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ی توریسم فرهنگی بر توسعه -های تاریخیبافت یسازباززندهدی عملکر -ارزیابی اثرات فضایی 

 شهر تبریز(ی موردی: کلانمطالعهشهری )

 
 1علیرضا نوین

 2کریم حسین زاده دلیر

 3محمدرضا پور محمدی

 چکیده

 جذب و گردشگري لحاظ از خصوصاً ي شهري آيندهتوسعه يزمينه در تواندمي با ارزش و بهاگران ميراث يك عنوان شهرها به تاريخي بافت
عملکردي به  –هاي فضايي تاريخي به خصوص در شاخص راکزم اين احياي و فراوان باشد؛ که اين امر نيازمند ساماندهي اهميت داراي گردشگر

                               باشد. با توجه به اهميت موضوع هدف اين تحقيق سنجشمي هاآن مناسب تجهيز و مربوطه فضاهاي کيفي ارتقاي منظور
باشد. روش تحقيق در پژوهش حاضر از ي توريسم مير توسعهشهر تبريز بفرهنگي کلان –بافت تاريخي  يسازباززندهعملکردي  –اثرات فضايي 

 اي،نمونه تك تي آزمون فريدمن، ايرتبه تحليلي است که براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون –نظر نوع کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي 
و ساير  1ي سئولان و کارشناسان مسائل شهري منطقهمسير استفاده شده است. همچنين جامعه آماري تحقيق م تحليل و متغيره چند رگرسيون

نفر بدست آمده است. ضريب آلفاي کرونباخ به منظور  449باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران نفر( مي 6299مناطق شهرداري تبريز )
ي محدوده کالبدي ساختار و فضايي سازمان کيفي ارتقاء دهدمي تحقيق نشان بدست آمده است. نتايج 95416ها در اين تحقيق سنجش پايايي داده

با  به ترتيب (زيستمحيط با سازگار) سبز عمومي ونقلي حملتوسعه و آن عملکرد و نقش به توجه با محدوده هايکاربري دهيسازمان بافت،
ي توسعه بر تبريز شهرکلان فرهنگي – يتاريخ بافت يسازباززنده عملکردي – فضايي اثرات ترينمهم از 95201و  95642 ؛95491ضريب بتاي 

ي تاريخي، افزايش خوانايي در بافت، اختلاط محدوده کالبدي احياي و موجب حفاظت يسازباززندههمچنين  .شوندمي شامل را شهري توريسم
يکرد مشارکتي به منظور بهبود بافت و گردد که اين امر نيازمند ديدگاه سيستمي و توجه به روهاي ناسازگار ميدهي کاربريها و سازمانکاربري
 باشد.ي توريسم ميتوسعه

 عملکردي، توريسم شهري، تبريز. -هاي فضايي فرهنگي، شاخص –ي، بافت تاريخي سازباززندهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

ارتباطات نوين به عنوان و  ونقلحملي دوم قرن بيستم، صنعت گردشگري بواسطه جهاني شدن و توسعه و پيشرفت ابزارهاي مهيناز 
ميلادي، با  4991به همين خاطر بانك جهاني اين صنعت را در سال  (.Oila et al, 2012:569)شود سومين صنعت اقتصادي شناخته مي

(. Choi and Sir Kaya,2006:127)شمارد درصد از توليد ناخالص جهاني، صنعتي پويا برمي 6951ميليون شغل و توليد  462ايجاد 

 ,Edvard et al) ترين مقاصد گردشگري در بين گردشگران شناخته شدهي گذشته، شهرها به عنوان يکي از مهمدر چند دههنين همچ
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درواقع وجود  (.Potof, 2006:15) و به دنبال آن، گردشگري شهري مورد بررسي بسياري از محققان قرار گرفته است (2008:1032
و کهن  يميبافت قدمطرح مي نمايد.  هاي گردشگريترين مقصداصلي مراکز را به عنوان يکي از اينشهرها تاريخي در  –بافت فرهنگي 

 يشهر و قلب تپنده يبازار اصل رييقرارگ ،يمناسب ارتباط تيموقع ،يخيو وجود عناصر با ارزش تار يخيقدمت تار يشهرها به واسطه
: 6210 ،همکاران)پوراحمد و  دنباشيکارکردي شهر م و يير ساختار فضامنحصر به فردي د گاهيداراي ارزش و جا رهياقتصادي آن و غ

