهد که بهسازی بافت براارزش برا در نظرر گررفتن کالبرد و      ینشان م یحاصل بررس جینتا پرداخته است و ،ییهای روستاسکونتگاه
و اقتصرادی   یطر یمح -سرت یکالبدی، ز ،یاجتماع راتییمنجر به تغ یربومیاز ساخت و ساز غ رییا و جلوگهر روست یطیمح طیشرا
کرز    یروستا یگردشگر داریدر توسعه پا ییبافت باارزش روستا یطر  بهساز ریتاث به بررسی (1395زاده )یحاج .شده است یمثبت

بافرت   یکرز  تحرت پوشرش طرر  بهسراز      یروستا یکالبد یفضا و مایاست که س نیا نیمب قیتحق جینتاپرداخته است.  خلخال،
روستا و توسرعه   نیمسئله باعث جذب گردشگران به ا نیروستا شده و هم یباسازیاز جمله ز یادیدچار تحوالت ز ،ییباارزش روستا

 یگردشرگر  قیر راز ط یسرنت  یروسرتاها  یایر احدر مطالعه ای بره بررسری   ( 2017) ووایب .آن شده است ییروستا یگردشگر داریپا
 نیدرک بهترر رابطره بر    یبررا  اءیر مردل اح  اقدام نمروده اسرت کره    ،نیچ یاستان شانش ا،یوانجیدهستان  ی: مطالعه موردییروستا
مردل   نیر در ا داریر پا شرت یمع یدئولوژیو ا یو تئور ییروستا یگردشگر  یساز کپارچهیاست.  روستا یایو اح ییروستا یگردشگر
 یایر اح یمروثر بررا   یهرا  ( راهیو فرهنگ ی، اجتماعیدهد که سه سطح مدل )اقتصاد نشان می نتایج .قرار گرفته  است یرسمورد بر
صورت گرفته اسرت در پرنج    نیدر چ یخیو تار یسنت یبه روستاها یشتریبه دست آمده توجه ب جهیموفق بوده است و  نت یروستا

شناخته شده و  به عنوان  تیبه رسم ییروستا ی.  گردشگرمطالعه  قرار گرفته  است ایحفاظت و اح یدیکل وضوعسال گذشته  دو م



 603 همکاران                           و  فدائی... /  یتیبر تحوالت هو یساز انینقش اع لیتحل

بر  یمبتن یسنت یروستا کی ،یبررس  کیستماتیدانش س قیباشد.  از طر و کاهش فقرمی ییتوسعه روستا یبرا یدیکل کردیرو کی
 نییریزی  پا وبرنامه یدهد   توسعه تحقق درون پژوهش نشان می نیا یشود  بررس می شنهادیپ داریو پا کپارچهی ییروستا یگردشگر

سرود و مشرارکت    عیر روش نسبتا عادالنره توز  کیکشاورز  یانتخاب شودو  تعاون نییریزی باال به پا برنامه بیترت یبه باال را به جا
حافظره و   ک،یر بر تحر راتی: تأثییروستا یابعاد تجربه گردشگردر مقاله ای به بررسی  ( 2017)1سابتیال کالستن. جامعه چین است

 یدهرد کره ابعراد آمروزش گردشرگر      نشران مری   جره ینتباشد.  پیمایشی می-به شیوه توصیفی روش پژوهشپرداخته است.  ت،یرضا
 یادآوریر  ،یشناس ییبایو ز یکه فراموش یکند، در حال می ینیب شیرا پ ییمثبت، ارزش گردشگران روستا یشناس ییبایو ز ییروستا
در پژوهشی به بررسی  (2017) 2ائویژ . ردیگ مورد بحث قرار می ییروستا یگردشگر یبایبازار یامدهایپ ت،یکند. در نها می نییرا تع

دهد گردشگری  اقدام نموده است که نتایج نشان می ،و نقش آن در توسعه روستایی نیدر چ ییروستا یگردشگر پدیده های موجود
اسرتفاده از مردل   بره بررسری   ( 2018) 3وانرا . گیررد روستایی می تواند در توسعه روستا بر اسا  برنامه ریزی منسرجم مردنظر قررار    

