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A historical texture, or a historic district, is a collection of works by past 
civilizations that show the value and culture of a city. It presents a diverse set of 
desirable qualities for the benefit of communities. Urban regeneration seeks to 
solve problems arising from different dimensions of life. Sustainable tourism 
works in harmony with the environment, community and local cultures and can 
be a good approach to regeneration. The aim of this research is to find out which 
types of tourism affect the regeneration of historical textures. To answer this 
question, the dimensions of urban regeneration and different tourism types are 
examined. The statistical population of the present study consists of tourism and 
urban planning experts (university professors) who have the necessary 
knowledge and expertise in relation to both the theories and the subject of the 
case study of the research. Since the article does not have a fixed and clear 
theoretical framework—which is due to the nature and purpose of the 
research—and because we do not have sufficient knowledge of the number of 
the members of the statistical population, a combination of non-probabilistic 
sampling methods such as purposive or judgmental methods (criterion-based), 
chain (the snowball) and quota and voluntary (available members) is used. The 
maximum number of people to reach a consensus is set at 30. The results are 
analyzed by SPSS software using fuzzy Delphi test. Then the relationship of 
each tourism type with the goals of regeneration of the historical texture is 
determined. Finally, strategies and policies for the development of tourism types 
that are more related to the regeneration of historical textures are presented. The 
results suggest that regeneration of historical textures should prioritize historical 
(0.072), cultural (0.070), artistic (0.061), creative (0.058), social (0.055), 
recreational (0.053), and food tourism (0.052) respectively. 
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 تاریخی های بافت بازآفرینی های گردشگری مؤثر بر بررسی گونه
 )مطالعه موردی شهر تبریز(
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 شهرکی  زنگنه سعید
 ایران تهران، تهران، دانشگاه ی،شهر ریزی برنامه و جغرافیا استادیار 

 قراملکی شفاعت طهورا
 .ایران تهران، تهران، دانشگاه کیش، المللی بین پردیس شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی 

 2/8/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛3/1/99: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی -علمی 

  چکیده
 این. دهد می نشان را شهر یک فرهنگ و ارزش که باشد می ذشتگانگ تمدن آثار از ای مجموعه تاریخی بافت
 به شهری بازآفرینی. شود می برشمرده جوامع مندی بهره جهت در مطلوب های کیفیت از ای مجموعه بافت
 و جامعه ، محیط با هماهنگی در پایدار گردشگری. باشد می زندگی گوناگون ابعاد از ناشی مشکالت حل دنبال

 پژوهش از هدف. باشد بازآفرینی برای مناسب رویکرد عنوان به تواند می و کند می عمل محلی های فرهنگ
 پی در منظور این به که باشد می تاریخی بافت بازآفرینی منظور به گردشگری های گونه بندی اولویت

 تاریخی یها بافت بازآفرینی برای گردشگری های گونه از یک کدام که باشیم می سؤال این به پاسخگویی
 و شهری بازآفرینی ابعاد ابتدا سؤال این به پاسخ برای باشد؟ می مناسب تبریز تاریخی بافت بخصوص

ی آماری تحقیق حاضر را خبرگان گردشگری و  جامعه. گرفتند قرار بررسی مورد گردشگری مختلف های گونه
ش هم از نظر نظری و هم از نظر دهند که در ارتباط با موضوع پژوه شهرسازی )اساتید دانشگاه( تشکیل می

اند. با توجه به نبود  ی موردی )شهر تبریز( دانش و تخصص الزم را دارا بوده مصداقی در ارتباط با نمونه
ی آماری و همچنین با توجه به ماهیت و هدف تحقیق،  چارچوب نظری و عدم شناخت کافی از تعداد جامعه

 -های هدفمند یا قضاوتی )معیار یری غیراحتمالی از قبیل روشگ های نمونه با استفاده از ترکیبی از روش
ای و داوطلبانه )اعضای در دسترس( به انتخاب تعداد اعضای مورد  ای )گلوله برفی( و سهمیه محور(، زنجیره

شرایط اقدام شد؛ حداکثر تعداد افراد برای رسیدن به اجماع در نظرات  نیاز پنل خبرگان از میان افراد واجد
. گرفت قرار تحلیل مورد فازی دلفی آزمون کاربرد با و SPSS افزار نرم طریق از فر تعیین گردید. نتایجن 30

 انتها در. گردید مشخص تاریخی بافت بازآفرینی اهداف با گردشگری های گونه از یک هر ارتباط سپس
 های بافت بازآفرینی اب بیشتری ارتباط که گردشگری های گونه ی توسعه جهت در هایی سیاست و راهبردها
 با باید گردشگری رویکرد با تاریخی بافت بازآفرینی که است آن از حاکی نتایج. گردید ارائه دارند تاریخی

 اجتماعی (،0.058) خالق (،0.061) هنری (،0.070) فرهنگی (،0.072) تاریخی گردشگری به دهی الویت

