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 هايبافت محيطيزيست و کالبدي فرهنگي، -اجتماعي اقتصادي، مشکلات رفع دنبال به شهري فضاهاي پايداري هدف با شهري بازآفريني
 هاي بافت تاريخي و حل مشکلات آناظت از ارزشبه عنوان رويکردي جهت حفبازآفريني شهري با محوريت گردشگري باشد. از طرفي مي ناکارآمد

محيطي هاي فراوان فرهنگي و هويتي، دچار ناکارآيي، فرسودگي، مشکلات زيسترغم برخورداري از ارزشبافت تاريخي تبريز علي .مطرح بوده است
 اين در. باشدمي تبريز شهر در تاريخي بافت بازآفريني بر ي گردشگريسعهتو تاثير بررسي مقاله اين است. هدف هاي اقتصادي گرديدهو بحران

 کالبدي، فرهنگي، -اجتماعي اقتصادي، بعد چهار در گردشگري پايدار توسعه و شهري بازآفريني هايشاخص و معيارها شناسايي از پس تحقيق
. گرديد تنظيم تبريز شهر تاريخي بافت ساکنين نظر از گردشگري يتوسعه و شهريبازآفريني ارتباط تحليل براي اي،پرسشنامه محيطيزيست
 آزمون با و spss افزارنرم از استفاده با هاتحليل. باشدمي 0408 سال در تبريز شهر تاريخي بافت ساکنان از نفر 484 پژوهش اين آماري يجامعه

 حس فرهنگي، -اجتماعي بعد از و است اقتصادي رشد راستاي در امليع گردشگري  که دهدمي نشان تحقيق از حاصل نتايج. گرفت انجام دوخي
تاريخي را  بافت در پيوند و مخروبه، اتصال فضاهاي بردن بين از با گردشگري توسعه کالبدي، بعد مورد در. دهدمي افزايش را فضا امنيت و مکان

 فضاي يسرانه افزايش و محيطي هايآلودگي کاهش محيطي،زيست نظر از را ارتقا داده و شهري منظر و  عمومي خدمات کيفيت موجب شده و
 .دارد پي در را سبز

 ي گردشگري، تبريزبازآفريني شهري، بافت تاريخي، توسعه:کلید واژگان

 مقدمه

اي که ونهگردد به گشهر دچار آشفتگي مي باشد. اگرتغيير متناسب با زمان نباشدشهر، عنصر پويايي است که همواره در حال تغيير مي
تواند به حيات عادي خود ادامه دهد. شهري که دچار آشفتگي است نه جوابگوي نيازهاي ساکنان است و نه براي گردشگران ديگر نمي
نمادين و زيبايي شناختي بسياري است که در عين حال نمايانگر مناطقي حاوي ، بافت تاريخي شامل ابعاد معنوي. باشدجذاب مي

هاي اصلي بسياري از کاربري يباشد. علاوه بر اين، آنها هستهري است چرا که منعکس کننده هويت شهر ميشواهدي از تمدن شه
( در تعريف بازآفريني شهري 0005) 5ليچفلد (Haggag Mehanna,2019:2-Abou Elباشند. )اقتصادي و فرهنگي مي، مسکوني

باشد که در صدد برطرف کردن مشکلات شهري و ل جامع و يکپارچه ميبازآفريني شهري ديدگاه و عم»دارد که : گونه بيان مياين
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اي که در معرض تغيير بوده است و يا منطقه -دستيابي به پيشرفت پايدار در بعد اقتصادي، کالبدي، وضعيت اجتماعي و محيطي
ي ايجاد بازآفريني پايدار در شهرها رويکردهاي متفاوتي برا Korkmaz & Balaban,2020:2) «)کند.هايي براي بهبود فراهم ميفرصت

تواند براي شهر پايداري ايجاد نمايد که بتواند نوسازي را نه تنها در ابعاد کالبدي جلو ببرد بلکه به عملکرد پايدار وجود دارد. رويکردي مي
پايداري بافت را موجب گردد.  تواندهويتي بافت منجر شود. بازآفريني با رويکرد توسعه گردشگري مي -اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

باشد. در عين حال، يک طراحي گردشگري با تأکيد بر شخصيت و العاده براي تغيير ميتوان انکار نمود که گردشگري يک نيروي فوقنمي
ني سفر طبق شوراي جها (liuo,2010; Wang et al,2015يک استراتژي براي بهبود همگن مناطق تاريخي ايجاد کند ) تواندمي، تنوع

از  ٪0.2سال آينده رشد نموده  و  06سالانه طي  ٪2شود گردشگري با سرعت بيش از پيش بيني مي، (2010) (WTTC) و گردشگري
گذاري در بخش سرمايه و بيني تعداد مقصدهاي گردشگري جديداين پيش پي درد. را به خود اختصاص ده (GWP) توليد ناخالص جهان

 اقتصادي -دهد که اين صنعت محرک اصلي پيشرفت اجتماعياطمينان مي يابد؛ همچنينافزايش ميجهي توقابلبه صورت گردشگري  
نوسازي امکانات، اشتغال ، ايجاد شغل، گردشگري باعث افزايش درآمدهاي فعاليت، به طور کلي(   Jaafar et al, 2015, 5-6.)خواهد بود

( گردشگري پايدار در هماهنگي با محيط، Ibanescu et al, 2018:2شود. )ميگي زنان، سطح زندگي بالاتر ساکنين و کيفيت بهتر زند
 عنوان رويکرد مناسب براي بازآفريني در محيط شهري باشد. تواند بهکند و ميهاي محلي عمل ميجامعه و فرهنگ

تواند براي توسعه مي وه فراوان است کهبالقهاي جذاب با دارايي يمنطقهيک  بناهاي تاريخي فراوان داشتن بافت تاريخي تبريز با 
اين شهر به دليل طيف ، ها مرکز توليد و تجارت بوده استمدتبافت تاريخي تبريز گردشگري مورد استفاده قرار گيرد. در حالي که 

ست. در اين بخش عمده اي از جذابيت اصلي خود را از دست داده ا کالبدياقتصادي و ، فرهنگي، گسترده اي از موضوعات اجتماعي
آن تحليل ارتباط گردشگري و بازآفريني شهري در ابعاد پرداخته شده است و هدف از بر بازآفريني گردشگري  تاثيرمطالعه به بررسي 
 باشد. محيطي ميفرهنگي، کالبدي و زيست -اقتصادي، اجتماعي

 ی تحقیقپیشینه

های اروپای غربی و آمریکای های اصلی دولتان یکی از سیاستبه عنو« بازآفرینی شهری»میلادی،  01و  0791ی از اواخر دهه

 (.017: 0971گل، شمالی در مواجهه با مسایل و مشکلات مناطق شهری مورد توجه قرار گرفته است. )سجادزاده و زلفی