نشران   جینترا پرداختره اسرت و    ،یمنطقره جنروب براختر    مطالعه توسعه اهداف کوچک: موردو  یرقابت مقصد گردشگر استراتژیک
ن دو بررای ایر   ،یمقصد گردشگررقابت در باشند  و  نمی  یکیبا هم به لحاظ رقابت در گردشگری دهد که دو منطقه مورد نظر   می

 افتخراری رکرن الردین  .  باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند به عنوان الگوی گردشگری روستایی در توسرعه منطقره مردنظر باشرد    
. بر این اسا  پرداخته استای(،  نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی )نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریه به بررسی (2018)

. شرده شده مطالعه و مقایسه  رار متون در ارتباط با گردشگری روستایی در کشورهایی که این طرحها اجها و نظرات موجود د دیدگاه
در ابتردا بره بررسری مفهروم توسرعه روسرتایی و گردشرگری         جینتا شده ودر نهایت ابعاد مختلف تأثیرات توسعه گردشگری بررسی 

برای توسعه روستایی، گردشرگری روسرتایی سیاسرتی بررای     . سپس سه نگرش گردشگری روستایی ابزاری استروستایی پرداخته 
های روستایی، گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایردار و حفاظرت از منرابع طبیعری روسرتایی       سکونتگاه تبازساخ

در مقالره ای بره   ( 2019) 4تانرگ  .شده است که نشانگر عدم انسجام کامل نظریه ها در توسعه روستایی می باشرد بررسی و مقایسه 
 و زیست بوم روستائیان پرداخته است که نتایج بیانگر آن اسرت کره توسرعه    بررسی توسعه گردشگری روستایی در حفظ محیط بومی

های منحصر  تواند جاذبه خود به تنهایی می زیست محیط زیرا است، وابسته طبیعی زیست محیط زیادی به حد گردشگری تا نوع این
 روسرتای  گردشرگری  رونرق  در تراریخی  ارزش با بافت ( در پژوهشی به تاثیر1398) مجیدی. ران داشته باشدبه فردی برای گردشگ

 اشرکال  مردمیتررین  از یکری  امرروزه  روسرتایی  اقدام کرده است و نتایج بیانگر آن مری باشرد گردشرگری    (ورامین شهرستان) خاوه
 جانبره  همره  توسرعه  منظرور  به آن ارزش با بافت تاثیر و دیروستاگر رویکرد با گردشگری جدید طر . شودمی محسوب گردشگری
( در پژوهشی به بررسی نقش گردشگری در توسعه و فراز و فرود معماری و بافرت  2020) 5معینی. باشد گذار اثر تواندمی خاوه روستا

 سراختارهای  برر  مبتنری  و تولیرد  برا  همرراه  زندگی از نوعی روستایی، روستایی اقدام کرده است که نتایج بیانگر آن است که زندگی
 و سررپناه  بره  نیراز  نیازهرا،  ایرن  مهمتررین  از یکی. میکنند تأمین روستا محدوده در را نیازهای خود اغلب آن ساکنان که است بومی
 فرهنگری،  اجتمراعی،  سراختارهای  بیرانگر  و هویرت  از نمرادی  گذشرته  در به خصوص روستایی، بناهای. است سکونت برای مکانی
اقتصرادی،   اقلیمری،  فرهنگری،  شررایط  تابع روستایی مسکن شکل گیری لذا. است بوده منطقه اقلیمی  شرایط نیز معرف و اقتصادی
بر ایرن اسرا    . تواند باعث حفظ و توسعه آن شود است و توسعه گردشگری می بوده استفاده کننده جامعه ساخت تکنیک و معیشتی

توجه به بافت های با ارزش روستایی و مساکن قدیمی و سرنتی مری توانرد بره     نتایج پژوهش های مورد بررسی نشان می دهد که 
جذب گردشگر منجر شده و جذب بیشتر گردشگر زمینه را هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ توجره ملری و برین المللری در حفرظ و      

