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2امیرحسین شبانی شهرضا     1ارسالن مالکی
  

  

 آباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد ،شهرسازي گروه ریزي شهري، مهدانشجوي کارشناسی ارشد برنا -1

  .ایران

  .ایران آباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد ،شهرسازي گروهاستادیار، -2

  

  :چکیده

 جهانی و محلی مقیاس در بسیار مهم ايتوسعه راهبرد یک عنوان به فرهنگ عامل فرهنگ مبنا، در بازآفرینی

محرك و  عنوان به فرهنگ تأثیرگذار نقش بر مسئولین شهرها است. بسیاري از کارشناسان اذعان دارند مطرح

نماید. ارتباط زیادي بین می تأکید گسترش توسعه گردشگري شهري و بازآفرینی شهري بر اي سیاست مداخله

داراي بافت تاریخی ارزشمند و عناصر  فرهنگ و توسعه گردشگري شهري وجود دارد. از آنجا که شهر اصفهان

 با اصفهان 3شهري منطقه  گردشگري توسعه ریزي فرهنگی باارزشی است، این پژوهش با رویکرد پیمایشی به برنامه

نفر  384پرداخته است. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه و حجم نمونه پژوهش  مبنا فرهنگ بازآفرینی بر تأکید

نقش  معماري ارزش عملکرد، کالبد، لحاظ به اصفهان شهر 3منطقه  تاریخی داد عناصربوده است. نتایج نشان 

دارند. آداب و رسوم، فرهنگ مهمان نوازي و رفتاري مردم در جذب  منطقه شهري گردشگري توسعه در زیادي

ها و...  پل هاي نقش جهان با کاربرهاي اطراف، مجموعه بازار، مجموعه گردشگري شهري نقش زیادي دارد. مجموعه

اي در توسعه گردشگري منطقه داشته باشند.  توانند تأثیر قابل مالحظههاي مربوط به خود می هر یک با عناصر

 3ریزي توسعه گردشگري شهري منطقه هایی که باید در برنامه ها و فعالیت همچنین نتایج نشان داد از جمله برنامه

هاي  یرد ساماندهی، مرمت و حفاظت عناصر تاریخی شامل حماماصفهان مدنظر مسئوالن و مدیران شهري قرار گ

 هویت هاي تاریخی و ارزشمند و... باید باشند. در این بین باید به احیاي تاریخی، مساجد و مدارس قدیمی، بافت

ار هاي تأثیرگذ نیز توجه نمود. بررسی میانگین مؤلفه منطقه تاریخی يها بافت در مکانی تعلق حس ایجاد و فرهنگی

اصفهان نشان داد مراکز تفریحی تعریف شده در شهر، کاخ هشت بهشت،  3بر توسعه گردشگري شهري منطقه 

 3هاي اطراف و عناصر تاریخی موجود در منطقه  ، مجموعه نقش جهان با کاربري3عناصر طبیعی موجود در منطقه

 هان دارند.شهر اصف 3شهر اصفهان بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگري شهري منطقه 

  

  بازآفرینی فرهنگ مبنا، گردشگري شهري، عناصر فرهنگی، بافت تاریخی کلیدي: ه هايواژ
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  مقدمه

ترین رویکرد بازآفرینی شهري در دو دهه اخیر دانست.  توان اصلی بازآفرینی فرهنگ مبنا را می

تواند  پررونق که میکاربست فرهنگ در جایگاهی راهبردي و با هدف دستیابی به سازوکارهاي اقتصادي 

اي است که در چارچوب  گرا براي شهرها ترسیم کند. رویه اي باشد و چهره فرهنگ متضمن اهداف توسعه

اي مانند استفاده از  شود. بازآفرینی فرهنگ مبنا با طرح مفاهیم پایه بازآفرینی شهرها به آن اهمیت داده می

توان در  رسد که می شود به این نکته اساسی می میده میهاي نوآورانه اقتصادي و آنچه صنایع خالق نا حوزه

هاي مرکزي شهرها، با اطمینان به نتایج فرایند بازآفرینی، از رهیافت فرهنگی و  هاي درونی و هسته بافت

) بازآفرینی که امروزه براي 47: 1390هاي مثبت آن در جهت توسعه گردشگري بهره جست. (لطفی، ویژگی

گیرد، داراي رویکردهایی است که در هر محدوده بسته به  ها مورد استفاده قرار می مداخله در امور شهر

شود. از آنجا که در مناطقی که پیشینه تاریخی و ها استفاده می هاي آن محدوده از آن موقعیت و ویژگی

رینی شود، فرهنگ بیش از پیش در اولویت قرار دارد. بازآفهاي بارز آنها محسوب می فرهنگی از ویژگی

پذیر کردن شهر براي  مبنا نیز با هدف قرار دادن فرهنگ به منظور تسهیلگر در پی زیست -فرهنگ

) اهداف بازآفرینی فرهنگ مبنا، اشاعه گردشگري فرهنگی، 1394الهی و محمدي،  باشد. (عینشهروندان می

ها و گذاري جذب سرمایه برداري مفید از فضاهاي شهري، ارتقاء وجهه یا تصویر شهري، افزایش میزان بهره

بازآفرینی فرهنگ مبنا با  ).DCMS,2004: 14( رسانی به محیط شهري است کاستن از حجم صدمه

ترین رویکرد  حداقل مداخالت و بیشترین استفاده از میراث تاریخی شهري ملموس و ناملموس، مناسب

). 1396(برهانیان طرقی، شودهاي ارزشمند تاریخی محسوب می زاي شهري در بخش براي توسعه درون

شد داراي اثرات جانبی بر بالندگی اقتصادي هستند، به تدریج  هاي فرهنگی که در گذشته فرض می فعالیت

ریزي شهري و بازآفرینی ایفا نموده؛ به نحوي که بازآفرینی بر مبناي فرهنگ،  نقش پررنگی در ادبیات برنامه

رینی در بسیاري از شهرهاي دنیا گشته است. این رویکرد بر ترین رویکردهاي بازآف تبدیل به یکی از رایج

گیرد. مدل تولید فرهنگی بر اساس توسعه صنایع خالق،  مبناي دو مدل تولید و مصرف فرهنگی شکل می

به طور کلی ایجاد شهر خالق شکل گرفته و مدل مصرف فرهنگی در نظر دارد تا از طریق راهبردهاي 

هاي مصرف مکان توسط ساکنین و گردشگران را فراهم نموده و بدین ترتیب  مینهبازاریابی و ارتقاي مکان، ز

  .به احیاء منطقه بپردازد

هاي محلی و  اي بسیار مهم در مقیاس از طرفی عامل فرهنگ و اجتماع به عنوان راهبردهاي توسعه