و آمریکا پرداخته های قدیمی شهری به ویژه اروپا هایی به معرفی نقش گردشگری در بازآفرینی بافتدر پژوهش 0701ی در دهه

ی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گوناگونی برای احیای ها مشخص شده که گردشگری شهری دربردارندهشده است. در این پژوهش

 (26: 0970به نقل از شماعی و همکاران،  Law,1992های قدیمی بویژه رونق صنایع قدیمی و محلی است )بافت

ي مختلفي در ارتباط با بازآفريني شهري و گردشگري صورت گرفته است. پژوهان و همکاران هاهاي اخير در ايران پژوهشدر سال
گيري در هاي تصميم( پژوهشي با هدف تبيين ارتباط گردشگري فرهنگي و بازآفريني شهري با استفاده از روش/فن تحليل عرصه04)

اند. نتايج اين تحقيق نشان داده است که هتهران انجام داد شهرداري 46ي ي تاريخي ظهيرآباد منطقهتوسعه گردشگري فرهنگي محله
گيري گسترده با طيف وسيعي از عوامل تاثيرگذار بر فرآيند بازآفريني دارد به همراه تقويت اقتصاد و روش/فن با قابليتي که در ارتباط

ي دکتري خود در پي ( در رساله02ار دارد. اردستاني )ريزي بازآفريني اين محله قراي، در اولويت براي آغاز برنامهساختار مديريت محله
هاي فرسوده شهري بوده که در قالب هاي بومي بازآفريني و الگوي مبتني بر فرهنگ و شرايط کشور براي بازآفريني بافتتعيين شاخص

که در فرايند بهسازي و توصيفي و اجراي يک مدل تحليلي محقق شده است. نتايج اين پژوهش نشان داده است -مطالعات تحليلي
بومي بوده و الگوي هاي صرفًا کالبدي و غيرهاي موضعي و متکي بر قابليتي شهري، اقدامات مبتني بر طرحهاي فرسودهنوسازي بافت

کردن اي همه جانبه و يکپارچه با لحاظ بازآفريني مناسب و منطبق بر شرايط بومي اين پژوهش توانسته است با ايجاد رويکرد مداخله
هاي فرسوده شهري را فراهم محيطي، کالبدي و فرهنگي، بستر مناسب جهت بازآفريني بومي بافتملاحضات اجتماعي، اقتصادي، زيست

ي گردشگري هاي تأثيرگذار بر بازآفريني بافت قديم آمل مبتني بر توسعهاي به شناسايي مؤلفه( در مقاله04زاده )نوريان و فلاح .سازد
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هاي هاي استراتژيک نظير کسب و کار، رخدادهاي خاص، جاذبهي گردشگري را مؤلفههاي اساسي توسعهاند و مؤلفههشهري پرداخت
هاي زيرساختي و امکانات رفاهي پشتيبان نظير خدمات رفاهي و پذيرايي، حمل و نقل و دسترسي فروشي و فرهنگ و مؤلفهکالبدي، خرده

ي خود که با هدف بهبود شرايط ورودي بازار قديمي تبريز )درب نامه( در پايان04اند. افخمي )رساني، عنوان نمودهو آموزش و اطلاع
ي مبتني بر اصل رويکرد بازآفريني در راهبردهاي رائها هب گرجيلر( از طريق بازآفريني شهري براي ساکنان و گردشگران انجام داده است

ها و زيرساخت يارتقاء و توسعه تواند بهمي هاکه اعمال اين راهبردها و سياست هاي تاريخي با رويکرد گردشگري پرداخته استبافت
هاي فضاي گردشگري و تجهيز و گسترش فضاهاي عمومي و بازآفريني عرصه يمعابر از طريق تعريف و تقويت مسير پياده يشبکه

هاي جديد و ري از طريق معاصرسازي و يا ايجاد کاربري)درب گرجيلر( و توسعه و تأمين خدمات شه شهري در ورودي بازار قديمي تبريز
( 80پوراحمد و همکاران) .کندفرهنگي تبريز کمک  -همچنين الگوسازي با استفاده از مفاهيم و الگوهاي باارزش موجود در بافت تاريخي

اي همه و آن را به رويکرد مداخله زده تبيين خط سيري که بهسازي و نوسازي شهري را به بازآفريني و نوزايي شهري پيوند  در ضمن
به مفهوم شناسي رويکرد بازآفريني شهري و تبيين اصول، راهبردها و فرايند آن است،  نمودهنگر و در عين حال معاصر شونده تبديل جانبه

 اند.پرداخته

هاي فرسوده اريخي و بافتهاي تي غالب براي مداخله با مشکلات بافتها حاکي از آن است که بازآفريني شهري نظريهپژوهش
هاي تاريخي را موجب تواند بازآفريني بافتي گردشگري ميي اين موضوع است که تلاش در جهت توسعهباشد. همچنين نشان دهندهمي

 گردد. 

و فرهنگي، کالبدي  -ي گردشگري و بازآفريني شهري در ابعاد اقتصادي، اجتماعيتحقيق حاضر به دنبال بررسي ارتباط توسعه
 باشد.محيطي ميزيست

  مبانی نظری

 باارزش تجهيزات شهري و تأسيسات ها،مجموعه بناها، شان،گستره در فرسودگي، رغم به که است هاييتاريخي، آن هايبافت از مراد

ريخي، آن بخش از بافتت در ايران، بافت تا (.08: 0402 دانشپور و شيري، از نقل به Sharan, 2005: 1-3) دارد وجود هاآن از ترکيبي يا و
يعني شروع شهرنشيني جديد در ايران، شکل گرفته و در زمان حاضر در مرکتز يتا ، شود که تا پيش از آغاز قرن حاضرشهرها را شامل مي

س هتا در مقيتااند و ستطح نستبتا گستترده و عملکترد نيرومنتد آناي را به خود اختصاص دادهي بلافصل شهرها جايگاه وِيژهدر محدوده
(. بافت تاريخي مهمترين 04: 05به نقل از کلانتري خليل آباد و همکاران،  0445ها افزوده است. )ميرميران :اي و ملي بر اهميت آنمنطقه
بته 044: 0482، شود و پيدايش آن پيرو اطلاعات از ساختارهاي اقليمي و فرهنگي است )فلامکيمي هاي هويتي هر جامعه محسوببخش

مراکز تاريخي شهري آسيب پذيري خاصي را هم در زمينه خطرات طبيعي و هم براي حوادث . (40: 0406ي و مورد غفاري، نقل از کردوان
شديد اقليمي دارند و بي توجهي به حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي منجر به خسارات قابل توجهي از نظتر اقتصتادي و اجتمتاعي )از 