جامعه  كي يو فرهنگ ياجتماع يزندگ يکنندهانيآن ب يطيشهر و مح ،ياجتماع ،يمعمار طيبا توجه به شرا  يخيمراکز تاردرواقع (. 42
روند که يبه شمار م ييشهرها ريانکارناپذ تيواقع ،يخيتار -يسنت يهابودن بافت با دارا رانيا يشهرها (.Moosavi, 2011: 111) است

وآمدها و رفت يرايو پذ دادنديخود ادامه م اتينه چندان دور به ح ياز شهر که در زمان ياهستند. عضو و عرصه يخيتاري نهيشيواجد پ
 يهاتيشهر با فعال يخيد مرکز تارکه اقتصا يياز آنجا (.11: 6210 ،يبي)حب مردمان آن روزگار بودند يو معنو يماد يدادوستدها

فضاها با  نيفاخر و برتر به ا يکردهاو بازگرداندن کار يخيمراکز تار اتيح ديتجد نيبنابرا ابدييتازه م ياتيو ح رديگيشکل م يگردشگر
پاسخ به کاهش  كيان  به عنو يسازباززنده درواقع (.46: 6209و همکاران،  يمي)عظ است يضرور يامر يسازباززنده کرديتوجه به رو

. (Egercioglu et al, 2015: 330) رفتن هستند نيشوند که در حال از بيبکار گرفته م ينواح و دراست ظهور کرده يمشکلات شهر

رش ها در روند رو به گستبافت نياند. انهاده يرانيشهري، رو به و اتيفقدان ح لياکثر شهرهاي کشورمان به دل يخيهاي تارامروزه بافت
ها بافت نياز جمله ا زين زيشهر تبر يخيبافت تار (.49: 6202 ،ي)سعادت مستند هر دوره هستند خيشهرها از گذشته تا حال، دربردارنده تار

 نيرو توجه به ا ني. از استيبرخوردار ن يمطلوب ييو فضا يطيمح تيفي، در حال حاضر از کپتانسيلي که داردو  غنا است که با وجود
 شهرکلاني تاريخي هابافتي سازباززنده. در اين ميان گردديمحسوب م يمسئولان شهر يهاتيها از اولوآن يسازباززنده ها وبافت

 -هاي تاريخيشهر تبريز با توجه به مراکز و پتانسيلشهرداري کلان 1ي منطقهتوريسم شهري تأثيرگذار باشد.  يتواند بر توسعهتبريز  مي
ميزبان گردشگران داخلي و خارجي بوده که اين امر توجه ويژه به  سالههمهجد کبود، بازار تبريز، ارک عليشاه و... فرهنگي از جمله مس

 - يياثرات فضا يابيارزطلبد. با توجه به اهميت موضوع، هدف از اين نوشتار ساختار همگون اين منطقه و ايجاد امکانات رفاهي را مي
باشد که سؤال تحقيق تبريز مي شهرکلان 1ي منطقهشهري در  سميتور يبر توسعه يفرهنگ -يخيتار يهابافت يسازباززنده يعملکرد

 :گردديمبه شرح زير ارائه 

شهر کلان 1 يدر منطقه يشهر سميتور يبر توسعه يفرهنگ -يخيتار يهابافت يسازباززنده يعملکرد - يياثرات فضا نيترمهم -
 ؟اندکدام زيتبر

با هدف  ،(6006) 6سدليت ،دهيانجام گرد يمختلف و ارزشمند يهاموضوع مورد مطالعه مطالعات و پژوهش يراستادر  مچنينه
 ريبه منظور ارتقاء تصو ديجد يطيمحستيکالبدي و ز يبهبود بخش ،يخيبافت تار اءيو معنوي اح يشناختپارامترهاي روان يسازنيگزيجا

صالحي  است.ارائه داده يموضع -يموضوع يهابر طرح هيبافت را با تک نيا اييساختاري اح -مورد نظر، طرح راهبرديي هيناح تيو هو
ي به توصيف امقاله(، در 4966) 2. زيتلين و بورانددادهي گردشگري فرهنگي را مورد بررسي قرار هاچالش(، 4966) 4اميري و شريفي