هاي  ه از ارزش) استفاد1391جهانی در رویکرد بازآفرینی یکپارچه مطرح است. (امین زاده و دادرس، 

تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی براي توسعه و توجه به گذران اوقات فراغت مردم و همچنین توجه به 

هاي شهري و مشخص کردن مسیر این سرمایه گذاري در راستاي ایجاد  منافع مالی و اقتصادي در پروژه

زاده و  فرینی فرهنگی است. (صحیمراکز فرهنگی و هنري و گذران اوقات فراغت از مهمترین وجوه بازآ

نژاد،  باشد. (فدایی می "یکپارچگی اجتماعی"فرهنگی تحقق  –) هدف از بازآفرینی اجتماعی 1383ایزدي، 

هاي فرهنگی و تأثیر آنها در جذب گردشگري باید به این نکته توجه داشت که  ) در بحث مؤلفه1391

دشگران براي یک ناحیه ندارند. عناصر فرهنگی هم هاي فرهنگ تأثیر یکسانی در جذب گر مؤلفه  تمامی

توانند نقش پیش رونده و مثبت در امر  توانند مانع و سد جذب گردشگر قلمداد شوند و هم می می

ترین و  گردشگري ایفا کنند و بستر مناسبی براي پیشرفت و ترقی جذب گردشگران شوند. چرا که از اصلی
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نگ است و گردشگري در هر شکل موجد تأثیر فرهنگی بر بازدیدکننده هاي سفر مردم، فره ترین انگیزه مهم

) از آنجایی که گردشگري بیش از هر چیز، پدیداري 4: 1391و میزبان است. (تقوایی و صفرآبادي، 

تر که همانا  بزرگ اجتماعی و فرهنگی است صرفاً نباید از بعد اقتصادي به آن نگاه کرد بلکه باید در نظامی 

ماعی و فرهنگی است به آن توجه کرد. عوامل فرهنگی شامل صنایع دستی، زبان ساکنان محلی، ابعاد اجت

آداب و رسوم خاص یک ناحیه، غذاها و سبک ویژه تهیه آن، معماري، اعم از خارجی و داخلی که ظاهري 

بیرونی آن)، اي براي نواحی دارد (شامل نمودهاي  دهد، مذهب که اهمیت ویژه فرد به هر ناحیه می منحصربه

دهنده سبک  هاي تفریحی که نشان دهد، سبک پوشش، فعالیت سیستم آموزش که به یک ناحیه شکل می

اي که  ). آداب و رسوم و تاریخ و همچنین جلوه1393شود. (نیکوئی،  زندگی ساکنان محلی است شامل می

  مقاصد دارند.  گیرد، قدرت بیشتري در جذب گردشگران از خارج از یک مقصد از معماري آن می

هاي زیادي در بخش گردشگري دارد؛ اما عدم  اصفهان به عنوان یکی از کالن شهرهاي کشور، جاذبه

طور که باید شناخته نشود. شهر  گذاري مناسب براي جذب گردشگر باعث شده تا این شهر آن سرمایه

 جایگاه گردشگري از از بخش این هنوز در شهري گردشگري حوزه در هاي بسیارظرفیت وجود با اصفهان

لذا  .نماید نقش ایفاي موجود شهر اصفهان هاي ظرفیت درخور نتوانسته و برخوردار نبوده مناسبی

هاي مختلف از جمله استانداري، شهرداري، اداره کل میراث  ریزي در این زمینه نیازمند تعامل دستگاه برنامه

تواند از این فرصت استفاده کنند تا با  اصفهان میفرهنگی و گردشگري و... است. بنابراین مسئولین شهري 

مدت و بلندمدت درون شهري را   ریزي سفرهاي کوتاه استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه، برنامه

تنظیم کنند و با ارائه این نوع خدمات به شهروندان داخلی و خارجی به درآمدزایی پایدار براي شهرداري 

هاي  ریزيدهد در برنامهها نشان می حی از توسعه در ابعاد مختلف بپردازد. بررسیبراي دستیابی به سط

هایی که وجود دارد  گردشگري شهر اصفهان، گردشگري مبتنی بر فرهنگ با توجه به پتانسیل و ظرفیت

مغفول مانده است. لذا یکی از تأکیدات اصلی مسئولین شهري اصفهان جهت توسعه گردشگري شهري 

بازآفرینی فرهنگی شهر یا توسعه بازآفرینی فرهنگ مبنا باشد. چرا که شهر اصفهان داراي پتانسیل  تواند می

تواند به عنوان کاتالیزور و موتور  هاي فرهنگی می در زمینه فرهنگی است. در این مدل فعالیت عظیمی

موضوع، این پژوهش بازآفرینی شهر اصفهان در جهت توسعه گردشگري شهري باشد. لذا با توجه به اهمیت 

شهر  3ریزي توسعه گردشگري شهري اصفهان با تأکید بر بازآفرینی فرهنگ مبنا در منطقه  به برنامه

شوند. میراث ملموس شامل  ها در دو بعد ملموس و غیر ملموس بررسی می پردازد. مؤلفه اصفهان می

ها، آداب و رسوم،  شامل (سنت (معماري، اماکن تاریخی، بناهاي یادبود، مصنوعات و...) و غیر ملموس

هایی مانند رقص بومی، غراهاي  هاي زندگی، هنرهاي سنتی، آداب مذهبی، آیین هاي سنتی، سنت جشنواره

  شود. هاي محلی و...) می محلی، موسیقی

  

  پیشینه تحقیق

هاي تاریخی رویکردهاي  ریزي توسعه گردشگري به خصوص در بافت تاکنون در ارتباط با برنامه

 1970دهه  سازي،باززنده رویکرد 1960دهه  رویکرد بازسازي، 1950 فی مطرح شده است. (دههمختل

رویکرد  2000دهه  و بازآفرینی رویکرد 1990دهه  حیات، تجدید رویکرد 1980دهه  نوسازي، رویکرد
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ري هاي هدف جهت توسعه گردشگ اکثر این رویکردها بر جنبه کالبدي بافت 1980شهري)، تا دهه  نوزایی

هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و... نادیده گرفته شد؛ اما رویکرد بازآفرینی از تأکید کرده و دیگر جنبه

هاي تاریخی  در ارتباط با بافت1990به بعد به خصوص در دهه  1980جمله رویکردهایی است که از دهه 

محیطی و... در  ، فرهنگی، زیستشده است. در این رویکرد ابعاد مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعی  مطرح

 هايپتانسیل از استفاده در سعی بازآفرینی هايگیرد. طرحهاي توسعه مورد توجه قرار می ریزي برنامه