مساکن و بافت های روسرتایی   مرمت بافت های باارزش فراهم می نماید. اغلب پژوهش های بررسی شده به بررسی نقش بازسازی
در توسعه گردشگری اقدام کرده اند و کمتر به مبحث بافت های باارزش پرداخته اند که پژوهش حاضر بردین لحراظ دارای تفراوت    

اسرت و اغلرب    رفتره یصرورت نپذ  یقر یآن تحق رامرون یبوده که تا کنون پ یموضوع کیموضوع پژوهش حاضر می باشد. همچنین 
 ییدر مناطق روستا یگردشگر یدر حفظ جاذبه ها ینقش گردشگر ای یدر توسعه گردشگر یخینقش آثار تار نهیپژوهش ها در زم

 باشد. یم ینوآور یمبنا پژوهش حاضر دارا نیباشد و بر هم یم

                                                 
1. Castanets Elizabeth 

2. Xiao 

3. Wanna 

4. Tang 

5. Moeini 
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   ژوهشروش پ
 حلیلیت -توصیفی، از نظر روش انجام دادن تحقیق. تحقیق حاضر از لحاظ هدف )نوع استفاده( یک تحقیق کاربردی است

 توابع از  سمام  دهستان در( شورا دارای)خانوار 20 باالی روستاهای خانوارهای سرپرستان شامل پژوهش مورد آماری . جامعهاست
باشند و در بررسی صورت گرفته تمامی این روستاها به صورت محدود تا زیاد دارای بافت با  نفر می  999 تعداد به املش شهرستان

 به نفر 278 تعداد به کوکران فرمول اسا  بر نمونه حجم .همین اسا  کلیه روستاها مدنظر قرار گرفتند ارزش می باشند که بر
 .(1 )جدول شدند انتخاب طبقه بندی شیوه

 خانوار(20)باالی  هدف روستاهای حسب بر تحقیق آماری نمونه معرفی  .1جدول
 نمونه کل حجم شده تعداد پرسشنامه توزیع تعداد خانوار روستا

  16 59 سیاه خولک

 
 
 

 

 

278 

 14 49 امام
 24 87 بویه
 10 36 کاکرود
 7 24 کشمش
 44 158 لرود
 24 85 مربو
 35 126 ملکوت
 63 226 موسی کالیه
 25 91 کالمرود
 16 58 گور 

برای  است. ی روستاییسوال در بخش توسعه گردشگر 24ی در بخش بافت با ارزش و سوال 28پرسشنامه پژوهش شامل ابزار 
استفاده شده و روایی آن چندین بار مورد بررسی  برنامه ریزی روستایینفر از متخصصین حوزه  5بررسی روایی پرسشنامه از نظر 

برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ . و همچنین از روایی سازه ای بر اسا  تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است قرار گرفت
و  SPSS22افزارهای   ها به کمک نرم در قسمت تحلیل دادهو در وضعیت مطلوبی است.  81/0بهره گرفته شد که مقدار آن 

AMOS  پرداخته شد.  آزمون تحلیل عاملی تاییدیبه بررسی سؤاالت تحقیق با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری و 

 

 و جغرافیایی پژوهشقلمر
 عرض دقیقه 8 و درجه 37تا دقیقه 50و درجه 36جغرافیایی مختصات در مربع کیلومتر 5/469 حدود وسعتی با املش شهرستان

 شرهر  کیلرومتری  75 فاصرله  در و مبدا النهار نصف از شرقی طول دقیقه 16و درجه 50تا دقیقه 60 و درجه 50 استواو خط از شمالی
است. دهستان سمام از جمله سره دهسرتان بخرش رانکروه بروده و در منتهری الیره جنروبغربی          شده واقع النگی استان مرکز, رشت

 1390ی از سال املش ییروستا 1495است،  یاملش انییکوچ روستاروستایی شهرستان املش بیانگر   آمار شهرستان املش قرار دارد.
      روسرتاهای مرورد مطالعره را در سرطح دهسرتان سرمام را نشران         ( موقعیرت 1) شرکل  .اندکوچ کردهها به سمت شهر 1395تا سال 
 . (General Office of Cultural Heritage, Handicrafts & Tourism of Guilan Province, 2016) دهدمی
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  روستاهای مورد مطالعهی ایفیراجغموقعیت . 1شکل