 .پذیرد صورت (0.052(، غذا )0.053) تفریحی (،0.055)
 

 

 .تبریز تاریخی؛ بافت شهری؛ بازآفرینی گردشگری؛ ی توسعه ردشگری؛ی گها گونه :های کلیدیواژه
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 مقدمه
اگرتغییر متناسب با زمان  .باشد شهر، عنصر پویایی است که همواره در حال تغییر می

تواند به حیات عادی خود  ای که دیگر نمی گردد به گونه باشد شهر دچار آشفتگی مین
دهد. آشفتگی گاهی عملکردی است و گاه بصری و در اغلب مواقع هر دو مورد را ادامه 

شود. شهری که دچار آشفتگی است نه جوابگوی نیازهای ساکنان است و نه  شامل می
برای گردشگران جذاب می باشد. بافت تاریخی شهرها نمود تاریخ یک شهر است و توجه 

مراکز تاریخی شهرها دارای اهمیت  است. به آن در واقع توجه به تاریخ و فرهنگ شهر
های شهری در یک مکان،  فعالیت ی استراتژیک هستند چرا که به علت تنوع گسترده

شوند. مراکز  محرکه هر شهری محسوب می یک بخش تعیین کننده، قطب، قلب و موتور
تاریخی شهر با آن که در گذشته دور به عنوان یک سیستم قوی و در عین حال منسجم 

نمود امروزه با تضعیف فرم و عملکرد روبروست. بازآفرینی شهری نگرشی میان  مل میع
پایداری اقتصادی،  بهبود و یکپارچه برای ایجاد پیشرفت و جامع اقداماتی و ای رشته

 و بلندمدت اهداف باشد و واجد محیطی در شرایط ساکنان می و اجتماعی کالبدی،
بازآفرینی  رویکردهای متفاوتی برای ایجاد .مجدد شهر است خلق راهبردی به منظور

تواند برای شهر پایداری ایجاد نماید که بتواند  پایدار در شهرها وجود دارد. رویکردی می
نوسازی را نه تنها در ابعاد کالبدی جلو ببرد بلکه به عملکرد پایدار اقتصادی، اجتماعی و 

تواند  گردشگری می ی توسعه هویتی بافت منجر شود. بازآفرینی با رویکرد -فرهنگی
های مختلفی با توجه به هدف گردشگر  در گردشگری گونه پایداری بافت را موجب گردد.

هدف بازآفرینی شهری منطبق  تواند با میها  وجود دارد که هدف هر یک از این گونه
های گردشگری به منظور بازآفرینی بافت  بندی گونه اولویت»پژوهش در این هدف گردد. 

 باشیم: در پی پاسخگویی به سؤال زیر می هدفبرای رسیدن به این  «.باشد ریخی میتا

  «باشد؟ های تاریخی مناسب می های گردشگری برای بازآفرینی بافت کدام یک از گونه»
های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛ یعنی  یکی از بخش

مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی، 
از  (.1 :2007)دمپی یر،  آنها کاوش کرد ی توان در پیشینه علوم را می ی زیرا سرچشمه

های  به عنوان یکی از سیاست« بازآفرینی شهری»میالدی،  80و  1970ی  اواخر دهه
کالت مناطق های اروپای غربی و آمریکای شمالی در مواجهه با مسایل و مش اصلی دولت

 (.149: 1394گل،  )سجادزاده و زلفی شهری مورد توجه قرار گرفته است
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های  هایی به معرفی نقش گردشگری در بازآفرینی بافت در پژوهش 1980ی  در دهه

ها مشخص شده  قدیمی شهری به ویژه اروپا و آمریکا پرداخته شده است. در این پژوهش

ای اقتصادی و اجتماعی گوناگونی برای احیای ی پیامده که گردشگری شهری دربردارنده

به نقل از شماعی و  Law,1992) های قدیمی بویژه رونق صنایع قدیمی و محلی است بافت

های گوناگونی  پژوهشی بازآفرینی با رویکرد گردشکری  در حوزه (.62: 1398همکاران، 

 :ها اشاره شده است به برخی از آن 2و 1صورت گرفته است که در جدول 
 گردشگریو در زمینه بازآفرینی بافت تاریخی فارسی  برخی مطالعات : 1 جدول
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ی غالب برای مداخله با  آن است که نظریه ی دهنده مطالعات انجام شده نشان

باشد. از طرفی  بازآفرینی شهری می ،های فرسوده های تاریخی و بافت مشکالت بافت

ی گردشگری، بازآفرینی بافت  آفرینی در ارتباط با هم بوده و توسعهگردشگری و باز

های مختلف  ای از گونه با توجه به اینکه گردشگری مجموعه گردد. تاریخی را موجب می

ی گردشگری که ارتباط بیشتری با بازآفرینی بافت تاریخی دارد  باشد، شناخت گونه می

ی گردشگری در جهت بازآفرینی بافت  های توسعه ی راهبردها و سیاست برای ارائه

های  با توجه به اینکه هیچ پژوهشی در مورد ارتباط گونه. باشد تاریخی امری ضروری می

این پژوهش در پی آن است گردشگری با بازآفرینی بافت تاریخی صورت نپذیرفته است؛ 

شناسایی  ،دنهای گردشگری را که ارتباط بیشتری با بازآفرینی بافت تاریخی دار که گونه

تاریخی شهر را به عنوان بافت  (ICOMOS) ها المللی ابنیه و محوطه شورای بین نماید.