فرهنگی و   دارند، بازآفرینی سعی دارد با بررسی موقعیت شرایط محیطی، اجتماعی، مناطق در موجود

 رونق و حیات اجتماعی بودجه، ترین کم صرف با یعموم گسترده مشارکت از گیري بهره با اقتصادي و

مرور زمان نابسامان شده و کارایی الزم را ندارند.  هایی بپردازد که به به توسعه، تجدید حیات مکان اقتصادي

) گردشگري 2010( 1در بررسی گردشگري فرهنگی مالزي از دیدگاه گردشگران هندي سودیپتا و همکاران

لیزور براي تغییر در نظر گرفته که براي تحریک اقتصاد از طریق جذب فرهنگی به عنوان یک کاتا

کنند.  گردشگران طراحی شده است و منافع اجتماعی و اقتصادي فراوانی را براي جامعه میزبان ایجاد می

بخشد و در عین حال اسارت و فهم فرهنگی میان  گردشگري فرهنگی غرور و افتخاررا به جوامع محلی می

ها به روش  کند. درگردشگري میراث فرهنگی در مالزي؛ مسائل و چالش ان و مهمان را ایجاد میجوامع میزب

) عوامل فرهنگی و گردشگري فرهنگی در مالزي را به عنوان 2014( 2تحلیلی اسماعیل و همکاران -مروري

للی و الم یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر جایگزین دیگر اقسام گردشگري در بین گردشگران بین

هاي مختلف  که در مالزي وجود دارد انواع و اقسام و رشته  مسافران داخلی دانسته و معتقدند تفاوت قومی

دستی، لباس، موسیقی و رقص را به وجود آورده است. که  هاي معماري، صنایع فرهنگی از جمله در زمینه

حیات فرهنگی و تاریخی در منعکس کننده یک میراث رنگارنگ از تنوع فرهنگی مالزي است. در نقش 

) معتقدند میراث 2016( 3هاي مالشو میلن کوسکی و همکاران توسعه گردشگري؛ مطالعه موردي موزه

فردي دارند.  کنند. هر یک از آنها جذابیت منحصربه فرهنگی و تاریخی نقش اصلی را در گردشگري بازي می

ند. هر یک از آنها در ایجاد انگیزه در هاي فرهنگی برخوردار این میراث از سطوح مختلفی از ارزش

گردشگران براي سفر به مقصد مؤثر هستند. چرا که روح و هنر انسانی در آنها دمیده شده است. در بررسی 

) 1390الگوي توسعه گردشگري شهري در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهري کاظمیان و آزادي (

هاي آن توسعه نیافته است.  مرکز شهر تهران در حد قابلیت اند که گردشگري شهري در بندي نموده جمع

ها، تبدیل مرکز شهر اقتصادي به مرکز شهر فرهنگی است. همچنین در این  راهکار تحقق این قابلیت

آل ممکن آن در یک الگوي سه بعدي ارائه و الگوي  پژوهش جایگاه کنونی مرکز شهر تهران و جایگاه ایده

هاي توسعه گردشگري شهري در مرکز شهر تهران، الگویی تلفیقی از  ن پتانسیلمناسب براي بالفعل کرد

توسعه گردشگري فرهنگ محور و اقتصاد محور تشخیص داده شده است. در بازآفرینی فرهنگ مبنا 

) 1396ساز ارتقاء تعامالت فرهنگی؛ نمونه موردي: بافت تاریخی شهر مشهد صفدري و همکاران ( زمینه

                                                             
1 - Sudipta et al 
2
- Ismail et al  

3- Milenkovski et al  
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هاي شهري در بستري تاریخی و در راستاي حفظ و  اي از فضاها و فعالیت شبکه پیوستهمعتقدند تعریف 

 یلیتحلبندي اصلی شهر زیرساخت جدیدي را در توسعه شهر مشهد فراهم خواهد کرد. در  تقویت استخوان

: يمورد ۀ(مطالع يمرکز رانیدر ا يشهر يدر توسعه و جذب گردشگر یفرهنگ راثیم يها بر نقش جاذبه

از توسعۀ  يابزار ،یراثیم ای یفرهنگ يگردشگر) معتقدند 1395زارع اشکذري و همکاران ( )زدیشهر 

و  یخیتار هاي جاذبه سمت به زبانیم ۀاز خارج از جامع دکنندگانیجذب بازد قیاست که از طر ياقتصاد

شبکه  لیتحل براساس مدل یلیتحل يها افتهی نی. همچنشود یمنجر م يمقصد، به رشد اقتصاد یراثیم

گردشگران با  يتمندیو رضا 124/0با مقدار  یفرهنگ يگردشگر يها تیظرف يها شاخص دهد ینشان م

 يراستا، امضا نیاست. در ا زدیدر شهر  یفرهنگ يرونق گردشگر شیفزادر ا  مهمی اری، عامل بس116/0

و  يبازساز ،یفرهنگ يماد راثیدر بخش م يگذار هیهمجوار، سرما يها استان نیب يهمکار هنام تفاهم

 يگردشگر يها تأثیر را در رونق جاذبه نیشتریب ،یبا مراکز دانشگاه يهمکار و یخیمراکز تار يایاح

  .رددا زدیشهر  یفرهنگ

ریزي توسعه گردشگري  دهد پژوهشی با عنوان برنامه هاي صورت گرفته نشان می بررسی پژوهش

ا در شهر اصفهان بلکه در کشور هم خیلی کم صورت گرفته شهري با تأکید بر بازآفرینی فرهنگ مبنا نه تنه

شود.  ریزي گردشگري فرهنگی احساس می است. بنابراین این خال پژوهشی به خصوص در بخش برنامه

اند، برخی به آداب و رسوم  ها صرفاً به ابعاد کالبدي و زیرساختی بازآفرینی تأکید کرده برخی از پژوهش

ها در غالب برنامه عملیاتی مشخصی بیان  برداري و استفاده از این ظرفیت گی بهرهاند. اما چگون اشاره کرده

هاي فرهنگی موجود در  برداري از این ظرفیت نشده است. لذا این پژوهش سعی دارد برنامه عملیاتی از بهره

  منطقه مورد مطالعه را ارائه دهد. 