ها لازم است، پذيري اين بافتهايي که براي مقابه با آسيباستراتژي (Claudia & Luigi,2016:694شود. )جمله بخش گردشگري( مي
ارزشمند ميراث فرهنگي کمک کند و نيز همچنين منجر به تقويت مراکز تاريخي شهر شود و هاي بايد به مراکز با ارزش تاريخي با دارايي

 شيوهبازآفريني يک  (Ribera et al, 2015تدريجي در آينده انجام خواهد شد. )پذير و اطمينان حاصل شود که اقدامات به صورت انعطاف
. باشتتدمي آستيب ديتتدهمحيطي بتته طتتور همزمتان در منتتاطق اجتمتتاعي و زيستت ,اقتصتتادي ,و روش بتراي حتتل مشتکلات فيزيکتتي

Donnison,1993)) ا تبتديل مببتت امتاکن مستکوني، بازآفريني شهري به عنوان يک اقدام فراگير و ساختاري تعريف شده است کته بت
 شتود. ) ي بتازآفريني ميهاي اجتماعي يا فرهنگي باعث بهبود وضعيت اقتصادي، کالبدي و محيطي منطقتهباارزش تجاري يا فضاي باز

Pourzakarya et all,2019:88) 

را  "تحول شتهري"و  "شهري توسعه"، "توانبخشي شهري"، "نوسازي شهري"هاي مختلفي از قبيل که دامنه "بازآفريني شهري" 
ي مجدد از اراضي شتهري استت. ها و مناطق يا استفادهي مجدد ساختمانتوسعه، دارد، فرايندي است که شامل بهبود ساختارهاي موجود
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(D. Ince, 2019: 1رويکرد مداخله )تواند مي، هاي تاريخي متعلق به دوران مختلفبازآفريني شهري بدون داشتن فرسايش هويت، گرانه
کند که با شرايط فعلي زندگي متردم اين يک هويت کاملاً جديد ايجاد مي، بنابراين .يک نگاه جامع به گذشته )حافظه و تاريخ( داشته باشد

تحريتک ، ايجاد درآمتد ماليتاتي، (  گردشگري از ديرباز به دليل داشتن پتانسيل ايجاد شغلLak & Hakimian, 2019:2مطابقت دارد )
توانمندسازي ساکنان و بهبود کيفيت زندگي مقصد در کتل بته عنتوان ابتزاري ، بهبود زيرساختها و فرصتهاي تفريحي، رآفرينيفعاليت کا

( .(Kim, Uysal, & Sirgy, 2013; Wall & Mathieson, 2006 .براي توسعه در سراسر جهتان متورد استتفاده قترار گرفتته استت.
تجديتد ، محافظت از ميتراث منطقته، فرهنگيهاي گردشگري است و قادر به تقويت جاذبه ترين انواعيکي از گسترده تاريخيگردشگري 

بيشتري نسبت به ساير اشکال هاي القاي احساس غرور و همبستگي جامعه و تحريک توسعه اقتصادي به روش، محلات شهري قديمي تر
شتر شهرها گردشگري مبتني بر ميراث شهري را بي (Lak et al, 2019; Chen & Chen, 2010; Timothy, 2011). گردشگري است

 بسياري، موارد در .دانندمي بهبود سطح زندگي ساکنان و تجديد فضاهاي شهري، افزايش درآمد، وسيله اي براي متنوع سازي اقتصاد خود

 منتاطق ميتراث و اهجاذبته نظيتر شتهري گردشتگري جديد منابع يعرضه براي هاييفرصت و فضاها وجود دليل به گردشگري تاريخي

 و هاي جاذبتهعرضته شتهري، از مراکز بسياري در در نتيجه .است شده ديده نواحي گونه اين بازآفريني براي پتانسيلي عنوان به فرهنگي،
 شتده دهاستفا کننده بازآفريني ابزار يک عنوان گردشگري به از و يافته توسعه شهري بازآفريني فرآيند به کمک براي گردشگري تسهيلات

 رشتد بته رو صتنعت يتک عنتوان به زيرا است قرارگرفته مورد استفاده در شهرها اقتصادي بازآفريني تشويق براي غالباً است. گردشگري

تنتوع از طرفتي . ( Shaw &  Williams,1994:257 ) آورد ارمغتان به خود همراه به فراواني را اشتغال تواندمي درنتيجه، و شده شناخته
هاي اضافي براي فرصت، با رشد گردشگري .کندمي وسط گردشگري به جوامعي که فقط به يک صنعت وابسته هستند کمکايجاد شده ت

 در بناها و تجديدحيات نوسازي احيا، براي گردشگري ((Rossana, 2007) . شودمي هاي زيرساختي ايجادتوسعه و هزينه، سرمايه گذاري

 فروشتي، خرده تجاري، پذيرايي اقامتي، اهداف براي عموماً فرهنگي، ميراث ارزش با و تاريخي ايبناه زيرا بوده ارزش قابل شهري نواحي

 نمايش به را توجهي قابل سهم تاريخي، شهر، بناهاي مرکزي بخش در واقع در .قرارگيرند بخشي توان مورد توانندمي فرهنگي و سرگرمي

 عملکردهتاي يتافتن بتراي تواندمي گردشگري بنابراين شوند؛مي جديد بکارگرفته ياستفاده براي مناسب فضايي عنوان به که گذارندمي

 را توجهي قابل تغييرات تواندمي قديمي بناهاي احياي جهت اين، بر علاوه .بخشد بهبود را شهر محيط رفته و بکار متروکه بناهاي در جديد
 (. (Fagence,1995 بخشد بهبود مرکزي شبخ در نيز را ونقلي حمل تسهيلات و هازيرساخت و آورده به وجود

 

 

 

 

 چارچوب مفهومی تحقیق

یک ، ای داشته است. در بالتیموربالتیمور و بوستون دو نمونه اصلی بازآفرینی شهری هستند که گردشگری در آن نقش عمده

ی تفریحی به مهم گردشگری و منطقهاین منطقه به  جاذ ی بازآفرینی منطقه پایین شهر با نوسازی بندر اینن به اوج رسید.برنامه

دهند که به می ی جذاب را تشکیلدر بوستون نیز اجزای توریستی بازآفرینی شهری یک مجموعه (del Rio, 2018) تبدیل شده است.

های ذبهی جاکنند. در شهر بستون به منظور نوآوری در ارائهساکنان محلی و کارگران و همچنین بازدیدکنندگان حس خوبی منتقل می

های فراوانی صورت گرفته تاریخی با معرفی متداول تاریخ شهر، نمایش صوتی و تصویری و رویکردهای مدرن دیگر برای شرح، تلاش

 Martin& Mason,1988) است. .