عناصر فیزیکی و معنایی تشکیل  ی محتوای مشخصات تاریخی شهرها که در مجموعه
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خیابانی و  ی که از شبکه ،کند یابد معرفی می ی شکل و الگوی شهری تجلی می دهنده

 Abou El-Haggag) ط تشکیل شده استبندی و روابط مرتب منطقه

Mehanna,2019:2). در فرسودگی، رغم به که است هایی آن تاریخی، های بافت از مراد 

 ها آن از ترکیبی یا و باارزش تجهیزات شهری و تأسیسات ها، مجموعه بناها، ،شان گستره

 (.18: 1394 دانشپور و شیری، از نقل به Sharan, 2005: 1-3) دارد وجود

 .ی آن است ی نهایی توسعه و نتیجه ی شهر پیشینهنمایانگر شهر تاریخی اهای ضف

(Llopis et al,2015). بهترین خود در نهفته فرهنگی و کالبدی ارزش  با تاریخی بافت 

 و مؤثر نقش تاریخی بافت شهر، به دادن هویت در بنابراین، .است شهری هویت ی نشانه

 فرسودگی هویتی و بی از مانع بافت این رشد و حیات حال عین در و کند می ایفا بارزی

: 1384پوراحمد،  و )شماعی کند می محدود را آن ی رویه بی ی توسعه و شده درون از شهر

ی خاطره و هویت  یک منبع نمادین است که نه تنها با مسئله تاریخی های جاذبه . (25

 باشد نظر گردشگری می بلکه یک منبع اقتصادی به ویژه از ارتباط تنگاتنگی دارد،
(AbdelKader,2011.)   

 ی فرایندی است که شامل بهبود ساختارهای موجود ، توسعه "بازآفرینی شهری"

 :D. Ince, 2019)ها و مناطق یا استفاده مجدد از اراضی شهری است  مجدد ساختمان

ازآفرینی ب: »دارد که گونه بیان می ی شهری این( در تعریف بازآفرین1995) 1لیچفلد .(1

باشد که در صدد برطرف کردن مشکالت  شهری دیدگاه و عمل جامع و یکپارچه می

پایدار در بعد اقتصادی، کالبدی، وضعیت اجتماعی و  شهری و دستیابی به  پیشرفت

هایی برای بهبود فراهم  ای که در معرض تغییر بوده است و یا فرصت منطقه -محیطی

هدف اصلی بازآفرینی شهری از قرن  (.Korkmaz & Balaban,2020:2) «کند می

  .سازی مجدد مناطق و ساختارهای شهری متالشی شده بود نوزدهم به بعد، فعال

های بلند مدت  حل بازآفرینی معاصر شهری، به عنوان یک فرآیند جامع که به دنبال راه

های پایداری با هدف برآوردن مطالبات اقتصادی،  برای مناطق شهری است، با طرح

 (.Martinović & Ifko,2017:1) محیطی و اجتماعی یک شهر ارتباط نزدیکی دارد زیست

بازآفرینی شهری به عنوان یک اقدام فراگیر و ساختاری منتهی به آن تعریف شده 

های اجتماعی یا فرهنگی  با ارزش تبدیل مثبت اماکن مسکونی، تجاری یا فضای باز است

 بخشد شده را بهبود می آفرینیمنطقه باز و محیطی کالبدیکه وضعیت اقتصادی، 

                                                           
1
 Lichfield  
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(Pourzakarya et all,2019:88). اهداف اصلی بازآفرینی شهری در ( 2005) 1گالدینی

 را به شرح زیر عنوان نموده است:زیست و فرهنگی   ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط

 .، تجدید اقتصاد شهری، ایجاد اشتغالگذاران الف( اقتصادی: جذب سرمایه

 .های محلی ی زیرساخت ی مسکن شهری و توسعه افزایش عرضهاجتماعی:  ب(

، مبارزه با آلودگی ضمن در نظر گرفتن ج( محیط زیست: بهبود شرایط زندگی

 .ها و ترجیحات جامعه و هر گروه اجتماعی ارزش

تقویت میراث معماری )هسته تاریخی( و گردشگری شهری یا جذب د( فرهنگی: 