  

  مبانی نظري

 گردشگري شهري در کالن شهرها

از شهرها محدود شده و بسیار رقابتی است.  ردشگري شهري به تعداد نسبتاً کمی در حال حاضر گ

شهرهایی دیگري همچون رم، شهرها در اروپا هستند. کالنترین این کالنپاریس و آمستردام، از مهم

خود  اند. مقاصد دور نیز، تعداد زیادي از گردشگران را به سوي مادرید، پراگ و لندن نیز به رقابت برخاسته

ترین ترین مقصدي است، که در فاصله دورتر قرار دارد. در بریتانیا، لندن مهمنماید. نیویورك، مهم جذب می

رشد کرد. این  1980باشد. بازار گردشگري که به صورت ناگهانی از اواسط دهه  مقصد گردشگري شهري می

رین روند، مربوط به سفرهاي داخلی تهاي گردشگري نیز اتفاق افتاده است. مهم رشد بازار در سایر بخش

کوتاه مدت بوده که جایگزین تعطیالت خارج از کشور شده است. کالن شهرهایی مثل نیویورك، آمستردام 

کم با مشکل محدودیت ظرفیت روبرو شده و  گیرند، کم و پاریس که بیشتر مورد توجه گردشگران قرار می

ند. با توجه به این که تمایل گردشگران شهري به کن متصدیان گردشگري مقاصد جدیدي را تبلیغ می

هاي کمتري در سفر با آنها وجود داشته و کمتر به جریانات  باشد، نگرانی هاي کوتاه مدت می مسافرت

اقتصادي جهانی وابسته است. با افزایش فشارهاي کاري و کاهش اوقات فراغت، جستجوي پادزهري براي 



     82                      36 شماره سال نهم، ي،گردشگرفضاي فصلنامه 

هاي اساسی اغلب گردشگران  خوردن، نوشیدن و سرگرمی، خواسته کاهش استرس بیشتر شده است. خرید،

  شوند.  ها، در محیط شهري پاسخ داده می بوده و بیشتر این خواسته

  

 بازآفرینی فرهنگ مبنا  

 و شده محسوب شهر مناسبات از ناپذیر جدایی جزئی عنوان به همواره فرهنگی، بازنمودهاي و فرهنگ

). در 1390است (لطفی،  شدهمی شناخته خود، به مختص ي فرهنگیهابارزه و فرهنگ با شهري هر

 مطرح جهانی و محلی مقیاس در بسیار مهم ايتوسعه راهبرد یک عنوان به فرهنگ عامل فرهنگی، بازآفرینی

  ). 1391زاده و دادرس،  (امین است

 حال در که ستا معتقد کرده و تغییر محور فرهنگ قوانین که نمایدمی استدالل )1995( 1زوکین 

مطرح  شهري عمومی فضاهاي در آن با مرتبط هاي فعالیت و افزایش فرهنگی هايجذابیت تقویت ایده حاضر

 از بسیاري در که است معتقد همچنین .گرددمی محسوب شهري تحوالت بر مؤثر نمودهاي از خود که بوده

منافع  نوبه خود به و باشدمی صادياقت راهبردهاي رشد کننده فرهنگی منعکس راهبردهاي ارتقاء موارد،

 راستاي در عاملی خود فرهنگی، هايبروز فعالیت جهت هایی محیط خلق به یافته تخصیص اقتصادي بالقوه

  .گرددمحسوب می جوامع فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مرزهاي کردن محو اقتصادي و ارزش بردن باال

 رشد حال در یافته جوامع توسعه در ايفزاینده طور به خالق است، طبقه معتقد )2002( 2فلوریدا

 در نیز فرهنگی خالق صنایع باشد،می فرهنگی شهرهاي زندگی در به افراد این تمایل که آنجایی از و بوده

 جهت قدرتمند ابزاري عنوان بالقوه به طوربه تواندمی فرهنگ منظر، این از باشند. می شکوفایی رشد و حال

  .نمود فرهنگی مطرح شگران ردگ و خالق جذب افراد

 آفرین تحول و عمیق اثرات هاي فرهنگیکاربري و هاگروه که دارد اشاره موضوع این به نیز )2000( اسکات

 در ارزش و واجد و تاریخی مناطق در شهري بازآفرینی به منجر آنها، و تقویت ارتقاء و داشته شهري احیاء بر

   .شد هدخوا شهري زندگی کیفیت افزایش نتیجه

  

  شناسی پژوهش روش

 ها  ابزار گردآوري داده

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است. که سؤاالت مربوط به آن براساس طیف لیکرت تهیه شده 

کند. بنابراین اعتبار این طیف بیشتر  گیري میدرجه از پاسخ اندازه 5است. طیف لیکرت میزان ارزیابی را با 

ن پرسشنامه براي بررسی موضوع تهیه و تدوین شده است که این سؤاالت سؤال در ای 22است. تعداد 

  براساس مدل مفهومی پژوهش تهیه شده است و روایی و پایایی آنها نیز اندازه گیري شده است.

  

   

                                                             
1 - Sharon Zukin 
2
 - Richard Florida 
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 جامعه آماري 

شهر اصفهان، گردشگران، مدیران و کارشناسان ذیربط در  3جامعه آماري پژوهش را ساکنان منطقه 

  دهند.  هان، فعاالن عرصه گردشگر، مدیران حوزه گردشگري و... تشکیل میشهر اصف

  

 حجم نمونه و روش محاسبه

نفر بوده است.  111964شهر اصفهان  3بر اساس آخرین سرشماري مرکز آمار ایران جمعیت منطقه 

   نفر به دست آمده است. 384حجم نمونه براساس جمعیت شهر اصفهان و بر مبناي فرمول کوکران 

 هاي و متغیرهاي عنوان شده در توسعه گردشگري شهري منطقهبررسی میانگین و نحوه تأثیرگذاري مؤلفه

ها و متغیرهاي مورد بررسی در توسعه گردشگري شهري دست آمده از مؤلفه پس از ارائه و بررسی آمار به

پردازیم،  هاي مختلفشان می یها بر اساس ویژگ بندي مؤلفه بندي و گروه منطقه، از لحاظ ارقامی، به تقسیم

ها، تأثیر این عوامل بر یکدیگر نیز در ادامه بررسی تا ضمن نظم دادن به این متغیرها از لحاظ تفاوت ویژگی

  و تحلیل شود.