(، 4961) 2وعي از گردشگري تاريخي و ميراث فرهنگي است. گومينسکاکه گردشگري ميراث ن کننديمگردشگري ميراث پرداخته و بيان 
ژنوم مشترک در  كي يجستجو به کندبيان مي يخيتار يهامحله يسازباززنده يهاهژپرو يقاتيکار تحقاز آن را هدف که  يادر مقاله

که سنندج مرکز استان کردستان با دارا  کننديم انيب يا(، در مقاله6204) يموحد و احمد است. يشهر يساختارها يخيتار تيهو ياياح
هاي معماري، شهرسازي، هاي خاص تاريخي و دارا بودن ويژگيبودن بافت قديمي در هسته و بخش مرکزي شهر به لحاظ ارزش

(، در 6202) ريشه يوسفيو  ريزاده دل نيحس. در ايران تبديل شود گردشگريبه يکي از شهرهاي  توانديفرهنگي و هنري در آن م

                                                      
1 - Tisdell 
2 -Salehi Amiri & Sharifi 
3 -Zeitlin & Burr 
4 - GUMIŃSKA 
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 يابيپژوهش خود را بر اساس ارز يتعامل گردشگر با فضا پرداخته و مبنا ثياز ح يخيهمجوار آثار تار يهايکاربر تيبه اهم يامقاله
و  يقنبر اند.جذب گردشگر قرار داده يدر راستا زيتبر فرهنگي –يخيتار يدر منطقه يخيآثار تار رامونيپ يهايکاربر يسازگار زانيم

 ،يشامل: امکانات و خدمات رفاه يگردشگر يعوامل مؤثر در توسعه ييشناسا يبرا ييالگو يبه ارائه يا(، در مقاله6202)همکاران 
  اند.پرداخته يطيمحستيز وي عيطب ،يو اجتماع يفرهنگ

گردشگري  نهگونياي فرهنگي و عوامل مؤثر در توسعه -هاي گردشگري تاريخياکثر مطالعات انجام شده به بررسي ويژگي
ي بر احياء و ارتقاي بافت سازباززندهها و تأثير ي بافتسازباززندهعملکردي  -ي حاضر به بررسي اثرات فضاييمطالعهاند. در پرداخته

 است.تاريخي و فرهنگي و به تبع آن توسعه گردشگري پرداخته شده

 ی پژوهشنظر یمبان

و  يزدي يپاپل) شوندو فرهنگي، غالباً مقاصد گردشگري مهمي محسوب مي هاي تاريخيمراکز شهري به علت دارا بودن جاذبه
 انينيشيپ يزندگ يوهيو ش يخيتار يهاراثيم ييکشف و شناسا يزهيانگ با ،يخيتار يهادر بافت يگردشگر (.611: 6211 ،ييسقا

بناها و  ،يخيتار يهاجاذبه يسفر به شهرها، تماشانقاط مدنظر گردشگران در درواقع  (.694: 6206زاده و دادرس،  ني)امپذيرد صورت مي
در جذب گردشگر به  توانديفرهنگ ماز آنجايي که  .(Aitchin,2002:9) هاستگرفته از شهرانداز شکلو چشم شدهيبازساز يپارک ها

که حفظ  ديرس تيواقع نيبه ا يفرهنگ سميبا شناخت درست موضوع فرهنگ و تور توانيم نيبنابرا، کند فايا يمقصد، نقش مهم كي
نفع  ت،يمبادله پراهم نيا هيها، هر دو سوستيتور يبرا يروان شيو آسا يامکانات رفاه جاديهمراه با ا يخيو تار يفرهنگ يهااصالت

به علت عدم ارزشمند خود،  يهايژگيبا تمام و و تاريخي ميقد يهابافتبا توجه به اينکه  (.694: 6209 ،ي)جمال مورد نظر را خواهند برد
هستند )نوريان و فلاح خود  يبالقوه گردشگر يهاليها و پتانسارزش و جاذبه ت،يدر حال از دست دادن هو هاآن يايتوجه به حفاظت و اح

در به جا و مطلوب  يکيبه تحر يابيدست يسازباززندهها ضرورتي اجتناب ناپذير است. سازي اين بافت(، بنابراين باززنده22: 6202زاده، 
در طول زمان،  (.240: 6211 ،يو ماجد ييرزاي)م آن سازواره است رشد خودجوش جاديبنا به منظور ا ،عنصر، ماده ده،يسازواره هر پد
ها، بهبود مجدد بافت يدهتا سازمان ،يشهر يمتروکه يهاو بافت هارساختيز ياز فرم ساده بهساز يشهر يسازمفهوم باززنده