ی های اخیر برای جذب گردشگر به منطقه طراحی شده است. منطقههای بزرگی در سالدر برخی از شهرهای انگلیس پروژه

رویال ویلیام یارد و ، دهد. مرکز شهرپوشش می گیلدهال هه را با نمای ساحلی خود و منطقه اطراف، ریستی در پلیموث، باربیکیانتو

 ي گردشگريتوسعه بازآفريني شهري
 کالبدي

 محيطيزيست

 اقتصادي

 فرهنگي -اجتماعي
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دامنه تسهیلاتی که فراهم . های بازآفرینی و بازاریابی در حال رشد هستندمیلبای مناطقی هستند که فعالیت گردشگری به لطف پروژه

 است و این نشان دهنده تنوع زیاد در نوع و ماهیت گردشگری و همچنین تفاوت در مناطق خاص است. شده است بسیار گسترده

قلعه ، شود: آلکازبامی اماکن عمومی و ایستگاه ها را شامل، مناطق خرید، موزه ها، ی توریستی در مالاگا اسپانیا، بناهای اصلیمنطقه

چینیتاس ، خیابان لاریوس، مرکز هنرهای معاصر، موزه کارمن تیزن، موزه پیکاسو، کاسوزادگاه پی، کلیسای جامع، تئاتر رومی، جبرالارو

ی گردشگری در این منطقه، بازآفرینی آن باشد که توسعهی گردشگری موفق میمیدان لا مرکد و بندر. یک نمونه، خیابان گرانادا، پاساژ

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

و مالاگا برای شناسایی مناطق توریستی در مناطق تاریخی و محلات  تجزیه و تحلیل سیستم توریستی به کار رفته در پلیموت

های میراثی و پیوندهای بدنی با مفید است. بسیاری از این مناطق به ویژه به دلیل ارزش، تواند بهتر تبلیغ شودمی اطراف آن که

تواند برای سایر شهرهایی که مراکز تاریخی خود را با فعالیت ها می های بالایی برخوردار هستند. این روشتانسیلخدمات توریستی از پ

 .کاربرد داشته باشد، و خدمات مرتبط با گردشگران تطبیق داده اند

دهد. همچنین بسیاری از تسهیلات خرید و پذیرایی در اکثر تحولات جدید گردشگری در این شهرها  یک مؤلفه مهم را تشکیل می

 باشدمی امکانات جدید توریستی در مناطق تاریخی درون شهر یا شهر مستقر شده و شامل نوسازی و تبدیل ساختمانهای قدیمی

تواند برای مناطق شهری به همراه آورد و ی گردشگری میها شاهد مزایای کالبدی و اقتصادی هستند که توسعهی نمونههمه

های گردشگری به صورت مدرن و بازاریابی عناصر را موجب گردد. ایجاد امکانات جدید گردشگری و معرفی جاذبهشهر  یبازآفرین

 باشند. ها ميطرحموفقیت در 

  روش پژوهش

 قلمرو مکانی پژوهش بافت تاریخی شهر تبریز .است تحليلي -توصيفي وع تحقيق در اين مقاله کاربردي است و روش بررسي آن ن

است. )مرکز آمار ایران،  75نفر بر اساس آمار سال  005501باشد که برابر ساکنین بافت تاریخی تبریز می ،ی آماریو جامعهباشد می

گیری مناسب در این تحقیق باشد. باید عنوان نمود که روش نمونهنفر می 909ی آماری با استفاده از روش کوکران ( تعداد نمونه75

اي و هم به صورت ميداني انجام گرفته است. ابتدا روش جمع آوري اطلاعات هم به صورت کتابخانهباشد. یای مگیری خوشهروش نمونه
سپس با مشخص کردن دو متغيير اصلي تحقيق .مشخص گردد  با مراجعه به اسناد مکتوب سعي شده مباني نظري و مفاهيم مورد نظر،

فرهنگي، کالبدي و  -هاي متغييرها در چهار بعد اقتصادي، اجتماعيخصي گردشگري پايدار، شابازآفرين پايدار و توسعهيعني 
 آوري گرديد.محيطي جمعزيست

 ی گردشگری پایداربازآفرینی پایدار و توسعههای شاخص (.1) جدول

 منابع گردشگری پایدار بازآفرینی پایدار ابعاد

 اقتصادي

افزايش توانايي اقتصادي  -
 ساکنين

 افتگذاري در بسرمايه -
 زايي بافتدرآمد -

 گذاريسرمايه  -
 درآمد و توزيع آن -

 ي زندگيهزينه -
 فعاليت و اشتغال -

Miles & Padison, 2007 / Richard & 

Raymond, 2000/ Landry, 2006 / Lang, 

2005 / 
Reed, 2007 / Smith, 2000 /  Evans and 

Shaw, 2004/ Hall & Page, 2006/ 
Page & Hall, 2003 Gharbi, 2013/ 

chilardi,2004 

 فرهنگي -اجتماعي

بهبود و افزايش  -
 اجتماعيسرمايه

 منديهويت -
 مشارکت -
 توانمدسازي -

 ي امکانات و خدماتتوسعه -
 ي محليافزايش آگاهي جامعه -

 مشارکت و همبستگي -
 رضايت جامعه ميزبان -

 فرهنگ و سنن -
 امنيت اجتماعي -

 کالبدي
 ي کالبديانسجام فضاي -

 کيفيت صوري -
 هاي زيرساختيمؤلفه -

 )خدمات رفاهي و پذيرايي( 
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 پذيريفعاليت -
 کاهش فرسودگي -

 دسترسي و حمل و نقل -

 ي دسترسيحمل و نقل و شبکه -

 محيطيزيست

 کاهش آلودگي بصري -

 کاهش آلودگي محيطي -

 کاهش آلودگي هوا -

 کاهش آلودگي صوتي -

 فضاي سبز -

 آلودگي -

 منابع طبيعي -

 

در چهار بعد ي گردشگري از نظر ساکنين بافت تاريخي شهر تبريز اي براي تحليل ارتباط بازآفريني شهري و توسعهسپس پرسشنامه
  تنظيم گرديد. گويه 58کالبدي و زيست محيطي با ، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

پرسشنامه  971باشد که جهت افزایش دقت به تعداد پرسشنامه می 909تعداد پرسشنامه برای ساکنین با توجه به حجم نمونه 

و با   SPSSافزار اند. نتايج از طريق نرمي ليکرت تهيه شدهدرجه 5ها با طيف پرسشنامهتوسط ساکنین بافت تاریخی پاسخ داده شد. 
 کاربرد آزمون خي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 ی مطالعهمحدوده

از شمال به خيابان شمس تبريزي، از سمت شرق به خيابان حافظ، از شمال شرق به ، هکتار 240هر تبريز با مساحت بافت تاريخي ش
به شريعتي و از جانب غرب به خيابان فلسطين محدود  غربيشهريور جديد، از جنوب 04الاسلام، از جنوب به خيابان ششگلان و ثقه