   معرفی اجمالی از منطقه مورد مطالعه

اصفهان به عنوان شهري که در میان شهرهاي بزرگ و معروف جهانی قرار گرفته، نقش اقتصاد 

 1پیشرو در کشور و حتی منطقه را یافته است که داراي یک زمینه تاریخی و  فرهنگی غنی است. منطقه 

گردد، داراي تعداد زیادي آثار تاریخی و فرهنگی  این شهر که به عنوان بافت تاریخی شهر محسوب می 3و

 با اصفهان 3 قهباشد. منط منطقه می 15باشد. شهر اصفهان بر مبناي تقسیمات شهرداري داراي  می

 دلیل به این منطقه .دهد می تشکیل را تاریخی اصفهان از مهمی قسمت چهارباغ، تاریخی محور مجاورت

ي ها دیگر، مجموعه طرف رود از زاینده با مجاورت چنین هم و طرف یک از چهارباغ بازار مصنوع محور عبور

شمال فلکه شهدا در مسیر خیابان از  -نطقهاست. این م بخشیده قوام اقتصادي متنوع و وسیع عملکرد با را

و از  شرق میدان احمدآباد تا میدان بزرگمهراز  خیابان سروش تا میدان احمدآباد –مدرس تا میدان قدس 

را شامل  غرب میدان انقالب تا فلکه شهدا -و از رود تا میدان انقالب جنوب میدان بزرگمهر در مسیر زاینده

) این منطقه با مساحت 1397نفر جمعیت است. (شهرداري اصفهان،  111896شود. این منطقه داراي  می

  .محله است 14هکتار داراي پنج ناحیه و  1118
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  اصفهان به تفکیک ناحیه و محالت 3موقعیت منطقه  -1شکل شماره 

 مهندسین مشاور باوند) - اصفهان 3(شهرداري منطقه 

  

  عوامل کالبدي و غیر کالبدي

تواند به دو گروه اصلی عوامل ملموس و غیر ملموس ر توسعه گردشگري میعوامل تأثیرگذار ب

بندي شود، هدف از این گروه بندي در این بخش، بررسی و تحلیل نقش این عوامل در توسعه  تقسیم

  گردشگري و همچنین مقایسه این دو گروه با هم است.

 
  ه گردشگري شهري منطقه. نقش و تأثیر عوامل ملموس و غیر ملموس در توسع1جدول شماره 

 

 ارزیابی ( به درصد)    نوع عامل

میزان زیاد و 

 خیلی زیاد

میزان 

 متوسط

 میانگین

  

بیشترین 

 میزان

 

  عوامل

  ملموس

 

 

  16,4 79,1 رودخانه و فضاي سبز طبیعت

  

  

72  

  

  

  مصنوعات

 20,3 73,4 معماري و عناصر تاریخی

 82,6 13,5 82,6 مراکز تفریحی

  21 57,7  هاي شهريدها و الماننما

امکانات زیرساختی شهري 

ساماندهی فضاهاي شهري و (

  محوطه سازي)

67,2 22,1 

 

 

عوامل غیر 

  ملموس

 

 

  فعالیت و رفتار

هاي محلی و سنتی جشنواره

هاي مذهبی، (آداب و آیین 

 موسیقی محلی و ...)

59,1 

  

  

23,4  

  

  

  

59,95  

  

ورد برخفرهنگ رفتاري مردم (

با توریست، میهمان نوازي 

  و...)

53,1 26,8 
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حضور عناصر 

زندگی تاریخی 

 موجود

خوراك و پوشاك سنتی و 

 محلی

68,8 24,7 68,8 

صنایع دستی (منبت کاري، 

  ترمه دوزي، خاتم کاري

58,3 34,1  

  )1398(منبع: نگارنده، 

  

هد از دیدگاه پاسخگویان، عوامل دها نشان می ، بررسی میانگین مؤلفه1بر اساس جدول شماره

ملموس به میزان بیشتري نسبت به عوامل غیر ملموس در توسعه گردشگري منطقه تأثیرگذار هستند و 

همچنین از میان عوامل ملموس، مراکز تفریحی تعریف شده در شهر، بیشترین تأثیر را در توسعه 

  گردشگري دارند.

  

 اري در توسعه گردشگري منطقهبررسی میزان و نحوه تأثیر مؤلفه هاي معم

آید، مؤلفه معماري و بناهاي تاریخی در این همانطور که از جداول و نمودارهاي ارائه شده برمی

کند، از آنجا که این مؤلفه خود به تنهایی سزایی در توسعه گردشگري شهر ایفا می منطقه از شهر، نقش به

برآن شدیم که در جداولی جداگانه به ارائه و تحلیل انواع  گیرد،گستره وسیعی از انواع متغیرها را در برمی

ها و عناصر معماري و تأثیر آنها بر توسعه گردشگري منطقه از جوانب مختلف بپردازیم. بنابراین در مؤلفه

هاي بالفعل هاي بالقوه و مؤلفهابتدا عوامل و عناصر مورد پرسش قرارگرفته را در دو گروه اصلی مؤلفه

  تر هر گروه خواهیم پرداخت. نماییم و در ادامه به تحلیل جزئیو بررسی می بندي دسته

  

  عوامل بالفعل 

برداري از آنها با کارکرد مشخص وجود دارد که  عوامل موجود که اکنون و در حال حاضر امکان بهره

  شود.در این پژوهش موارد زیر را شامل می

  ها، بناي هشت بهشت، بناي چهلستون پل میدان نقش جهان، بازارها، پیاده راه چهارباغ،

  

  هاي معماري بالفعل در توسعه گردشگري شهري منطقه. نقش و تأثیر مؤلفه2جدول شماره 

 

  ارزیابی( به درصد)  هاي موثرویژگی  نام بنا  نوع عامل

زیاد و خیلی 

  زیاد

بیشتری

  ن

  

 

 عناصر

  اي مجموعه

 

میدان نقش 

 جهان

ضایی درون وبرون، تنوع کالبد و فرم و فضا سازوکار ارتباط ف

و کارکرد در عناصر مختلف مجموعه، امکان حضور و 

معاشرت در فضاهاي متنوع مجموعه، ارتباط مناسب با 

 طبیعت، از بناهاي ثبت میراث جهانی یونسکو

  

71,6 
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  شهري

 

 

 

 

  

 بازارها

هاي موجود خرید و فروش زندگی امروز در کالبد فعالیت

اي قدیمی، تنوع فضایی ( تیمچه، داالن، منحصر به فرد بن

 بازارچه، خان، خانسرا و...)

  

67,2 

  

  

  

  

  

  

  

 

پیاده راه 

  چهارباغ

  

رابط اصلی و پیوند دهنده فضاهاي پویاي شهري، امکان 

برقراري تعامالت اجتماعی، نظام تردد مناسب، امکانات 

کالبدي حرکت وسکون در فضاي خطی موجود (جریان 

عبور)، ارتباط مناسب با طبیعت، امکان زندگی در مکث و 

  تنوع فعالیت ها بواسطه عملکردهاي مختلف

  

63 

  

 تک بناها

 

 

 

 

 

 

  هشت بهشت

گشادگی منظر، برونگرایی بنا، تنوع و گوناگونی فضاها، 

ارتباط درون با طبیعت بیرون، تزئینات منحصر به فرد، 

 دها و متون خوتوصیفات سیاحان خارجی از این بنادرکتاب

  

82,2 

  

  
  

  