  و بحث هایافته
به های گردشگری و بافت های باارزش روستاها ارائه شود که به مهم در ابتدا الزم است که توضیحی مختصر از روستاها و جاذ

 ترین بافتهایی که دارای ارزش بوده و بافت سنتی دارند اشاره می شود:
مخروط  یرو یاست که کم یا استوانه ل،یم نیو گچ بنا شده است. شکل ا دهیسنگ نتراش از  یالهیمدر روستای اُمام:   بر  امام -

 یها جزء بر  دیبر  را با نیشود، ا انیکرده بودند تا از دور نما دیو درشت سف یرا با گچ غربال یخارج سراسر بدنه  ویرقرار دارد و 
 راهنما دانست.

واقع شده و با گسترش  "پلورود"و  "چاکرود"قلعه مشرف بر دو رودخانه  نیادر روستای گور :  گور  انیلیاسماع نینش شاه -
که حدود هشت متر ارتفاع  نییدر قسمت پا میعظ یاستحفاظ وارید کیشده و از گور  تنها  بیرفته تخرها قلعه رفته  رودخانه

 یساخته شده است و طبق اظهار اهال یرقلعه که در حدود قرن پنجم و ششم هج  طیمحمانده است.  یباق یداشته، به طرز مشهود
 یعیطب یها از تخته سنگ ماندهیباق واریبوده و د رهیدا میبه شکل ن رفت، یبه شمار م هیروستا از قالع دوران حسن صبا  و اسماعل

 گل و آهک ساخته شده است. 
 یخان صوف یخانه هاد، اول یمربوط به دوره پهلو یخان صوفیخانه تق، مربوط به اواخر دوره قاجار یاهلل خان صوف خانه امان -

 ت.و در روستای اُمام واقع اس است مدو یمربوط به دوره پهلو
 است. اکبرآباد واقع شده یپس از اسالم است و در روستا یخیتار یها تپه اذان قلعه مربوط به دوران -
 است. واقع شده ماجانکشید یپس از اسالم است و در روستا یخیتار یها مربوط به دوران یقلعه نفت خان نینش شاه -
 است. واقع شده تیاشک یستامربوط به دوره قاجار است و در رو تیاحمد اشک دیبقعه آقا س -
 است. بابا جان دره واقع شده یاست و در روستا انیموریبقعه سرتربت مربوط به دوره ت، بقعه باباجان دره مربوط به دوره قاجار -
 است. کاکرود واقع شده یمربوط به دوره قاجار است و در روستا نیالد جمال دیبقعه آقا س -
 است. مطالکوه واقع شده یبه دوره قاجار است و در روستا محمد جان مطالکوه مربوط ابیآس -
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 مدل اندازه گیری شاخص اقتصادی با بارهای عاملی در حالت استاندارد .2شکل

پرداخته شده است. در واقع  گردشگری توسعه جهت روستایی ارزش با هایبافت توسعه ریزیبرنامه و قسمت به مطالعه نیدر ا
بررسی ارتباط اقدام شده است.  نیا یبه بررس یو بهره جستن از معادالت ساختار Amosه از نرم افزار قسمت با استفاد نیدر ا

بین  رابطهمورد آزمون قرار گرفت. قدرت ( 6تا  2)  لاشکار قالب الگوی معادالت ساختاری نشان داده شده در ارتباط بین متغیرها د
رود. بار عاملی مقداری بین صفر و  وسیله بار عاملی نشان داده می به ت پرسشنامه()سؤاال عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده

قابل 6/0تا 3/0رود. بار عاملی بین  نظر می نظر گرفته شده و از آن صرف ضعیف در رابطهباشد  3/0یک است. اگر بار عاملی کمتر از 
لی سواالت پژوهش نشان از آن دارد که کلیه سواالت دارای بارهای عام باشد خیلی مطلوب است. 6/0تر از  قبول است و اگر بزرگ
        4/0باشد. در بخش اقتصادی کلیه گویه ها دارای بار عاملی باالی داشته که نشان از مطلوبیت آن می 3/0بار عاملی باالی 