 .(Galdini,2005) دانشگاهیموسسات تحقیقاتی و 

، ایجاد درآمد مالیاتی، ایجاد شغلگردشگری از دیرباز به دلیل داشتن پتانسیل 

، توانمندسازی های تفریحی ها و فرصت ، بهبود زیرساختتحریک فعالیت کارآفرینی

ساکنان و بهبود کیفیت زندگی مقصد در کل به عنوان ابزاری برای توسعه در سراسر 

 & Kim, Uysal, & Sirgy, 2013; Wall) استفاده قرار گرفته جهان مورد است

Mathieson, 2006). و  گردشگری در اکثر شهرها به عنوان یک فعالیت اقتصادی بزرگ

گردشگری  (.Barrera-Fernandez et al, 2016) شود منبع درآمد و اشتغال ایجاد می

های فرهنگی،  تقویت جاذبه دشگری است و قادر بهترین انواع گر تاریخی یکی از گسترده

، القای احساس غرور و تر ث منطقه، تجدید محالت شهری قدیمیمحافظت از میرا

های بیشتری نسبت به سایر  ی اقتصادی به روش همبستگی جامعه و تحریک توسعه

 (.Lak et al, 2019; Chen & Chen, 2010; Timothy, 2011)اشکال گردشگری است 

ای برای متنوع سازی اقتصاد  تنی بر میراث شهری را وسیلهری مببیشتر شهرها گردشگ

 .دانند ، بهبود سطح زندگی ساکنان و تجدید فضاهای شهری میخود، افزایش درآمد

تواند به  که گردشگری می دارد بیان می (ICOMOS) ها المللی ابنیه و محوطه شورای بین

ای خدمات شهری کمک های تجاری و ارتق حمایت از میراث فرهنگی، تحریک فعالیت

 دلیل به گردشگری تاریخی بسیاری، موارد در(. Barrera-Fernandez et al, 2014)کند 

 و ها جاذبه نظیر شهری گردشگری جدید منابع ی عرضه برای هایی فرصت و فضاها وجود

 شده دیده نواحی گونه این بازآفرینی برای پتانسیلی عنوان به فرهنگی، مناطق میراث

 گردشگری تسهیالت و ها ی جاذبه عرضه شهری، از مراکز بسیاری در نتیجهدر  .است

                                                           
1 Galdini 
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 ابزار یک عنوان گردشگری به از و یافته توسعه شهری بازآفرینی فرآیند به کمک برای

در  اقتصادی بازآفرینی تشویق برای غالباً است. گردشگری شده استفاده کننده بازآفرینی

 شده شناخته رشد به رو صنعت یک عنوان به زیرا است گرفته قرار مورد استفاده شهرها

 آورد ارمغان به خود همراه به فراوانی را اشتغال تواند می درنتیجه، و

(Shaw&Williams,1994:257.)  از طرفی تنوع ایجاد شده توسط گردشگری به جوامعی

های  با رشد گردشگری، فرصت .کند به یک صنعت وابسته هستند کمک می که فقط

 ,Rossana) شود های زیرساختی ایجاد می ه و هزینه، توسعگذاری رای سرمایهاضافی ب

 ارزش قابل شهری نواحی در بناها و تجدیدحیات نوسازی احیا، برای گردشگری (.2007

 پذیرایی اقامتی، اهداف برای عموماً فرهنگی، میراث ارزش با و تاریخی بناهای زیرا بوده

 در قرارگیرند.  بخشی توان مورد توانند می نگیفره و سرگرمی فروشی، خرده تجاری،

 گذارند می نمایش به را توجهی قابل سهم تاریخی، شهر، بناهای مرکزی بخش در واقع

 بنابراین شوند؛ می جدید بکارگرفته ی استفاده برای مناسب فضایی عنوان به که

 محیط رفته و بکار متروکه بناهای در جدید عملکردهای یافتن برای تواند می گردشگری

 قابل تغییرات تواند می قدیمی بناهای احیای جهت این، بر عالوه .بخشد بهبود را شهر

 مرکزی بخش در نیز را ونقلی حمل تسهیالت و ها زیرساخت و آورده به وجود را توجهی

 (.Fagence,1995) بخشد بهبود

 
 )ماخذ: نگارندگان( گردشگری و بازآفرینی شهری ی مدل مفهومی ارتباط توسعه: 1نمودار 
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باشد  های مختلفی می پذیرد دارای گونه گردشگری با توجه به اهدافی که صورت می

 اند. ارائه شده 3ها در جدول  عاریف آنها و ت که این گونه
 های گردشگری با توجه به هدف : گونه2 جدول

 
 

شهری هستند که گردشگری در آن بالتیمور و بوستون دو نمونه اصلی بازآفرینی 

ی بازآفرینی منطقه پایین شهر با  ای داشته است. در بالتیمور، یک برنامه نقش عمده
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ی  ی مهم گردشگری و منطقه این منطقه به جاذبه نوسازی بندر اینن به اوج رسید.