  چهلستون

تنوع فضایی، تزئینات بنا شامل آیینه کاري، طالکاري، منبت 

هاي تاریخی، کاري، خاتم کاري، نقاشی ها با مضمون داستان

ارتباط با طبیعت ( باغ و حوض مقابل ایوان اصلی کاخ)، 

 ایوان ستوندار منحصر به فرد، ثبت یونسکو

  

70,5 

  

  

  

  هاپل

ها در دو ا طبیعت، تجربه حس فضایی پلواسطه بارتباط بی

الیه مختلف عمودي و افقی، امکانات فضایی مکث و حرکت، 

 هاها و کاشیکاريهاي آجرکاريآرایه

62,8  

  

  

  )1398(منبع: نگارنده، 

  

هاي شهري، میدان نقش جهان و از میان آید، از میان مجموعه بر می 2همانطور که از جدول شماره 

  ک هشت بهشت از نظر پاسخ دهندگان، بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگري منطقه دارند. تک بناها، کوش

  

 عوامل بالقوه

همانطور که اشاره شد عوامل بالقوه در این پژوهش شامل دو عامل اصلی  مرمت و ساماندهی عناصر 

  پردازیم.می شود که در ادامه در جدولی جداگانه به بسط و توضیح آنهاو احیاي بافت تاریخی می
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  هاي معماري بالفعل در توسعه گردشگري شهري منطقه. نقش و تأثیر مؤلفه3جدول شماره 

  

  )1398(منبع: نگارنده،  

  

آید نشان از این دارد که بنا ها و  شوندگان بر می هاي پرسش آنچه از تحلیل جداول و بررسی پاسخ

اسطه ساختار متناسبشان به وجود هایی که قابلیت ایجاد فضاهاي پویا و چند عملکردي را به و مجموعه

آورند، امکان تأثیرگذاري در بسط و توسعه گردشگري منطقه را به میزان زیادي دارا هستند. این قابلیت  می

باشد. همچنین در این بخش که  در بخش قبل در مجموعه فضاها و بناهاي موجود، قابل درك و لمس می

ریزان بتوانند با در نظر گرفتن  است، اگر طراحان و برنامه هاي نهان موضوع بحث عوامل بالقوه با قابلیت

هاي تاریخی  ها از آنها در مرمت و بازسازي و احیاي بناها و بافت ساختارهاي اصلی شکل دهنده آن ویژگی

توان  ها هم به وجود خواهد آمد و می ثر در این نوع مؤلفهؤبهره جویند، امکان ایجاد اتمسفر فعال و پویا و م

 هاي بالفعل در توسعه گردشگري بهره جست. ینها نیز به میزان مؤلفهاز ا

  

  

  

 ارزیابی به درصد ها و اثرات ویژگی نوع بنا  نوع عامل

 زیاد و خیلی زیاد

  

مرمت و 

ساماندهی عناصر 

  تاریخی

  

ها و  عصارخانه

  کاروانسراها

ه، سفر و صنعت و تجارت، آشنایی با نحوه زندگی گذشت

  تنوع و وسعت فضایی 

64,1  

مساجد و 

  مدارس

جذابیت ترکیب کارکردها، تفکیک و تنوع فضایی در 

برداري با همان  هاي افقی و عمودي، امکان بهره الیه

عملکرد گذشته خود بنا در حال به علت غناي فضا و 

 ساختار مجموعه

63,5  

نمایش آداب و رسوم و سبک ها و  امکان برگزاري آیین  ها حمام

 زندگی گذشته،تنوع وسلسله مراتب فضایی وابعادو ارتفاعی

61,7  

مشاهده همزمان فضا، زندگی، معنا در یک مجموعه،   ها خانه

ارتباط مناسب و جذاب اتاق ها و تاالرها با حیاط میانی، 

 تنوع تزیینات، نورگیریها 

60,7  

تی در کالبد مناسب و امکان نمایش و فروش صنایع دس  بازارها

 تقسیمات فضایی بازار، پویایی حرکت و فعالیت

56,2  

  56,2 ها و مراسم مذهبی برگزاري آیین  امامزاده ها

احیاي  بافت 

  تاریخی

  

بافت تاریخی: 

ها،  محله

هاي  مجموعه

  شهري

ایجاد حس تعلق مکانی، احیاي هویت فرهنگی، افزایش 

ب فضا و منطقه قابلیت هاي محیط، کمک به ادراك مناس

هاي گردشگري و تجارب  گیري فعالیت شهري، امکان شکل

  زیبایی شناختی

59,7  
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  گیريبندي و نتیجهجمع

شهر اصفهان نقش زیادي در توسعه  3نتایج پیمایش نشان داد عناصر طبیعی موجود در منطقه 

گردشگري شهري منطقه دارد و شهروندان و ساکنان شهري را براي گذراندن اوقات فراغت به سوي خود 

اصفهان عناصر تاریخی موجود در  3درصد از پاسخگویان و شهروندان منطقه  73,4کشانند. از نظر  می

منطقه شهر اصفهان به لحاظ کالبد، عملکرد، ارزش معماري نقش زیاد و خیلی زیادي در توسعه گردشگري 

ازهاي فرهنگی، هاي تاریخی اصفهان بر اساس نی ها و خانه شهري منطقه تأثیرگذار است. عناصر، بافت

اجتماعی و اقتصادي انسان به عنوان کاربر فضا و همچنین در ارتباط با بستر طبیعی، بنا شده است. 

عملکرد و نقش  ي پاسداشت هویت ملی بوده و آگاهی از نحوهساماندهی، مرمت حفاظت از آنها به منزله

هاي تاریخی  این عناصر ارزشمند بافتشان مبنایی براي شناخت و تبیین نظام مدیریت حفاظتی از  اجتماعی

شهر  3درصد از پاسخگویان نقش و اهمیت میراث فرهنگی و هنري موجود در منطقه  57,5اصفهان است. 