اداري و عناصر تاريخي است. شهر  -ترين عناصر شهري شامل بازار، مراکز مهم سياسيمهمي بافت تاريخي تبريز دربرگيرندهشود. مي
 ( 08: 0480ي خود را طي کرده است. )نقش جهان پارس، تبريز از ابتدا در درون اين محدوده شکل گرفته و روند تکاملي و توسعه

 

 موقعیت بافت تاریخی شهر تبریز  .(1)ی نقشه

های تاریخی با مشکلاتی روبروستت کته در جتدول زیتر براستاس محلتات بافتت مستائل و مانند بسیاری از بافتبافت تاریخی تبریز 

 اند:مشکلات ارائه شده
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 تبریز تاریخی بافت محلات مسائل .(1)جدول

 مشکلات و مسائل محله نام

 *خاقانی

 تجاري و مسکوني يها محدوده با کارگاهي واحدهاي تداخل و همجواري -

 مسکوني واحدهاي براي اي محله درون دسترسي -

 )ها پارکينگ( فعاليت مراکز و تجاري خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 ها لبه در بويژه فعال تجاري واحدهاي کنار در کاروانسراها بودن ناکارآمد -

 تربیت

 مسکوني دهمحدو با تداخل و بافت عمق به انبار و کارگاهي مراکز نفوذ -

 .)فرهنگي ورزشي و سبز، فضاي( مسکوني خدمات نامناسب کيفيت و کميت و مسکوني واحدهاي فرسودگي -

 سواره معابر شدن مسدود و اي محله درون نامناسب دسترسي -

 ها فعاليت و تجاري خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 مسکوني محدوده شدن منزوي و تجاري فعاليت زياد تراکم -

 نامی

 ترافيکي مراتب سلسله از معابر نبودن برخوردار -

 محققي تيمسار خدمات بوسيله محله بافت گسستگي -

 مسکوني بافت و تجاري با کارگاهي مراکز همجواري -

 ها خيابان لبه در تجاري فعاليت زياد تمرکز -

 اي محله خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 محله رد سکونت رکود و مسکوني بافت فرسودگي -

 شریعتی

 مسکوني محدوده با تداخل و بافت عمق به فعاليت مراکز نفوذ -

 مسکوني خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 ها فعاليت و تجاري خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 )اجتماعي ساکن اقشار ناهماهنگي مبلا( اجتماعي فراوان مسائل -

 مسکوني واحدهاي فرسودگي -

 ها لبه در بافت طحس در نوسازي عدم -

 راسته

 کوچه

 شهري رفاهي امکانات و خدماتي مراکز کمبود -

 جنوب و شمال سمت از بافت درون به مزاحم و کارگاهي هاي کاربري نفوذ -

 پاساژ محدوده در اجتماعي نامناسب وضعيت -

 محله سکونتي عملکرد با شهري فضاهاي کمبود -

 دارایی

 مسکوني هاي محدوده با رگاهيکا واحدهاي تداخل و همجواري -

 مسکوني هاي واحد براي اي محله درون نامناسب دسترسي -

 مسکوني خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 شهر کل به نسبت مسکوني بناهاي بودن تر فرسوده -

 )پارکينگ و بارانداز( ها فعاليت و تجاري خدمات نامناسب کيفيت و کميت -

 حمزه سید
 آن جنوب قسمت در بويژه محله کالبدي و فضايي کيفيت افت -

 مسکوني غالب نقش به توجه با خدمات و امکانات کمبود -

 شمس
 )عملکرد شهري شعاع با کارگاهي هاي کاربري( اي فرامحله هاي کاربري با سکونت محدوده ترکيب -

 فوق بدليل محله در آرامش وجود عدم -

 بازار
 )بازار( اي فرامحله هاي کاربري با سکونت ترکيب -

 فوق بدليل محله در آرامش وجود عدم -

 .است گرفته صورت بازسازی وسیعی طور به عتیق پروژه احیای طرح اجرای با محله این*

 090 1پارس، -جهان نقش مهندسین فرهنگی، -تاریخی محور مطالعات چهارم جلد از تلخیص :ماخذ

هاي گردشگري فراوان از جمله : مسجد جامع، مسجد کبود، بازار تبريز، حمام بهجاذ بايد عنوان نمود بافت تاريخي تبريز بااز طرفي 
 باشد. ي شهرداري از پتانسيل بالايي برخوردار مينوبر، ارگ عليشاه، کاخ موزه
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 هابحث و یافته

است که از  4/6ر از هاي جدول مشخص است ميزان ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در تمامي موارد بزرگتطور که از دادههمان
 اعتبار بالاي پرسشنامه حکايت دارد.

 مقادیر آلفای کرونباخ برای متغییرهای پژوهش (:2) جدول

 آلفای کارونباخ تعداد سوالات متغیر

 800/6 04 بعد اقتصادي

 824/6 44 بعد اجتماعي و فرهنگي

 868/6 02 بعد کالبدي

 484/6 0 محيطيبعد زيست

 880/6 ي ساکنانمقدار آلفاي کرونباخ براي کل سؤالات پرسشنامه

 

اند . بر اساس فراواني افراد مورد مطالعه، ( مرد بوده%42/20نفر) 002( زن و %40/56نفر) 000نفر ساکنين مورد بررسي،  406از بين 
( بالاي %04/2) نفر 08سال و  05تا  26( بين %48/45) نفر 048سال،  26تا  46( بين %48/20نفر) 000سال،  46( زير %44/08نفر) 44
( %64/00) نفر 24( دانش آموز، %02/05) نفر 00( کارمند، %40/08) نفر 40( آزاد، %04/40) نفر 065ها، شغل سال است. براساس داده 05

 ت . ( ساير موارد اس%04/0) نفر 40( بيکار و %40/0) نفر 4دار، ( خانه%42/00) نفر 44دانشجو، 

هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعه گردشگري، ابتدا فاصله براي تعيين ميزان تاثير عوامل مورد بررسي بر الگوي بازآفريني بافت
توان بين )سه دامنه( تقسيم کرده و با استفاده از عدد به دست آمده، مي4فاصله مي باشد به عدد  2( را که 0تا  5ها )موجود بين نمره

( سه دامنه شامل، دامنه تاثير مطلوب، دامنه تاثير نسبتاً مطلوب و دامنه تاثير نامطلوب را به صورتي که در زير مشاهده 0تا  5هاي )نمره
 مي شود طراحي کرد:

 2/  )تعداد فاصله ها(   4= )سه دامنه(  44/0هاي موجود( )معيار تعيين دامنه

ها به دست آورده، آنگاه براساس قرار گرفتن ها را براساس فراواني دادهميانگين پاسخ بدين ترتيب براي تعيين ميزان تاثير هر مؤلفه
ب(  5تا  00/4شود. الف( دامنه تاثير مطلوب هاي سه گانه زير ميزان تناسب هر مؤلفه مشخص ميميانگين بدست آمده در يکي از دامنه