در بوستون نیز اجزای توریستی بازآفرینی  (.del Rio, 2018)تفریحی تبدیل شده است 

دهند که به ساکنان محلی و کارگران و  ی جذاب را تشکیل می ری یک مجموعهشه

کنند. در شهر بستون به منظور نوآوری  همچنین بازدیدکنندگان حس خوبی منتقل می

های تاریخی با معرفی متداول تاریخ شهر، نمایش صوتی و تصویری و  ی جاذبه در ارائه

 &Martin )فراوانی صورت گرفته است های  رویکردهای مدرن دیگر برای شرح، تالش

Mason,1988) های اخیر برای  های بزرگی در سال در برخی از شهرهای انگلیس پروژه

 و  ی توریستی در پلیموث، باربیکان جذب گردشگر به منطقه طراحی شده است. منطقه

دهد. مرکز شهر، رویال  پوشش می گیلدهال را با نمای ساحلی خود و منطقه اطراف وه

های بازآفرینی  ویلیام یارد و میلبای مناطقی هستند که فعالیت گردشگری به لطف پروژه

ی تسهیالتی که فراهم شده است بسیار گسترده  و بازاریابی در حال رشد هستند. دامنه

ی تنوع زیاد در نوع و ماهیت گردشگری و همچنین تفاوت در  است و این نشان دهنده

یستی در ماالگا اسپانیا، بناهای اصلی ، موزه ها ، مناطق ی تور مناطق خاص است. منطقه

خرید ، اماکن عمومی و ایستگاه ها را شامل می شود: آلکازبا ، قلعه جبراالرو ، تئاتر 

رومی ، کلیسای جامع ، زادگاه پیکاسو ، موزه پیکاسو ، موزه کارمن تیزن ، مرکز هنرهای 

یابان گرانادا ، میدان ال مرکد و بندر. یک معاصر ، خیابان الریوس ، چینیتاس پاساژ ، خ

ی گردشگری در این منطقه، بازآفرینی آن  باشد که توسعه ی گردشگری موفق می نمونه

 (.Barrera Fernández & Hernández Escampa,2017)را موجب گردیده است 

و ماالگا برای شناسایی  تجزیه و تحلیل سیستم توریستی به کار رفته در پلیموت

تواند بهتر تبلیغ شود،  طق توریستی در مناطق تاریخی و محالت اطراف آن که میمنا

های میراثی و پیوندهای بدنی مفید است. بسیاری از این مناطق به ویژه به دلیل ارزش

تواند برای  های باالیی برخوردار هستند. این روش می با خدمات توریستی از پتانسیل

ها و خدمات مرتبط با گردشگران  خود را با فعالیتسایر شهرهایی که مراکز تاریخی 

 .تطبیق داده اند، کاربرد داشته باشد

تسهیالت خرید و پذیرایی در اکثر تحوالت جدید گردشگری در این شهرها یک 

دهد. همچنین بسیاری از امکانات جدید توریستی در مناطق  مهم را تشکیل می ی مؤلفه

 .باشد های قدیمی می نوسازی و تبدیل ساختمان تاریخی درون شهر مستقر شده و شامل

ی گردشگری  ها شاهد مزایای کالبدی و اقتصادی هستند که توسعه ی نمونه همه
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شهر را موجب گردد. ایجاد  یتواند برای مناطق شهری به همراه آورد و بازآفرین می

بی های گردشگری به صورت مدرن و بازاریا امکانات جدید گردشگری و معرفی جاذبه

 باشند.  ها می طرحعناصر موفقیت در 

 مورد مطالعه  ی محدوده.1

، از شمال به خیابان شمس تبریزی، از هکتار 421یخی شهر تبریز با مساحتبافت تار

االسالم، از جنوب به  شرقی به ششگالن و ثقه سمت شرق به خیابان حافظ، از شمال

از جانب غرب به خیابان شهریور جدید، از جنوب غربی به شریعتی و  17 خیابان

از: مسجد  های گردشگری بافت تاریخی تبریز عبارتند جاذبه شود. فلسطین محدود می

رشدیه، بازار تبریز، حمام نوبر، پارک خاقانی، ارگ علیشاه،  ی جامع، مسجد کبود، مدرسه

ی  ی حریری، خانه ی قدکی، خانه ی حیدرزاده، خانه ی شهرداری، خانه کاخ موزه

ی  ی آذربایجان، موزه ی اردوبادی، موزه ای، خانه ی الله ی بهنام، خانه زاده، خانه ای گنجه