اند. آداب و رسوم، فرهنگ  اصفهان را در توسعه گردشگري به میزان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده

ها و  ي نقش زیادي دارد. برگزاري فستیوالنوازي و رفتاري مردم در جذب گردشگري شهر مهمان

هاي نقش زیاد و خیلی زیادي در احیاي گردشگري شهري منطقه دارد. مراکز تفریحی و  جشنواره

درصد از پاسخگویان تأثیر زیاد و خیلی  82,6شهرداري اصفهان از نظر  3گردشگري تعریف شده در منطقه 

هاي نقش جهان با کاربرهاي اطراف، مجموعه  . مجموعهاصفهان دارد 3زیادي در توسعه گردشگري منطقه 

هاي مربوط به خود، معماري، نقش و  ها و... هر یک با عناصر هاي موجود، مجموعه پل بازار با فعالیت

  اي در توسعه گردشگري منطقه داشته باشند.  هاي موجود می توانند تأثیر قابل مالحظه طراحی

  هنده شبکه کالن و تأثیرگذار بر توسعه گردشگري. عوامل اصلی تشکیل د4جدول شماره 

  مشترکات  نوع امکانات فضایی و  مراودات  تقسیم بندي  نوع عامل

  

  

رابطه فضا و 

  فعالیت

  

  

  

  

  

  

 کلیات

 
 

قابلیتهاي 

محیط: مراکز 

تفریحی، 

عناصر 

معماري، 

 عناصر طبیعی

بستر 

امنیت و 

سهولت و 

 آرامش

 
 
 

بستر 

تفریح و 

لذت 

 جویی

 
 
 

ي جلوه ها

قومی و 

تاریخی و 

 فرهنگی

 
 

ارتباط 

طبیعت 

و 

 معماري

  

جلوه هاي 

قومی 

تاریخی 

  فرهنگی

  

  

تفریح و لذت 

  جویی

  

  

روابط متقابل 

  فضا و فعالیت

  

 جزئیات

تجارب زیبایی 

 شناختی

برانگیزاننده 

حس 

 کنجکاوي

سرزندگی 

و 

 خوانایی

ایجاد 

حس 

متنوع 

خلوت و 

 جمع

ادراك 

ه شکو

کمی و 

 کیفی

مفاهیم 

انسانی 

  

معاشرت و 

  مراودات با جامعه میزبان ( فرهنگ میهمان نوازي)

  حضور در آیین ها، مراسم ، جشنواره ها
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  )1398(منبع: نگارنده، 

  

ریزي توسعه گردشگري  هایی که باید در برنامه ها و فعالیت همچنین نتایج نشان داد از جمله برنامه 

اصفهان مدنظر مسئوالن و مدیران شهري مربوطه قرار گیرد، ساماندهی، مرمت و حفاظت  3شهري منطقه 

هاي تاریخی و ارزشمند و... باید  هاي تاریخی، مساجد و مدارس قدیمی، بافت معناصر تاریخی شامل حما

شهر اصفهان از  3هاي تاریخی) موجود در منطقه  باشند. چرا که مرمت و ساماندهی عناصر تاریخی(خانه

درصد از  61,7هاي تاریخی موجود از نظر  درصداز پاسخگویان، مرمت و ساماندهی حمام 60,7نظر 

درصد از  63,3، مرمت و ساماندهی مساجد و مدارس با قدمت تاریخی موجود از نظر پاسخگویان

پاسخگویان تأثیر زیاد و خیلی زیادي در توسعه گردشگري شهري منطقه دارد. در این بین باید به احیاي 

در هاي تاریخی و فرسوده منطقه نیز توجه نمود؛ چرا که  هویت فرهنگی و ایجاد حس تعلق مکانی در بافت

ها و کاروانسراها،  توسعه گردشگري شهري منطقه تأثیرگذار هستند. همچنین مرمت و ساماندهی عصارخانه

ها و بازارهاي قدیمی نقش زیادي در توسعه گردشگري شهري  ها، مرمت بازارچه زاده بافت تاریخی امام

ر اصفهان تأثیر شه 3درصد از پاسخگویان و ساکنان شهري منطقه  67,2منطقه دارد. به طور کلی 

به میزان زیاد و خیلی  3ساماندهی فضاي شهري و محوطه سازي را در توسعه گردشگري شهري منطقه 

  اند.  زیاد ارزیابی کرده

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

فردي 

  اجتماعی

تعامالت 

 اجتماعی

    آشنایی با سنن و آداب و رسوم

  

پویایی مکان 

  و عملکرد

  

  آشنایی با فرهنگ لباس و غذا و موسیقی محلی و صنایع دستی

  رز آوريخرید و ا

  درك هویت فرهنگی
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توان همانطور که در بخش سوم اشاره شد، عوامل اصلی و مهم تأثیر گذار بر توسعه گردشگري را می

  در دو گروه 

مفاهیم انسانی فردي اجتماعی تقسیم بندي کرد، در جدول زیر بسط و  -2و فعالیت و رابطه فضا  -1

  بررسی این عوامل انجام شده است.

توان چنین عنوان کرد که هر زمان که مجموعه  گروه دوم یعنی عوامل گیري کلی می براي نتیجه

وه اول یعنی فضاهاي مناسب انسانی فردي و اجتماعی در بستر و زمینه مناسب و تعریف شده مجموعه گر

معماري شهري و طبیعی، اتفاق بیفتند و مجال بروز و ظهور پیدا کنند، همپوشانی این عوامل بر هم موجب 

شود و باعث افزایش کیفی و کمی مراودات گردشگران بر اي جذاب براي گردشگران می ایجاد مجموعه

تواند ایفا کند. براي مثال از چنین می گردد و در نهایت نقش مؤثري در توسعه گردشگريمحیط می

  توان به مجموعه راهبردهاي ذیل اشاره کرد: هایی می همپوشانی

برگزاري جشنواره لباس و غذاي محلی در فضاهاي تاریخی موجود منطقه (فضاي باز میدان نقش 

  هاي تاریخی، محور فضاي سبز منطقه) جهان، حیاط هاي وسیع خانه

وازندگان موسیقی سنتی در فضاي باز میدان نقش جهان، حیاط کاروانسراها، هاي ن امکان وجود گروه

 هاي تاریخی  خانه

مرمت و احیاي بناهاي تاریخی و تبدیل برخی از این بناها به فضاهایی با عملکرد جدید مثل کافه 

 کتاب و یا کافه گالري به منظور ایجاد ارتباط زندگی جدید در کالبد قدیم

اي از طریق نور و صدا با  ناهاي تاریخی شهر و بیان یک داستان تاریخی یا اسطورهنورپردازي برخی ب

 ها. ترکیب کالبد بناهایی که پتانسیل این برنامه ها را دارند؛ مانند پل

هاي عنوان شده در پژوهش (مثالً روي  در برخی مکانinstallation art و   land artاستفاده از 

 اي متفاوت در محیطی خاص براي کاربران ایجاد تجربهحوض کاخ چهلستون) به منظور 

 براي نمایش نحوه زندگی در بناها و فضاهاي مختلف شهر )virtual reallity(استفاده از واقعیت مجازي 

  

   3هاي اجرایی جهت توسعه گردشگري شهري منطقه ها و برنامه . راهبردها، سیاست5جدول شماره 

  شهر اصفهان در ابعاد مختلف

  برنامه اجرایی  سیاست  راهبرد  بعد

  

  