محصول  دیتولتایی بر مبنای های سنتی و با ارزش روسفعال نمودن بافت یبرا یطیشرا جاد(. بر این اسا  ای2)شکل باشندمی
. کند یم جادیرا در روستا ا یاقتصاد تیبودن روستا، امکان فعال یستیتور نیو همچن انیآبز ای اهیاز دام، گ یخاص، پرورش نوع خاص

ا ه در بخش اجتماعی کلیه گویه روستا قابل تأمل است. یآت یاقتصاد ی جوانان و توسعه یبرا ییزا ل از جهت اشتغا لیپتانس نیا
و  یاجتماع های شاخص به (. بنابراین توجه3)شکل باشدشند که نشانگر وضعیت مناسب آن میبامی 35/0دارای بار عاملی باالی 

 دینما یخاص هر روستا را کشف و معرف یو اجتماع یمشخصات فرهنگ تواند یشاخص در روستا م نیا یهر روستا و بررس یفرهنگ
 شود. یریگبهره یتوسعه گردشگر یو در راستا

 
 مدل اندازه گیری شاخص اجتماعی با بارهای عاملی در حالت استاندارد. 3شکل
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(. بنابراین 4می باشند که نشانگر وضعیت مناسب آن می باشد)شکل 4/0در بخش کالبدی کلیه گویه ها دارای بار عاملی باالی 
در  تواند یدر بافت با ارزش که م زهیو پاک یبهداشت یطیمح جادیدر روستاها و ا یو کالبد یطیمح ستیبه شاخص ز ژهوی توجه

 ییبایز یها جنبه یدر روستا که دارا ژهیو یعیمکان طب ایسودمند باشد. وجود منظره  اریبس یو خارج یجهت جذب گردشگران داخل
 یاقتصاد دیخود عوا سمت روستا باشد که به یربومیعامل کشش افراد غ تواند یاست، م یاقتصاد ای یقاتیتحق -یشناسانه، آموزش
 روستا به همراه خواهد داشت. یبرا یقابل توجه

 
 با بارهای عاملی در حالت استاندارد مدل اندازه گیری شاخص کالبدی .4شکل

(. 5)شکل باشدمناسب آن میباشند که نشانگر وضعیت می 3/0ها دارای بار عاملی باالی در بخش توسعه گردشگری کلیه گویه
آن با بافت با ارزش و استفاده از  ییو همراستا ییآن در مناطق روستا یو اجرا یگردشگر یها به طر  ژهوی جهبر این اسا  تو
مشارکت کنندگان است. در  از یسطح شامل مشارکت تعداد به نسبت کم نیدر ا یگردشگر یها طر  رایز ان؛ییمشارکت روستا

است که  قتیحق نیا ۀنشان دهند دیشا نیدشوار است. ا اریبس تیقموف یتوافق برا ،یا منطقه ای یسطح باالتر، اعم از محل
توسعه  تیواقع یازهاین ۀممکن است هم یو حت کند یم داینمود پ ا یکوچک مق یها در طر  شتریب داریپا ییروستا یگردشگر

 نکند. نیرا تأم داریپا

 معادالت ساختاری
 بر تاکید با گردشگری توسعه جهت روستایی ارزش با هایافتب توسعه ریزیبرنامه بهینه الگوی ارائهقسمت به  نیدر ا
و بهره  ایمو قسمت با استفاده از نرم افزار  نیپرداخته شده است. در واقع در ا املش شهرستان سمام دهستان روستایی گردشگری

قالب الگوی معادالت ساختاری ر بررسی ارتباط بین متغیرها دارتباط اقدام شده است.  نیا یبه بررس یجستن از معادالت ساختار
)سؤاالت  بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده رابطهمورد آزمون قرار گرفت. قدرت ( 6)  نشان داده شده در شکل

 رابطهباشد  3/0رود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از  وسیله بار عاملی نشان داده می به پرسشنامه(
باشد خیلی  6/0تر از  قابل قبول است و اگر بزرگ 6/0تا  3/0رود. بار عاملی بین  نظر می نظر گرفته شده و از آن صرف ضعیف در