 ی قاجار. ی سنجش و موزه آهن، موزه عصر

 روش پژوهش.2

آوری اطالعات  که برای جمع باشد مینوع کاربردی تحلیلی و از  -روش پژوهش توصیفی

ی آماری تحقیق حاضر  جامعه. میدانی )پیمایشی( استفاده شده است -از روش اسنادی

دهند که در ارتباط با  را خبرگان گردشگری و شهرسازی )اساتید دانشگاه( تشکیل می

ی موردی  موضوع پژوهش هم از نظر نظری و هم از نظر مصداقی در ارتباط با نمونه

اند. با توجه به نبود چارچوب نظری و عدم  )شهر تبریز( دانش و تخصص الزم را دارا بوده

، با ی آماری و همچنین با توجه به ماهیت و هدف تحقیق افی از تعداد جامعهشناخت ک

های هدفمند یا  گیری غیراحتمالی از قبیل روش های نمونه استفاده از ترکیبی از روش

ای و داوطلبانه )اعضای در  ای )گلوله برفی( و سهمیه محور(، زنجیره -قضاوتی )معیار

د نیاز پنل خبرگان از میان افراد  واجدشرایط دسترس( به انتخاب تعداد اعضای مور

در نفر تعیین گردید.  30برای رسیدن به اجماع در نظرات اقدام شد؛ حداکثر تعداد افراد 

با نظر  و سپسه های گردشگری مورد مطالعه قرار گرفت گونه ابتدا ،این تحقیق

با اهداف  توانست هایی که می گونهو  تدوین گردیدمتخصصان شهرسازی و گردشگری 

 ها، ابزار گردآوری داده بازآفرینی بافت تاریخی در ارتباط باشد به فهرست اضافه گردید.

در تحقیق حاضر  دهندگان قرار گرفت. پاسخدر  که باشد میتایی 7 با طیف  پرسشنامه

و پایایی آن نیز  باشد میروایی پرسشنامه توسط اساتید مرتبط با موضوع مورد تأیید 
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افزار  نتایج از طریق نرم .ه استلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفتتوسط آزمون آ

SPSS  وExcel با  که با کاربرد آزمون دلفی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ر یک از های ه ها، اهداف، راهبردها و سیاست بندی گونه ها و رتبه نتایج تحلیلتوجه به 

در  نی بافت تاریخی بودند مورد بررسی قرار گرفت.ها که در ارتباط نزدیک با بازآفری گونه

در این مدل از . این پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شده است

شود. اعداد  ای( استفاده می های مختلفی از اعداد فازی )اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه گونه

ها در این  تجزیه و تحلیل داده فازی مثلثی به علت کاربرد زیاد و سهولت در محاسبات و

 (.46: 1394)ملکی و علیزاده،  استپژوهش استفاده شده 

 های روش دلفی فازی گام

 های پژوهش با استفاده از مرور جامع مبانی نظری پژوهش شناسایی شاخص(1

های گیرنده: در این گام بعد از شناسایی معیار آوری نظرهای متخصصان تصمیم جمع(2

گیری متشکل از خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش  ین، گروه تصمیمتام ی زنجیره

های شناسایی شده با ها به منظور تعیین مرتبط بودن شاخصتشکیل شده و پرسشنامه

شود که در آن متغیرهای زبانی  ها ارسال می موضوع اصلی پژوهش و غربالگری برای آن

 روند.  ، برای بیان اهمیت هر شاخص به کار می 3جدول 
 

 ها : متغییرهای زبانی برای ارزیابی اهمیت شاخص3 جدول

 عدد فازی ها اهمیت شاخص

 (1/0،0،0) بسیار کم اهمیت

 (0، 1/0، 3/0) کم اهمیت

 (1/0،  3/0، 5/0) تا حدودی کم اهمیت

 (3/0، 5/0، 7/0) تفاوت بی

 (5/0، 7/0، 9/0) تا حدودی با اهمیت

 (7/0، 9/0، 1) با اهمیت

 (9/0 ،1،1) بسیار با اهمیت

 (54: 1389) عطایی، 

هر مقدار ارزش اکتسابی  ی هها: این کار از طریق مقایسشاخص تایید و غربالگری( 3

 .پذیرد شاخص با مقدار آستانه صورت می

است که مرحله اجماع و اتمام دلفی فازی: منظور از اجماع به این معنا ( 4

ای که  گیری کلی در مورد عوامل رسیده باشند و مرحله ه یک تصمیمدهندگان ب پاسخ

 .(169: 1395چقوشی،  )جعفرنژاد دیگر بعد از آن اتفاق خاصی در معیارها رخ ندهد
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 ها بحث و یافته. 3

ضریب  باشد. بررسی پایایی در پرسشنامه مهمترین موضوع قبل از تحلیل پرسشنامه می

 (4)جدول  ها محاسبه گردید. یی پرسشنامهآلفای کرونباخ برای بررسی پایا
 

 مقادیر آلفای کرونباخ 4جدول

 آلفای کارونباخ 

 861/0 های تاریخی بافتهای گردشگری در ارتباط با بازآفرینی  گونه

 865/0 تاریخی تبریز های گردشگری در ارتباط با بازآفرینی بافت گونه

 محاسبات تحقیق حاضر :منبع
 

های جدول مشخص است میزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه  طور که از داده همان