  مدیریتی

ریزي جهت  برنامه

توسعه گردشگري 

  شهري

جذب گردشگران ملی 

  المللی و بین

تعیین چشم انداز گردشگري شهري با همکاري تمام  -

  هاي ذیربط  سازمان

اولویت دادن به استراتژي هاي گردشگري در تهیه اسناد  -

  شهري

عرصه گردشگري  اعطاي مجوزهاي تشویقی به فعالین -

  فرهنگی

ایجاد مدیریت یکپارچه 

  واحد در شهر

تشکیل کارگروه ها و سازمان هاي تخصصی با حضور  -

نمایندگانی از سازمان هاي ذیربط جهت بازاریابی 

  شهري و گردشگري فرهنگی
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جهت  مسوالن ریزي برنامه

شناساندن ارزشهاي 

  3گردشگري منطقه 

تبلیغات در سطح ملی 

  للیالم و بین

  

  تبلیغات گسترده  جهت هاي جمعی گیري از رسانه بهره -

تعریف مجموعه هویتی از المان ها، لوگو، یادواره ها،  -

  رنگ و... در قالب بسته هاي هویتی

  اقتصادي

از  افزوده ارزش تولید

دارایی هاي موجود در 

  منطقه

 بخش مشارکت دادن

 و خصوصی هاي

 در عمران عمومی

  شهري

 و مالکان توانمندسازي و مشارکت طریق از نوسازي - 

  شاغالن منطقه

 هاي پروژه اجراي و زمین بازیافت امکانات از گیري بهره -

  توسعه تحریک

هاي  افزایش توانمندي

نیروهاي شاغل در 

  منطقه

توسعه صنایع خالق در منطقه با اعطاي مجوزهاي ویژه  -

  به افراد محلی

ه به ویژه در حوزه گیري از مزایاي اقتصاد تجرب بهره -

  صنایع دستی در منطقه

 کالبدي

بسترسازي براي مرمت 

بناهاي تاریخی و بافت 

  ارزشمند شهر

  

حفاظت از بناهاي 

تاریخی و جاذب 

  گردشگر

  

  مرمت و بازسازي حمام هاي تاریخی  -

  مرمت و بازسازي مدارس تاریخی  -

  مرمت و بازسازي کاروانسراها  -

  ه هامرمت و بازسازي عصارخان -

احیاي بافت کالبدي 

  تاریخی

  

 بلوك درونی بافت و خیابان لبۀ میان پیوند تاب حفظ  -

  ها باغ و شهري هاي

 و (کالبدي جدید هاي توسعه و قدیم بافت ترکیب  -

  کارکردي)

  باقیمانده ارزشمند هاي بدنه از حفاظت و مرمت  -

توجه به ارزشهاي 

  معماري منطقه

 کیفیت با ساخت -

 و ها سازه ،بناها

  عمومی فضاهاي

 تعمیم عناصر و موجود ارزشمند ساختمان هاي حفظ -

 مجاور دیگر بناهاي در آن نماي شاخص

  درمنطقه تاریخی ارزش وداراي شناسایی عناصر تاریخی -

  انسانی مقیاس و تاریخی معماري زبان رعایت -

 -فرهنگی 

  اجتماعی

برنامه ریزي جهت 

احیاي آداب و رسوم و 

  منطقه فرهنگ

و  مدنی فضاهاي تامین

 مورد نیاز خدماتی

 با معاصر شهري حیات

 این سابقه بر تکیه

  شهر تاریخ در فضاها

شهروندان  جمعی خاطره حامل فضاهاي خرده حفظ -

  عمومی هاي عرصه گسترش با همراه

 ژنتیکی شناسه رعایت و نوسازي هاي فرصت از استفاده- 

  جدید هاي توسعه در تاریخی

 هاي خاطره اياحی -

و جذب  تاریخی

  گردشگر فرهنگی

  ها مکان قدیمی نام احیاي  -

  توجه به آداب و رسوم محلی -

  توجه به ارزش هاي رفتاري محلی (مهمان نوازي) -

  عملکردي

  

تجهیز محیط شهري به 

خدمات و تأسیسات 

  شهري

  

 آوردن فراهم -

 تجهیزات و تاسیسات

  مناسب شهري

  مناسب شهري و مبلمان اثاثیه به محیط تجهیز -

 و حرکتی شبکه ایجاد

  روان و ایمن دسترسی

 همگانی سواره توسعه کریدورهاي -

 فرهنگی، فعال هاي لبه با پیاده ارتباط مسیرهاي- 

 تجاري گردشگري،

 با محورهاي شهري امتداد در مجهز روهاي ایجاد پیاده -
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  مطلوب سازي کف و شهري مبلمان

 محوطه هاي و مجموعه از گذر امکان با پیاده گذرهاي -

   تاریخی

خصوصی  ترافیک محدودسازي با دوچرخه، تقویت شبکه- 

  یادمانی عمومی فضاهاي مطلوبیت و

 با پیوند در دوچرخه و پیاده حرکت به دادن اولویت- 

  همگانی نقل و حمل

 همگان (از براي مسیرها کلیه پذیرکردن دسترس- 

  کودك) تا سالمند

عالیتها تقویت و توسعه ف

  و کاربریهاي فرهنگی

 هاي کانون دادن پیوند

 با یکدیگر به اصلی

 محورهاي تقویت

  فعالیتی

 محورهاي شهري مجاورت در هم فعال لبه هاي ایجاد -

توسعه مراکز تفریحی و 

  چند عملکردي

 پاالیش و گردشگاهی و فرهنگی هاي فعالیت دادن نفوذ -

 ر)انبا و (کارگاهی ناسازگار هاي فعالیت

 از حاصل بازیافتی هاي زمین با بایر هاي زمین ترکیب -

  ناسازگار هاي فعالیت پاالیش

توسعه صنایع دستی 

  منطقه

 کاري توسعه منبت -

  توجه به ترمه دوزي  -

  توجه به صنایع دستی -

طبیعی و 

زیست 

  محیطی

حفظ و ارتقاء کیفیت 

  محیطی

حفظ و توسعه عناصر 

  طبیعی منطقه

هاي تاریخی در منطقه با بافت کالبدي  باغ تقویت ارتباط -

  آن

 ها و فضاهاي سبز تفریحی در منطقه  توسعه پارك-

تقویت پیوستگی و یکپارچگی عناصر طبیعی منطقه از -

 ها، باغهاي تاریخی و پارکها جمله رودخانه، مادي

پاکیزگی و نگهداري 

هاي عمومی در  عرصه

  منطقه

در نگهداري فضاهاي ایجاد مدیریت یکپارچه و دائمی -

  روز شهري منطقه در طول شبانه

تنظیم ضوابط جهت حذف آلودگی هاي محیطی و -

 بصري از بافت فرسوده منطقه

  )1398(منبع: نگارنده، 
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