  مطلوب است.
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 پارامترهای استاندارد شده مدل نهایی . 6شکل
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معادالت ساختاری چندین شاخص برازندگی وجود دارد. در این پژوهش، با استناد به پیشنهادهای   ارزیابی برازش مدلبرای 
، (P)داری آن  به همراه معنی( X2)اسکویر  های کای (،  از شاخص1995( و باومگارتنر و هومبورگ )2004) 1شوک و همکاران
شاخص برازندگی  ،(NNFI)برازندگی   ، شاخص نرم نشده(GFI)برازندگی  شاخص(، X2/df)اسکویر بر درجه آزادی  شاخص کای
و شاخص میانگین مجذور  (RMSEA)، ریشه میانگین مجذور خطای تخریب (CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (IFI)فزاینده 
عیار دقیقی برای این اکنون م برای ارزیابی برازندگی مدل معادالت ساختاری پژوهش استفاده شد. هم  (RMR)ها  مانده باقی

اسکویر بر  دار نباشد، مقدار کای معنی X2ها وجود ندارد، اما دستور العمل کلی زیر در ادبیات مطر  شده است: اگر مقدار  شاخص
 08/0تر از  کم RMSEAباشند، مقدار  90/0باالتر از  CFIو  GFI ،NNFI ،IFIهای  مقدار شاخص باشد، 3تر از  درجه آزادی کم

باشد، برازش مدل مناسب و قابل قبول است. بر این اسا ، با توجه به مقدار گزارش شده  05/0تر از  کم RMR و مقدار
ها از لحاظ آماری با ساختار عاملی مدل معادالت ساختاری متغیرهای  شود که داده (، مشاهده می1های برازندگی )جدول شاخص

 ل معادالت ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است.نهفته پژوهش سازگاری و تطابق دارند. بنابراین، مد

 های برازندگی نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص. 1جدول
 مقدار گزارش شده معیار مطلوب مفهوم نام کامل شاخص برازش عالمت اختصاری

X2/df 
Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
 95/2 تر و کم 3 ن توان دوم خطای تقریبریشه میانگی

RMR Chi-degree freedom 49/0 05/0تر از  کوچک شاخص بهنجار نسبی 

GFI incremental fit index 95/0 و باالتر 0/ 9 شاخص برازش افزایشی 

AGFI Normed Fit Index 94/0 و باالتر 9/0 شاخص برازش نرمال شده 

NFI Goodness of fit 
 95/0 و باالتر 9/0 یی برازششاخص نیکو

NNFI Adjusted Goodness of Fit 90/0 و باالتر 9/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 

CFI Comparative Fit Index 91/0 و باالتر 9/0 ای شاخص برازش مقایسه 

RMSEA 
Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
 78/0 08/0تر از  کوچک یبریشه میانگین توان دوم خطای تقر

نتایج تحلیل مسیر معادالت ساختاری نشان داد که به طور کلی بافت های با ارزش روستایی بر توسعه گردشگری با ضریب 
، 001/0و مقدار معناداری  33/0، شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 004/0و میزان معناداری  21/0تاثیر 

و شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با  000/0و میزان معناداری  34/0وسعه گردشگری با ضریب تاثیر شاخص اجتماعی بر ت
تاثیر گذار بوده است. نتایج نشان داد که شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری  با  000/0و میزان معنادای  72/0ضریب تاثیر 
و میزان  33/0اخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر ، بیشترین تاثیر و ش000/0و میزان معناداری  72/0ضریب تاثیر 
 کمترین تاثیر را داشته است. 001/0معنادای 

 های بحرانی و سطح معناداری مسیر فرضیه ؛همراه با نسبت . 2جدول

 تأثیر بیضر یسطح معنادار یمقدار بحران مسیر فرضیه

850/7 اقتصادی ---> توسعه گردشگری  001/0  33/0  
259/10 اجتماعی ---> گردشگری توسعه  000/0  34/0  