 -ياجتماع ونديو پ يو مشارکت جامعه محل شتريب ياجتماع يتعامل و برابر يو در جستجو افتهيتکامل يبه اقتصاد شهر دنيبخش
 :UNEP, PAP/RAC, 2004 به نقل از  14: 6204حسيني کومله و ستوده علمباز، )ابدييارتقا م يملکردبستر چند ع كيدر  ياحرفه

 يعموماً با تداع و دهيآنچه که از گذشته به ارث رس يعني ميبشناس يفرهنگ راثيمبنا را به عنوان  ديابتدا با يسازباززنده يبرا (.7-8
هدف از  .(2: 6204ي، و حسن عباس زادهاست )بوده و ... يعملکرد ،يخيتار ،يهنر هايگذشته همراه است و معمولاً مترادف با ارزش

استفاده ، به بنا اتيبازگرداندن ح يبرا يلياقدامات متنوع و تکم مانند مجموعه يموارد توانديم يفرهنگ -يخيبافت تار كي يسازباززنده
هاي اصلي براي مؤلفه (.2: 6204و همکاران،  يائي)غها باشد ي و نظاير اينفرهنگ راثيو حفظ م يخيموجود در بافت تار يهالياز پتانس

هاي اقتصادي، کالبدي، اجتماعي توان در شاخصسازي فضاهاي شهري کهن با رويکرد گردشگري را ميهاي باززندهدستيابي به شاخص
عملکردي را  -ها، شاخص فضاييي کرد. که در ميان اين شاخصبنددستهو تأسيسات و تجهيزات  ونقلحملو فرهنگي، عملکردي، 

محدوده با توجه  يهايکاربر يدهسازمان، محدوده بافت کهن يو ساختار کالبد ييسازمان فضا يفيارتقاء کي هاشاخصتوان به  زير مي
محدود ساختن حرکت ، (ستيزطي)سازگار با مح سبز يونقل عمومتوسعه حمل، مناسب به بافت يدسترس نيتأم، به نقش و عملکرد آن

 (.12: 6209ي نمود )عظيمي و همکاران، بنددسته امروز در بافت کهن يزندگ يازهاين نيتأم ي،سواره شخص
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 ی توریسمفرهنگی در راستای توسعه –سازی بافت تاریخی عملکردی مؤثر در باززنده - های فضایینمودار شاخص (.1)شکل 

 (11:6209)منبع: عظيمي و همکاران، 

 ی مورد مطالعهمعرفی محدوده

 جامعه از خاصي قشر از متمرکز هاييمحله صورت به است شده واقع تبريز شهرداري 1 يمنطقه در عمدتاً که تبريز شهر قديمي بافت
 تبديل و تجاري مراکز ايجاد تقاضاي روزافزون افزايش به توجه با منطقه است. اين گرفته شکل مذهبي يا و قومي فرهنگي، لحاظ هب

 يمنطقه .است گشته منطقه اين در ترافيك ايجاد و فضا کمبود باعث که بوده مواجه سفرها افزايش با پاساژها به مسکوني هايساختمان
 جمهوري، خيابان چايکنار، خيابان) منطقه اين از شهري يك درجه شريان سه عبور با و شده واقع تبريز شهر مرکز در تقريباً تبريز 1

 انجام منطقه اين در سفر ميليون يك از بيش روزههمه و باشدمي يکديگر به مناطق ي ديگرکننده مرتبط يناحيه( خميني امام خيابان
 خارجي و داخلي گردشگران ميزبان سالههمه اقتصادي و فرهنگي و تاريخي هايپتانسيل به توجه با تبريز شهرداري 1 يمنطقه .شودمي

 زير موارد به تبريز شهر تاريخي مراکز از .طلبدمي را رفاهي امکانات ايجاد و منطقه اين همگون ساختار به ويژه توجه امر اين که بوده
 تبريز عظيم و کهن بناهاي از يکي) عليشاه ارک ،(هجري نهم قرن ي دومنيمه به لقمتع) مسجد گوي يا کبود مسجد :کرد اشاره توانمي