نفر  30از بین است که از اعتبار باالی پرسشنامه حکایت دارد. 7/0شده بزرگتر از 

. بر اساس اند مرد بوده%( 83.3نفر ) 25زن و  %(16.7) نفر 5مورد بررسی،  متخصص

بین %( 43.3) نفر 13، لسا 40تا  30بین( %36.7) نفر 11فراوانی افراد مورد مطالعه، 

 تحصیلی  ی رشته، ها . براساس دادهسال است 50باالی  %(20) نفر 6سال،  50تا  40

جغرافیا و %( 43.3) نفر 13، گردشگری%( 20) نفر 6، شهرسازی%( 36.7) نفر 11

%( 20نفر ) 6سال،  5%( ، کمتر از 3.3نفر )1کاری  ی و سابقهاست ریزی شهری  برنامه

 20تا  15%( بین 16.7نفر ) 5سال،  15تا  10%( بین 26.7نفر ) 8سال،  10تا  5بین 

سال  25%( بیشتر از 16.7) نفر 5سال و  25تا  20%( بین 16.7نفر ) 5سال، 

لیکرتی که جزئیات آن در جدول  7ها را در قالب طیف  کارشناسان گونهباشد. می

گذاری  تاریخی تبریز وزن ها و برای بافت ی نشان داده شده است برای کل بافت شماره

 های تاریخی و بافت تاریخی تبریز انجام گردید.  ها برای کل بافت سپس تحلیلنمودند. 

ی این موضوع  فازی شده برای تایید یا عدم تایید بوده و نشان دهنده ی دی حد آستانه

ا با ه ی ارتباط گونه باشد که مقدار وزن دی فازی شده باالی حد آستانه نشان دهنده می

ی عدم  ی کمتر از حدآستانه نشان دهنده فازی شده بازآفرینی شهری و مقدار وزن دی

 (5. )جدول باشد های تاریخی می ها با بازآفرینی شهری در بافت ارتباط گونه
 حد آستانه ی فازی شده ی: مقدار د 5جدول

 کلی بافت تاریخی تبریز های تاریخی بافت 

حد  ی فازی شده مقدار دی

 آستانه

0.57 0.57 0.56 

 محاسبات تحقیق حاضر :منبع



 (تبریز شهر موردی مطالعه) تاریخی های بافت بازآفرینی بر مؤثر گردشگری های گونه / بررسی34

 فازی یهای گردشگری براساس روش دلف بندی گونه رتبه 6جدول

 
 محاسبات تحقیق حاضر :منبع
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هایی که در  های صورت گرفته با توجه به نظر متخصصان گونه بر اساس تحلیل

اند:  بندی شده اولویت باشند در سه حالت های تاریخی می ارتباط با بازآفرینی بافت

 (6)جدول  

های  های گردشگری براساس میزان ارتباط با بازآفرینی بافت بندی گونه اولویت الف(

.گردشگری 3( 0.070.گردشگری فرهنگی )2( 0.072.گردشگری تاریخی )1تاریخی: 

( 0.057.گردشگری خالق )5( 0.058.گردشگری اجتماعی )4( 0.061هنری )

 ( 0.055.گردشگری تفریحی)6

های گردشگری براساس میزان ارتباط با بازآفرینی بافت تاریخی  بندی گونه اولویت ب(

 تبریز:

.گردشگری هنری 3( 0.070.گردشگری فرهنگی )2( 0.077.گردشگری تاریخی )1

.گردشگری 6( 0.054.گردشگری اجتماعی )5( 0.058.گردشگری خالق )4( 0.061)

 (0.052.گردشگری غذا )8( 0.053.گردشگری قومی )7( 0.053مذهبی )

های  های گردشگری براساس میزان ارتباط با بافت بندی گونه بندی اولویت جمع ج(

 تاریخی تبریز: تاریخی و بافت

.گردشگری هنری 3( 0.070.گردشگری فرهنگی )2( 0.072.گردشگری تاریخی )1

ری .گردشگ6( 0.055.گردشگری اجتماعی )5( 0.058.گردشگری خالق )4( 0.061)

 (0.052.گردشگری غذا  )7( 0.053تفریحی )

باشند هر  های گردشگری که در ارتباط نزدیک با بازآفرینی بافت تاریخی می گونه

راهبردها و  ،باشند که باید با استفاده از این اهداف کدام دارای اهداف مشخص می

کاربست این های تاریخی ارائه نمود تا بتوان با  هایی در جهت بازآفرینی بافت سیاست

از همین  های تاریخی برآمد. ها و جذب گردشگران بیشتر در جهت بازآفرینی بافت گونه

های تاریخی و بافت  های گردشگری با بازآفرینی در بافت رو با توجه به ارتباط گونه

 گردند. ارائه می 7ها در قالب جدول  گونههای  اهداف و راهبردها و سیاست ،تاریخی تبریز
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 های گردشگری در ارتباط با بازآفرینی بافت تاریخی های گونه راهبردها و سیاست :7جدول
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  نتیجه. 4