 44/4مطلوب کمتر از ج( دامنه تاثير نا 00/4تا  44/4دامنه تاثير نسبتاً مطلوب 

الگوي بازآفريني بر  و معيارهاي تعيين شده، ميزان کلي تأثير بعد اقتصادي 0و نمودار  2با توجه به جدولالف( بعد اقتصادی: 
 داري در سطح مطلوب قرار دارد.ي معنيباشد که در دامنهمي 44/2ي گردشگري برابر با هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعهبافت

 ی بعد اقتصادیهای مؤلفههای داده شده به سؤالمیانگین پاسخ(: 3)جدول 

میانگین  هاگویه

 هاپاسخ

دامنه 

 داریمعنی
 مطلوب 48/2 گذاري بافت تاريخيافزايش ارزش سرمايه

 مطلوب 04/2 در بافت تاريخيبخش خصوصي گذاري افزايش سرمايه

 مطلوب 00/2 در بافت تاريخيبخش دولتي ري گذاافزايش سرمايه

 نسبتاً مطلوب 05/4 نگري در بافت تاريخي مندي و آيندهريزي، قانوناقزايش ميزان برنامه

 مطلوب 60/2 زايي با افزايش ساخت و سازها به عنوان بخش فعال گردشگري در بافت درآمد

 مطلوب 40/2 هاي اقتصادي بافت ها متناسب با ظرفيتتوسعه زيرساخت

 مطلوب 02/2 ايجاد مؤسسات اقتصادي 

 مطلوب 00/2 افرايش درآمد خانوار 
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 مطلوب 06/2 سوئيت و غيره به گردشگران در ايام تعطيلات ، درآمدزايي با اجاره منزل

 مطلوب 00/2 درآمدزايي با فروش مواد غذايي و مايحتاج روزمره مورد نياز گردشگران 

 مطلوب 04/2 افزايش قيمت زمين و املاک 

 مطلوب 46/2 زايي در بافت تاريخي اشتغال

 مطلوب 06/2 جلوگيري از مهاجرت جوانان و فعالان اقتصادي بافت تاريخي به ديگر مناطق 

 مطلوب 44/2 ميانگين کل
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 ی بعد اقتصادیهای مؤلفههای داده شده به سؤالاسخمیاگین پ(: 1)نمودار

، حاکي از آن است که از لحاظ آماري 4درصد و با درجه آزادي  5دو به دست آمده در سطح ، آماره خي5هاي جدولبا استناد به داده
هاي تاريخي شهر تبريز با افتالگوي بازآفريني ببر  ي بعد اقتصاديبين ديدگاه ساکنين مورد بررسي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه

 دهندگاني گردشگري تفاوت معناداري وجود دارد. بدين معني که مطابق اطلاعات جدول فوق بيش از نيمي از پاسخرويکرد توسعه
الگوي بازآفريني  براز ديدگاه آنها از تاثير مطلوبي  ي بعد اقتصادياند و مؤلفههاي زياد و خيلي زياد را انتخاب نمودهدرصد( گزينه 54/00)

 باشد.هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعه گردشگري برخوردار ميبافت

 دو برای مولفه بعد اقتصادی: مقدار آماره خی4 جدول

 دوآزمون خی
 ارزش بدست آمده ي آزاديدرجه

4 022/442 

بر  و معيارهاي تعيين شده، ميزان کلي تأثير بعد اجتماعي و فرهنگي 4نمودار و  0با توجه به جدول ب( بعد اجتماعی و فرهنگی: 
داري در سطح ي معنيباشد که در دامنهمي 20/4ي گردشگري برابر با هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعهالگوي بازآفريني بافت
 نسبتاً مطلوب قرار دارد.
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 ی بعد اجتماعی و فرهنگیهای مؤلفههای داده شده به سؤالن پاسخ: میانگی5 جدول

 هاگویه
میانگین 

 هاپاسخ

ی دامنه

 داریمعنی

 نسبتاً مطلوب 02/4 ي نوسازي اعتماد به مشارکت با دولت و همکاري با شهرداري در زمينه

 نسبتاً مطلوب 05/4 اعتماد همسايگان به همکاري در بازآفريني بافت تاريخي 

 نسبتاً مطلوب 05/4 ها در بافت تاريخي پاتوق و رفتاري هايايجاد قرارگاه

 مطلوب 64/2 گذشته در بافت تاريخي انگيز خاطره عناصر بازسازي

 نسبتاً مطلوب 48/4 انگيز در بافت تاريخي  خاطره المانهاي و افزايش عناصر

 نسبتاً مطلوب 20/4 اجتماعات محله  تمايل براي حضور در

 نسبتاً مطلوب 58/4 تمايل به سکونت در بافت تاريخي 

 مطلوب 48/2 تاريخي  محله هاي و بناها علاقه به حفظ

 نسبتاً مطلوب 06/4 سنتي در بافت تاريخي  جمعي مراسمات آيين هاي ميزان برگذاري

 نسبتاً مطلوب 65/4 تمايل به مشارکت و همکاري با يک تشکل محله اي براي بهبود کيفيت 

 نسبتاً مطلوب 44/4 ميزان تمايل به نوسازي و بازسازي 

 مطلوب 04/2 تقويت روابط اجتماعي افراد 

 نسبتاً مطلوب 06/4 افزايش فضاهاي فرهنگي در بافت تاريخي شهر 

 نسبتاً مطلوب 04/4 ايجاد حس مکان

 نسبتاً مطلوب 44/4 سطح آگاهي مديران محلي 

 نسبتاً مطلوب 55/4 سطح آگاهي ساکنان بافت تاريخي 

 مطلوب 05/2 مهمان نوازي و ميزباني گردشگران 

 مطلوب 40/2 ايجاد امکانات تفريحي و سرگرم کننده 

 نسبتاً مطلوب 64/4 ي ميزبان فرهنگ جامعه

 مطلوب 60/2 هاي زندگي در بافت تاريخي ارتقاي سطح استاندارد

 نسبتاً مطلوب 00/4 اي زنان و کودکان شهر وضعيت امنيت در بافت تاريخي و  بخصوص امنيت بر

 نسبتاً مطلوب 00/4 هاي اجتماعي مانند دزدي و اعتياد در بافت تاريخي کاهش بزهکاري

 نسبتاً مطلوب 20/4 ميانگين کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماعی و فرهنگیی بعد اجتهای مؤلفههای داده شده به سؤالمیانگین پاسخ  (:2) نمودار
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، حاکي از آن است که از لحاظ آماري 4درصد و با درجه آزادي  5دو به دست آمده در سطح ، آماره خي4هاي جدول با استناد به داده
هاي تاريخي شهر الگوي بازآفريني بافتبر  ي بعد اجتماعي و فرهنگيبين ديدگاه ساکنين مورد بررسي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه

ي گردشگري تفاوت معناداري وجود دارد. بدين معني که مطابق اطلاعات جدول فوق بيش از نيمي از با رويکرد توسعهتبريز 
ي بعد اجتماعي و فرهنگي از ديدگاه آنها از تأثير اند و مؤلفههاي متوسط تا خيلي زياد را انتخاب نمودهدرصد( گزينه 00/04دهندگان )پاسخ

 باشد.هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعه گردشگري برخوردار ميبازآفريني بافتالگوي بر نسبتاً مطلوبي 

 مقدار آماره خی دو برای مولفه بعد اجتماعی و فرهنگی (:6)جدول

 آزمون خی دو
 ارزش بدست آمده ي آزاديدرجه

4 605/445 

هاي الگوي بازآفريني بافتبر  و معيارهاي تعيين شده، ميزان کلي تأثير بعد کالبدي 4و نمودار  8با توجه به جدول : ج( بعد کالبدی
 داري در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.ي معنيباشد که در دامنهمي 02/4تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعه گردشگري برابر با 

 ی بعد کالبدیمؤلفههای به سؤالداده شده های میانگین پاسخ(: 7)جدول

 داریدامنه معنی هامیانگین پاسخ هاگویه

 مطلوب 65/2 کاهش فضاهاي مخروبه و متروکه در بافت مرکزي 

 نسبتاً مطلوب 45/4 هاي بافت تاريخي کيفيت نماي ساختمان

 نسبتاً مطلوب 84/4 کيفيت منظر و کيفيت بصري 

 نسبتاً مطلوب 40/4 اريخي و مذهبي( ارتقاي عناصر هويت بخش )اماکن ت

 نسبتاً مطلوب 84/4 جذابيت مناظر شهري در بافت تاريخي شهر 

 نسبتاً مطلوب 28/4 ها، سرويس بهداشتي دسترسي مناسب به مراکز تفريحي، مراکز درماني، پارک

 نسبتاً مطلوب 48/4 دسترسي سواره در بافت تاريخي 

 نسبتاً مطلوب 44/4 اريخي شهر تسهيلات و زيرساختها در بافت ت

 نسبتاً مطلوب 60/4 حمل و نقل عمومي 

 نا مطلوب 42/4 دسترسي مناسب به پارکينگ 

 نا مطلوب 02/0 سازي معابر شهري براي استفاده افراد معلول و ناتوان مناسب

 نسبتاً مطلوب 48/4 روهاي بافت تاريخي ارتقاء پياده

 نسبتاً مطلوب 06/4 افت تاريخي براي استفاده در شب مناسب بودن معابر موجود در ب

 نا مطلوب 42/4 ي بافت تاريخي ميزان ترافيک محدوده

 نسبتاً مطلوب 02/4 ميانگين کل
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 ی بعد کالبدیمؤلفههای داده شده به سؤالهای میانگین پاسخ (:3)نمودار

 

، حاکي از آن است که از لحاظ آماري 4درصد و با درجه آزادي  5دو به دست آمده در سطح ، آماره خي0هاي جدول استناد به دادهبا 
هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد الگوي بازآفريني بافتبر  ي بعد کالبديبين ديدگاه ساکنين مورد بررسي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه

درصد(  40/06دهندگان)فاوت معناداري وجود دارد. بدين معني که مطابق اطلاعات جدول فوق بيش از نيمي از پاسخي گردشگري تتوسعه
الگوي بازآفريني بر ي بعد کالبدي از ديدگاه آنها از تأثير نسبتاً مطلوبي اند و مؤلفههاي متوسط تا خيلي کم را انتخاب نمودهگزينه
 باشد.ي گردشگري برخوردار ميويکرد توسعههاي تاريخي شهر تبريز با ربافت

 خی دو برای مولفه بعد کالبدی: مقدار آماره8 جدول

 دوآزمون خی

 ارزش بدست آمده ي آزاديدرجه

2 450/406 

الگوي بر  محيطيزيستو معيارهاي تعيين شده، ميزان کلي تأثير بعد  2و نمودار  06با توجه به جدول محیطی: د( بعد زیست
داري در سطح نسبتاً مطلوب ي معنيباشد که در دامنهمي 4ي گردشگري برابر با هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعهبازآفريني بافت

 قرار دارد.
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 طیمحیی بعد زیستهای مؤلفههای داده شده به سؤال: فراوانی و درصد پاسخ9 جدول

 داریدامنه معنی هامیانگین پاسخ هاگویه

 نسبتاً مطلوب 86/4 وضعيت بهداشت و پاکيزگي در بافت تاريخي

 نسبتاً مطلوب 40/4 محيطي در بافت تاريخيوضعيت زيست

 نسبتاً مطلوب 00/4 دسترسي به آب آشاميدني سالم

 نسبتاً مطلوب 40/4 کاهش صداي مزاحم  و ناهنجار در بافت

 نسبتاً مطلوب 45/4 م دفع فاضلابسيست

 نسبتاً مطلوب 44/4 هاي سطحي همچون آب باران در بافتکاهش مشکلات آب

 نسبتاً مطلوب 25/4 کاهش ازدحام و آلودگي صوتي در بافت

 نسبتاً مطلوب 88/4 هاي صنعتي در بافتکاهش ميزان کارگاه

 نسبتاً مطلوب 54/4 ي فضاي سبز بافتافزايش سرانه

 نسبتاً مطلوب 4 انگين کلمي
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 محیطیی بعد زیستهای مؤلفههای داده شده به سؤالفراوانی و درصد پاسخ (:4) مودارن

 

از آن است که از لحاظ ، حاکي 2ي آزادي درصد و با درجه 5دو به دست آمده در سطح ، آماره خي00هاي جدول با استناد به داده
هاي تاريخي شهر الگوي بازآفريني بافتبر  محيطيي بعد زيستآماري بين ديدگاه ساکنين مورد بررسي در خصوص ميزان تأثير مؤلفه

ي گردشگري تفاوت معناداري وجود دارد. بدين معني که مطابق اطلاعات جدول فوق بيش از نيمي از تبريز با رويکرد توسعه
 محيطي از ديدگاه آنها از تأثير نسبتاً ي بعد زيستاند و مؤلفههاي متوسط تا خيلي کم را انتخاب نمودهدرصد( گزينه 06/82گان)دهندپاسخ

 باشد.هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعه گردشگري برخوردار ميالگوي بازآفريني بافتبر مطلوبي 

 محیطیی بعد زیستدو برای مؤلفهاره خیمقدار آم (:11) جدول

 دوآزمون خی

 ارزش بدست آمده ي آزاديدرجه

2 840/064 
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 بحث و نتیجه گیری