 مقبره حمزه، سيد مسجد و بقعه جمعه، مسجد يا تبريز جامع مسجد ،(ايلخاني يدوره به مربوط اسلامي معماري ي شاهکارهايدر زمره و
 سلمان تبريزي، همام تبريزي، قطران فارابي، ظهير شرواني، اني،خاق طوسي، اسدي جمله از بسياري عرفاي و فقها شعرا، مدفن) الشعرا

 موزه ،(ايران بازارهاي مجموعه ترينبزرگ و زيباترين از يکي) تبريز بازار ،(شهريار بزرگ شاعر و استاد و شيرازي الدينقطب ساوجي،
 آذربايجان و ... .
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 شهر تبریزشهرداری کلان 8ی نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه(. 2)شکل 

 هاها و روشداده

 نيز اطلاعات آوريي جمعشيوه. است تحليلي – از نظر ماهيت توصيفي و از نظر نوع کاربردي حاضر، پژوهش در روش تحقيق
 نظر مورد معيارهاي فرهنگي -بافت تاريخي سازي باززنده با مرتبط متون و تحقيق ادبيات بررسي با درواقع. است پيمايشي – اسنادي

بافت سازي باززندهعملکردي  –متغيرهاي فضايي  تأثير ميزان( پرسشنامه توزيع) ي پيمايشيشيوه از استفاده با سپس و گرديده تخراجاس
اي )به نمونه تك تي آزمون اي فريدمن وآزمون رتبه تحليلي تکنيکهاي از استفاده با و آوريجمع ي توريسمفرهنگي بر توسعه –تاريخي 

 و متغيره چند هاي رگرسيونو همچنين آزمون ي توريسم(،ها بر توسعههاي مورد مطالعه و تأثيرگذاري آنبندي شاخصمنظور اولويت
ي توريسم در آينده و همچنين تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم ها در توسعهبيني تأثيرات شاخص)به منظور سنجش و پيش مسير تحليل

 به نيز( پايايي) هاداده سازگاري منظور به همچنين. اندشده ي توريسم( سنجيدهبر توسعه يزساباززندهعملکردي  –هاي فضايي شاخص
 95416 آمده بدست آلفا کل ضريب که نموده استفاده روش اين از است، برخوردار بيشتري عموميت از کرونباخ آلفاي ضريب اينکه دليل
و ساير مناطق شهرداري  1ي مديران و کارشناسان مسايل شهري منطقه جمعيت نيز تحقيق آماري لازم به ذکر است که جامعه. است
 آمده بدست نفر 9596، 449 (d)و مقدار خطاي  p=q= 0.5کوکران و  مدل اساس بر نمونه حجم که باشدنفر( مي 6299شهر تبريز )کلان
 . است
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 مدل مفهومی پژوهش (3)شکل 

 های تحقیقها و یافتهتحلیل داده

 ی توریسم شهریفرهنگی بر توسعه –بافت تاریخی  یسازباززندهعملکردی  -اثرات فضایی 

فرهنگي  –بافت تاريخي سازي باززندهعملکردي  -ترين اثرات فضايي دهد که مهمنتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي
 بازسازي و احيا ارزشمند، نماهاي و بدنه از حفاظت) ي تاريخيمحدوده کالبدي احياي و اند از: حفاظتي توريسم شهري عبارتبر توسعه

 مصالح از ؛ و استفاده...( و نمادين بناهاي ها،خيابان اصلي، هايميدان) تاريخي بافت اصلي بندياستخوان ؛ احياي(ورودي هايدروازه
ها تاريخي که به ترتيب ميانگين عددي آن هايساختمان و بافت در ايمني افزايش بافت، در همگون هايرنگ از استفاده بافت، با همگون

باشد. آزمون خي دو نيز نشان از همبستگي متغيرهاي مورد مي 66594و  64522، 60564ها اي آنو ميانگين رتبه 2524و  2512، 2542
 درصد دارد. 00مطالعه در سطح اطمينان 
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 مطالعه عملکردی مورد -فضایی  متغیرهای توصیفی آمار (.1)جدول