251/5 ارزش روستایی بافت های با ---> توسعه گردشگری  004/0  21/0  
003/7 کالبدی ---> توسعه گردشگری  000/0  72/0  

به  رند،یگ یحفظ قرار م زیو ن یمورد مرمت و بازساز ییبا ارزش روستا یها بافت کهیداشت که زمان انیب توان یم جینتا نییدر تب
خوش را با خود به همراه خواهند برد و  یروستا، لذت برده و خاطره ا یمعمار یها از جاذبه شوند یکه وارد روستا م یتبع گردشگران

 تیآن در بهبود وضع یها و شاخص یاقتصاد یها نهیامر در زم نیگردشگران به روستا شده که ا شتریب دنامر سبب کشانده ش نیا
در  شتریو تالش هر چه ب ییبا ارزش روستا یها از بافت یدر نگهدار یبهبود تعامالت و مشارکت مردم محل ،یمردم محل یاقتصاد

 متعدد آن خواهد شد. ییایابا توجه به مز ییبا ارزش روستا یها بافت یروند بازساز

                                                 
1  .  Shock et al 
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      گیرینتیجه
وجب م یو اجتماع ینژاد یهاکردن شکاف پر رنگتر لیجهان به دل یاز شهرها یاریدر بس یسازانیمعاصر اع یهاتجربه
در مناطق  یسازانیاست. اع یناعادالنه و اجبار یتیجمع یهاییکننده جابجا یشده و همواره تداع یاریتعارضات بس یریگشکل
ست. ا یو بازساز یاقدامات نوساز نیاز مهمتر یکیمحالت،  یخیتار - یو فرهنگ یتیو فرسوده، بدون توجه به ساختار هو یمیقد

بواسطه  ،ینوع نوساز نیگردد. ایمحالت م لیقب نیدر ا یفرهنگ - یو اجتماع یتیهو ،یکالبد قیکه منجر به تحوالت عم
امالک و به  متیق شیبه افزا منجردهد که اغلب یم یدر بافت فرسوده رو یمحل یهاگروه ایتوسط دولت  یگذار هیاقدامات سرما
و با  نییاز باال به پا کردیبا رو ینوسازها نشان داد که یبررس رابطه نیگردد. در ایها ماتیمالاز  یدرآمد دولت ناش شیتبع آن افزا
برخی از محققان، است.  شتهبافت فرسوده دا ییبر توسعه فضا یمطلوب جینتا ییجابهبه مداخله و جا زانیربرنامه یرمشارکتینگرش غ

و  یدیکل گرانیباز یاسیمردم، وضو  تعهدات س یآموزش عموم ،یداقتصا یهاگسترش فرصت ی بهمشکالت چنین رفع یبرا
بافت فرسوده بدون توجه  ینوسازرسد در اغلب شهرهای کشور، د. این در حالی است که به نظر میانروی آورده یگروه یهمکار

 یرفتن ساختارها نیبو از یعاجتما - یتناقص اقتصاد جادیمنجر به ا یاعتبار یهاهیسرما قیمحالت و بدون تزر یبه بافت فرهنگ
شهر خواهد  یفرهنگ تیرفتن هو نیو از ب یمیمحالت باقت قد نیساکن ییجاو جابه ینیگزیامر، جا نیا جهیشده است. نت یاجتماع
از  یکی یساز انیداد، اع انپژوهش نش یلیتحل یهاافتهطوری که یهشود. بوندی در شهر زنجان نیز مشاهده میالبته چنین رشد. 
شهر زنجان، بواسطه تحوالت  یمیدر محدوده بافت قد یساز انیاست. اع یمیشهر زنجان در بافت قد یتیهو بیتخر یامل اصلعو
طبق تحلیل عاملی، در بوجود آورده است.  یو فرهنگ یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع نهیدر زم یمهم یها یدگرگون ،یکالبد

   سازی داشته است. بعد از آن نپذیری را از اعیاتأثیربیشترین  643/0ریب ض پاسخ به سوال اول تحقیق، شاخص کالبدی با
قرار  315/0و زیست محیطی با ضریب عاملی  327/0و اقتصادی با ضریب عاملی  453/0فرهنگی با  - های اجتماعیشاخص