های شهری است که به علت برخی مشکالت اقتصادی،  بافت تاریخی تبریز یکی از گنجینه
بازآفرینی  محیطی در معرض فرسودگی و زوال قرار دارد. فرهنگی، کالبدی و زیست -اجتماعی
ها که در گذر زمان دچار مشکالت  های تاریخی به منظور ساماندهی و احیای این بافت در بافت

ها به این  ی گردشگری در این بافت توان با توسعه امری ضروری است که می ،اند فراوان گردیده
زایی، افزایش درآمد،  ی گردشگری باعث اشتغال اهداف نائل آمد. بنابه مطالعات انجام شده توسعه

گذاری در بافت شده، رشد اقتصادی بافت را در پی دارد که این رشد موجب حل  ش سرمایهافزای
شود. از طرفی یکی از  مشکالت اجتماعی حاصل از زوال اقتصادی درونی در جامعه می

های استفاده از گردشگری به عنوان یک عنصر در بازآفرینی شهری در توجیه اقتصادی  جذابیت
ی شهری تامین کند. ارتقای  هسازی و تجدید فیزیکی مرکز پوسیدهتواند برای ب است که می

شود که منجر به رضایت  زیست محیطی در بافت تاریخی باعث ایجاد احساسات مثبت می

شود و این به نوبه خود، حمایت جدی از جریان و  بازدیدکنندگان و وفاداری می

ی ارتباط  لعات نشان دهندهی این مطا بیشتر گردشگری را به دنبال دارد. همه ی توسعه

گردشگری شهری  باشد. نی شهری در بافت تاریخی میی گردشگری با بازآفری توسعه

 .کنند ها اهدافی را دنبال می که هر یک از این گونه شود های مختلفی را شامل می گونه

توانند بازآفرینی بافت تاریخی را موجب شوند که اهدافی  هایی از گردشگری می گونه

های گردشگری که ارتباط  با بازآفرینی بافت تاریخی داشته باشند. شناسایی گونه همسو

ها و راهبردهایی برای  شود تا سیاست بیشتری با بازآفرینی بافت تاریخی دارد موجب می

بازآفرینی بافت را موجب شود و از ی گردشگری در بافت تاریخی اتخاذ گردد که  توسعه

ای  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که گونه .هدر رفت سرمایه جلوگیری شود

ی گردشگر ،داردهای تاریخی ارتباط بیشتری  بافتهدف بازآفرینی  با گردشگری کهاز 

، هنری، باشد. بعد از این گونه، گردشگری فرهنگی می 0.072با مقدار وزن  تاریخی

 ،0.058 ،0.061 ،0.070خالق، اجتماعی، تفریحی و غذا به ترتیب با مقدار وزن 

ی   بیشترین ارتباط را با بازآفرینی بافت تاریخی دارند. بقیه 0.052و0.053 ،0.055

فازی  ها کمتر از مقدار دی ی آن فازی شده های مورد مطالعه به دلیل آنکه وزن دی گونه

هدف از  فرینی بافت تاریخی دارند.آبا باز ارتباط ضعیفی ،باشند ی حدآستانه می شده

 که در اولویت اول در ارتباط با بازآفرینی بافت تاریخی قرار دارد، ریخیگردشگری تا

گیری از  شناسایی، حفظ، تقویت و بهره باشد که ناهای تاریخی و موزها میبازدید از ب

جذب گردشگر  ی های تاریخی شهرها در زمینه های اماکن و محدوده ها و قابلیت ظرفیت
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ریزی جهت  برنامه ی این نوع گردشگری داشته باشد.تواند بیشترین تاثیر را در ارتقا می

ایجاد پیوستگی  حفظ و نگهداری بناهای تاریخی، افزایش نفوذپذیری بناهای تاریخی،

در میان بناهای تاریخی، آموزش ساکنین بافت تاریخی در مورد آشنایی با بناهای 

ن بناها و های جاذب جمعیت در بناهای تاریخی و شناساند تاریخی، تزریق فعالیت

های تاریخی در شهرها و کشورهای دیگر به منظور گسترش گردشگری تاریخی  جاذیه

های  توجه به اهداف گونه باشد. بازآفرینی در بافت تاریخی امری ضروری می جهت

های  تاریخی و گنجاندن راهبردها و سیاست  گردشگری مرتبط با بازآفرینی بافت

تواند  ها و اقدامات مرتبط با بافت تاریخی می طرح درها به ترتیب اولویت  ی گونه توسعه

 در بازآفرینی بافت تاریخی کمک شایانی نماید.
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