 یه هاگو

 توسعه بر بافت سازی باززنده عملکردی - فضایی اثرات

 توریسم

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

 میانگین

 خطای

 استاندارد

آزمون 

ای رتبه

 فریدمن

T آماره 

 61594 64522 6591 95696 2512 تاريخي  بافت اصلي بندياستخوان احياي

5106 95624 2542 تاريخي  محدوده کالبدي احياي و حفاظت  60564 61512 

 هايرنگ از استفاده بافت، با همگون مصالح از استفاده
 هايساختمان و بافت در ايمني افزايش بافت، در همگون

 تاريخي
2524 9501 6592 66594 66521 

 6562 6564 9500 95902 4519 انساني مقياس به توجه ضرورت

ي و تاريخ بافت اعتبار و شأن با مناسب هايفعاليت تقويت
 تاريخي نقش بر تأکيد با عملکردي ساختار در تحول

2564 95911 9506 62526 61521 

و  بنا و فضا  تيدر توافق با ماه ديکارکرد جد ياعطا
  بازار نقش سازي معاصر

2594 95900 65624 6512 4564 

 گردشگري، و فرهنگي تسهيلات کمي و کيفي تقويت
 تفريحي، و فرهنگي گردشگري، شاخص هايپهنه ايجاد

  عملکردي انگيزخاطره هاييادمان و هاراسته بازآفريني
2511 95621 6520 62541 62594 

 66520 64566 6561 95666 2560  بافت اعتبار و شأن با مغاير و ناسازگار هايکاربري پالايش

 گذرها به منظور افزايش براي مراتبسلسله ايجاد
  بافت درون به نفوذپذيري

4542 94956  6561 1516 1564 

دوچرخه با استفاده  و پياده عابر حرکت براي دهي اولويت
  هاراه پياده يا پياده هايخيابان مجهز، روهاياز پياده

2522 95626 6521 0564 0541 

 69546 69566 9540 95942 2510 زيست محيط با سازگار سبز عمومي ونقلحمل توسعه

 2564 1564 6560 95666 4521 ت سواره شخصيبازدارنده حرک مقررات و ضوابط

 0596 4509 6524 95642 2544 شهري هايزيرساخت کامل پوشش آوردن فراهم

 0566 0511 9516 95941 2524 فرسوده  مسکوني محلات نوسازي و بهسازي دهي،سازمان

  2645216 آزمون خي دو

  61 درجه آزادي

  95999 سطح معناداري

 تحقيق هايمنبع: يافته

تمامي  1Hدهد که عملکردي نشان مي –هاي فضايي هاي مطروحه در مورد شاخصاي در مورد پرسشنتايج آزمون تي تك نمونه
 باشند.ي توريسم شهري ميبر توسعهسازي باززندهعملکردي مورد مطالعه تأثير مثبتي از  -هاي فضايي شود و شاخصمتغيرها تأييد مي

 تحلیل رگرسیون

ي از شهر سميتور يبر توسعه فرهنگي – يخيبافت تار يسازباززنده يعملکرد - ييفضابيني تأثيرات ور شناسايي و پيشبه منظ
 روش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.

 رد. توان گفت که بين متغيرها همبستگي قوي وجود داي جدول زير مييا ضريب همبستگي چندگانه موجود در معادله Rبا توجه به 
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R Square شود که ميزان تبيين واريانس و تغييرات متغير وابسته توسط يا ضريب تعيين به مجذور ضريب همبستگي تعيين گفته مي
ميل کند، نشان از آن  6متغير است، که هرچه به سمت  6دهد. مقدار اين ضريب نيز بين صفر تا مجموعه متغيرهاي مستقل را نشان مي

اند مقدار زيادي از واريانس متغير وابسته را تبيين کنند. با توجه به مطالب مذکور مقدار ضريب تعيين در تقل توانستهدارد که متغيرهاي مس
سازد و از طرفي با توجه به مقدار آن است که معادله حاضر قابل قبول است، زيرا به راحتي ميزان واريانس متغير وابسته را مشخص مي

 ود زيادي قادر به تبيين واريانس متغير وابسته است.  توان ادعا کرد که تا حدمي

Adjusted R Square متغير مورد بررسي در اين مدل براي سنجش اثرات  6دارد که يا ضريب تعديل شده در جدول زير بيان مي
ضريب تعديل شده در  ي توريسم شهري مناسب است. مثلاً مقدارفرهنگي بر توسعه –عملکردي باززنده سازي بافت تاريخي  -فضايي 

کند و مابقي اين ي توريسم شهري را تبيين ميدرصد از توسعه 09 ي بافتمحدوده کالبدي ساختار و فضايي سازمان کيفي عامل ارتقاء
 تغييرات که به مجذور کميت خطا معروف است حاصل عوامل خارج از مدل است. 