قرار گرفته است  تأثیرای تحت گسترده طورکالبدی بافت فرسوده، بهسازی، ساختار دهد که بواسطه اعیاندارند. این رویه نشان می
 که در نتیجه آناست.  افتهی شیافزا یشهر نیساز براسا  ضوابط و قوان و ساخت کرد،یرو نیاز ا یشهر تیریمد تیحمابا و 

بهتر شده است. برای در خدمات حمل و نقل  عیو بدنبال آن تسر یها یسرانه کاربر شیدر سطح محالت و افزا یبهداشت عموم
و تحوالت  یساز انینشان داد که اگر روند اع یپژوه ندهآی کردیساختار متقابل در قالب رو لیتحل جینتاسی سوال دوم تحقیق، برر
 ها؛ساختمان یمایس ؛یریپذناسازگار و مزاحم؛ تعهد یهایکاربر ت؛یامن یرهایمتغ نده،یآ کند. در دایپ انیجر یبا ساختار فعل ،یتیهو
و درآمد؛ و تناسب  نهیمساحت مسکن؛ استحکام مسکن؛ تناسب هز ؛یخدمات یسرانه کاربر ؛یرزندگمعابر؛ س یکاربر تیوضع

بواسطه  ق،یتحق یدیکل یهارانشیبه عنوان پ یهالفهؤم نی. ادیو تحوالت را به خود خواهد د رییتغ نیشتریب ن،یساکن ازیمسکن با ن
 خواهند نمود. جادیشهر زنجان ا یمیمحالت قد تیهو یکارکرد-یاربر روند ساخت یقیتحوالت عم ،یساز انیاز اع یناش راتییتغ

سازی دارند. ، ارتباط معناداری با اعیان772/0ها با ضریب همبستگی مشخص گردید که این پیشرانطبق آزمون رگرسیون خطی نیز
تغییرات هویتی بافت فرسوده  درصد 44های مذکور سازی و تداوم روند فعلی، شاخصسطه گسترش نوسازی مبتنی بر اعیانو به وا

شهر در  یربومیغ یو سبک زندگ یمعمار شاتیمحالت در مقابل گرا تیحفظ هو یبرا جه،یدر نترا می توانند پیش بینی کنند. 
  است. یها ضرورشاخص نیشهر زنجان، توجه بر ا یمیباقت قد
 رسد:یبه نظر م یضرور ریز شنهاداتیپ تیشهر، رعا یو کالبد یفرهنگ تیومطلوب و حفظ ه جهیبه نت دنیرس یلذا، برا

 .و مساحت مسکن در بافت فرسوده جهت کنترل رشد محالت تیتراکم جمع نیتناسب ب جادیا -

 .مساکن یجهت مقابله با فرسودگ ،یشهرساز یاستانداردها تیاستحکام مسکن بواسطه رعا زانیم شیافزا -

 .شهر یسنت یها و سبک زندگدر حفظ ارزش یمیمحالت قد نیساکن یریمنظور ارتقاء تعهد پذهب یساز فرهنگ -

 .بافت فرسوده یمایبه س یبخش تیهو یشهر در راستا یسنت یمعمار تیبه رعا یمیمحالت قد نیکردن ساکن ملزم -

از  یریو درآمد و جلوگ نهیمحله جهت تناسب هز فیدرآمد اقشار ضع شیمنظور افزاهب یاجتماع - یاقتصاد یهابرنامه یاجرا -
 .بافت فرسوده یمیقد نیمهاجرت ساکن

 .یمردم بافت به خدمات شهر یدسترس شیدر بافت فرسوده منظور افزا یخدمات یسرانه کاربر ارتقاء -

  .به خار  از شهر جهت، جذب مهاجران طبقه متوسط به باال در محله یمیناسازگار و مزاحم از محالت قد یکاربر انتقال -

 .یانتظام یهایکاربر جادیشهر، و ا ییروشنا شیبا افزا یه واماکن عموممحل یمنیسطح ا ارتقاء -
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