، يکي از مراکز با ارزش شهري در ايران است که مانند بسياري ديگر از مناطق تاريخي در ايران و در سراسر جهان تبريزتاريخي  بافت
قابليت بسيار خوبي  يهاي تاريخاز طرفي جاذبهدر معرض زوال قرار گرفته است.  محيطيبدي و زيستکالاجتماعي،  ،از نظر اقتصادي

ي گردشگري ي گردشگري را فراهم سازند. بنابه مطالعات انجام شده توسعهتوانند موجبات توسعهباشند که ميبراي بافت تاريخي مي
ري در بافت شده، رشد اقتصادي بافت را در پي دارد که اين رشد موجب حل گذازايي، افزايش درآمد، افزايش سرمايهباعث اشتغال

هاي استفاده از گردشگري به عنوان يک شود. از طرفي يکي از جذابيتمشکلات اجتماعي حاصل از زوال اقتصادي دروني در جامعه مي
ي شهري تامين کند. د فيزيکي مرکز پوسيدهتواند براي بهسازي و تجديعنصر در بازآفريني شهري در توجيه اقتصادي است که مي

شود و اين شود که منجر به رضايت بازديدکنندگان و وفاداري ميارتقاي زيست محيطي در بافت تاريخي باعث ايجاد احساسات مببت مي
ي ي ارتباط توسعههي اين مطالعات نشان دهندحمايت جدي از جريان و توسعه بيشتر گردشگري را به دنبال دارد. همه، به نوبه خود

 هاي مطالعات قبلي در اين تحقيق تاييد گرديد.باشد. از طرفي نيز يافتهگردشگري با بازآفريني شهري در بافت مي

ي گردشگري برابر هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعهالگوي بازآفريني بافتبر  ميزان کلي تأثير بعد اقتصادي ،بعد اقتصاديدر 
بافت تاريخي تبريز، اين بافت را براي مشخص شد که اکبر ساکنان داري در سطح مطلوب قرار دارد. ي معنياشد که در دامنهبمي 44/2با 

رشد اقتصادي  برايعاملي  تواندمي گردشگري شهري يتوسعهدانند و بر اين باورند که گذاري )دولتي و خصوصي( ارزشمند ميسرمايه
باشد، همچنين رشد  و ساز، اجاره مسکن به گردشگران، افزايش اشتغال و رونق مشاغل خرده فروشي( بافت تاريخي )با افزايش ساخت

ميزان کلي تأثير بعد  فرهنگي، -عيبعد اجتمادر  دانند.اقتصادي را عاملي براي جلوگيري از مهاجرت جوانان و فعالان اقتصادي مي
ي باشد که در دامنهمي 20/4ي گردشگري برابر با ي شهر تبريز با رويکرد توسعههاي تاريخالگوي بازآفريني بافتبر  اجتماعي و فرهنگي

هاي رفتاري، تمايل به حضور افزايش قرارگاه باعث گردشگري شهري در محدوده يتوسعهداري در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. معني
شود و ارتقاي سطح استانداردهاي زندگي و امنيت براي ي ميدر اجتماع و تقويت روابط اجتماعي و افزايش امکانات تفريحي و سرگرم

هاي الگوي بازآفريني بافتبر  ، ميزان کلي تأثير بعد کالبديبعد کالبديزنان و کودکان و کاهش بزهکاري را در شهر در پي دارد. در 
 يتوسعهداري در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. ي معنيباشد که در دامنهمي 02/4تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعه گردشگري برابر با 

شهري باعث از بين رفتن فضاهاي مخروبه و بهبود دسترسي به مراکز تفريحي و فضاهاي شهري و ارتقاي کيفيت کالبدي گردشگري 
را  نظر شهريکيفيت خدمات عمومي و بهبود م ايبهبود زيرساختهاي شهري، ارتقشود. همچنين فصاهاي شهري و بناهاي تاريخي مي

محيطي، ميزان کلي ي گردشگري بر ترافيک بافت و ميزان پارکينگ تاثير کمي را داراست. در بعد زيستدر پي خواهد داشت ولي توسعه
ي باشد که در دامنهمي 4ي گردشگري برابر با هاي تاريخي شهر تبريز با رويکرد توسعهالگوي بازآفريني بافتبر  محيطيتأثير بعد زيست

هاي محيطي و ي گردشگري باعث بهبود وضعيت زيست محيطي و کاهش آلودگيداري در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. توسعهعنيم
 گردد. ي فضاي سبز در شهر ميافزايش سرانه

يا ، شهرها نيبازآفريتوانند تأثير بسزايي در هاي گردشگري ميو پتانسيل تاريخيهاي دهد که دارايياين مطالعه موردي نشان مي
زاده و قزون )امينهاي تواند از نمونهميشهر تبريز داشته باشند. محيطي کالبدي و زيست، اجتماعي ،امکان پذير بودن آنها از نظر اقتصادي

مانند  در جهاندر ايران، و همچنين شهرهاي تاريخي  تاريخيساير مقاصد  و (Lake &Hakimian, 2019) تهران (، 0400دادرس،
 ثاسپانيا و پليمو، مالاگا ,(González & Medina, 2003; Pérez Guilarte and González, 2018) اسپانيا، نتياگو د کامپوستلاسا

چيزهاي  (Martin& Mason,1988)بالتيمور، بوستون و انگليس (Barrera Fernández & Hernández Escampa ,2017)انگليس
 . زيادي بياموزد

هاي تاريخي فراوان در بافت تاريخي باشد. به علت وجود جاذبهي بازآفريني موفق در بافت تاريخي تبريز ميهي گردشگري لازمتوسعه
تواند موتور محرک بازآفريني شهري در اين محدوده تبريز و پتانسيل براي جذب گردشگر در واقع تقويت و احياي مراکز گردشگري مي

 گردد. 
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عدم دسترسي به پارکينگ، عدم امکان تردد از جمله ي گردشگري توسعهاثرات منفي  هت کاهشتمهيدات لازم ج بايد، با اين وجود
 ي گردشگري منجر به بازآفريني شهري گردد.ها صورت گيرد تا توسعهو مشکلات افزايش هزينه به علت حجم بالاي ترافيک

ي گردشگري توسط دو ارگان متفاوت صورت عهباشد که بازآفريني شهري و توسمشکل اساسي در شهرهاي ايران اين موضوع مي
هاي تاريخي نمايد. بازآفريني شهري با رويکرد تواند کمک شاياني بر بازآفريني در بافتي گردشگري نميپذيرد، در اين حالت توسعهمي

 ريزي به صورت يکپارچه انجام گيرد. باشد که برنامهي گردشگري زماني امکان پذير ميتوسعه
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