 های مربوط به برازش مدلخلاصه آماره (.2)جدول 

Model R R Square Adjusted 

R Square 
Durbin-

Watson 

 95642 95641 95112 آن عملکرد و نقش به توجه با محدوده هايکاربري دهيسازمان

65146 

 95110 95102 95092 بافت محدوده کالبدي ساختار و فضايي سازمان کيفي ارتقاء

 95101 95696 95416 (زيستمحيط با سازگار) سبز عمومي ونقلحمل توسعه

 95224 95221 95646 بافت به مناسب دسترسي تأمين

 95240 95216 95660 شخصي سواره حرکت ساختن محدود

 95221 95226 95164 کهن بافت در امروز زندگي نيازهاي تأمين

 هاي تحقيقمنبع: يافته

فرهنگي در  -عملکردي بافت تاريخي  –فضايي زي ساباززندهجدول زير نيز نتايج مربوط به ضرايب تأثير رگرسيوني متغير مستقل 
ي بافت نشان محدوده کالبدي ساختار و فضايي سازمان کيفي متغير  ارتقاء 95491دهد. ضريب بتاي ي توريسم شهري را نشان ميتوسعه

ي توريسم شهري در توسعه انحراف استاندارد 95491عملکردي باعث تغيير  –دهد که تغيير يك انحراف استاندارد در متغير فضايي مي
ي و توسعه 95642آن با ضريب بتاي  عملکرد و نقش به توجه با محدوده هايکاربري دهيشود. از طرف ديگر متغيرهاي سازمانمي

فت عملکردي با –فضايي سازي باززندهي توريسم بر اساس ترين تأثير را در توسعهتوانند بيشمي 95201سبز با بتاي  عمومي ونقلحمل
دهد متغيرهاي دار است، نشان ميمعني 9596که در سطح خطاهاي کوچکتر از  Fفرهنگي داشته باشند. مقادير بدست آمده  -تاريخي 

ي توريسم را توضيح دهند. بعبارتي مدل مستقل از قدرت تبيين بالايي برخوردار بوده و قادرند به خوبي ميزان تغييرات واريانس توسعه
 باشد.ناسب ميرگرسيوني تحقيق م

 توریسم عملکردی بافت بر توسعه –سازی فضایی ضرایب تأثیر رگرسیونی باززنده (.4)جدول

Sig. 

Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients F Model 
Beta B 

95999  65614  Constant 

 آن عملکرد و نقش به توجه با محدوده هايکاربري دهيسازمان 2145464 95224 95642 95999

 بافت محدوده کالبدي ساختار و فضايي سازمان کيفي ارتقاء 2245241 95162 95491 95999

 (زيستمحيط با سازگار) سبز عمومي ونقلحمل توسعه 4425146 95244 95201 95999

 بافت به مناسب دسترسي تأمين 2445614 95240 95244 95999

 شخصي سواره حرکت ساختن محدود 2065460 95494 95229 95999

 کهن بافت در امروز زندگي نيازهاي تأمين 2245264 95604 95294 95999

 هاي تحقيقمنبع: يافته
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 آزمون تحلیل مسیر

عملکردي  –فضايي سازي باززندهي توريسم شهري بر اثر اين آزمون ميزان تأثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر توسعه
بافت سازي باززندهعملکردي  –دهد. نتايج حاصل از نمودار تحليل مسير در رابطه با اثرات فضايي فرهنگي را نشان مي -تاريخي بافت 

ي توريسم بر توسعهسازي باززندهدهد که کل اثرات مستقيم ي توريسم شهري نشان ميشهر تبريز بر توسعهفرهنگي کلان –تاريخي 
باشد. همچنين نتايج حاکي از آن است که بيشترين ضريب تأثير مستقيم مربوط به متغير ارتقاء مي 65244يم و کل اثرات غيرمستق 65021

و کمترين ضريب تأثير مستقيم مربوط به متغير محدود ساختن حرکت سواره  95114کيفي سازمان فضايي و ساختار کالبدي بافت با امتياز 
هاي محدوده با توجه به نقش و شترين تأثير غيرمستقيم مربوط به مسير سازماندهي کاربريباشد. همچنين بيمي 95646شخصي با امتياز 

و کمترين ضريب تأثير غيرمستقيم مربوط به مسير  95661عملکرد آن؛ و ارتقاء کيفي سازمان فضايي و ساختار کالبدي بافت با امتياز 
سازمان  يفيارتقاء کتوان گفت که ه در بافت بوده است. همچنين ميمحدود ساختن حرکت سواره شخصي؛ و تأمين نيازهاي زندگي امروز

توان باشد که ساير متغيرها بصورت مستقيم و غيرمستقيم بر به عنوان متغير وابسته ثانوي نيز مدنظر مي بافت يو ساختار کالبد ييفضا
ي ي توريسم در محدودهدر راستاي توسعهسازي باززندهعملکردي  –اين متغير تأثير گذاشته و در نهايت موجب تأثير بر متغيرهاي فضايي 

 مورد مطالعه گشته است.

 
 ی توریسمفرهنگی بر توسعه –عملکردی بافت تاریخی  –سازی فضایی نمودار تحلیل مسیر تأثیر باززنده (.4)شکل

 نتیجه گیری

 با توجه به وجود بناها و مساجد تاريخي و همچنين تبريز شهري قديم و تاريخي کلانمحدوده به عنوان تبريز شهرداري 1 يمنطقه
گردد.  ايران و تبريز شهر تاريخ و تمدن و اسلامي و ايراني فرهنگ حفظ بايد به عنوان نمادي براي سال هزار از بيش قدمتي با تبريز بازار

ها نقش کليدي بافتسازي باززندهزه ي توريسم شهري امروالخصوص در راستاي توسعهفرهنگي علي –به منظور بهبود فضاهاي تاريخي 
فرهنگي بر  -بافت تاريخي سازي باززندهعملکردي  –کند. در اين راستا در اين تحقيق هدف ارزيابي اثرات فضايي و مؤثري بازي مي
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 دهيسازمان ت،باف يمحدوده کالبدي ساختار و فضايي سازمان کيفي دهد ارتقاءي توريسم شهري بوده است، که نتايج نشان ميتوسعه
عملکردي  –ترين اثرات فضايي سبز از مهم عمومي ونقلحمل يتوسعه و آن عملکرد و نقش به توجه با محدوده هايکاربري
هاي فرعي مؤثر شوند. همچنين از شاخصي توريسم شهري محسوب ميشهر تبريز بر توسعهفرهنگي کلان –بافت تاريخي سازي باززنده

 احياي تاريخي؛ يمحدوده کالبدي احياي و توان به حفاظتعملکردي مي –فضايي سازي باززندهشهري بر اثر ي توريسم در توسعه
تاريخي  هايساختمان و بافت در ايمني افزايش بافت، با همگون هايو رنگ مصالح از استفاده و تاريخي؛ بافت اصلي بندياستخوان

عملکردي عاملي مؤثر در  –هاي فضايي فرهنگي با تأکيد بر شاخص –بافت تاريخي سازي باززندهتوان گفت که اشاره کرد. بنابراين مي
در همجواري با  هاي تاريخيمحلهارتقاي جايگاه و کيفيت محيط باشد که موجب شهر تبريز ميي توريسم شهري در کلانراستاي توسعه

برقراري به منظور جذب گردشگر؛  و سطح دروني )ساختار مسکوني( هاي شهري()لبه در دو سطح بيروني هامداخلهبازار از طريق هدايت 
ها و مراکز تجاري و ايجاد مسيرهاي پياده به منظور دسترسي گردشگران به مراکز تجاري و محله فضايي و ارتباطي ميان -پيوند کالبدي

به منظور مشخص نمودن  صرفاً مرمت چند بناجديد و نه  هايفعاليتدروني با ايجاد فضاها و ي هستهفعال نمودن عناصر گردشگري؛ 
هاي ها که در شأن بافت و توسعه گردشگري باشد؛ و تکميل شبکهشاخص هاي عناصر گردشگري؛ ايجاد سازگاري ميان فعاليت

خود  با تکيه بر تلاش و اقدامات بخش دولتي به سرانجامسازي باززندهگردد. اين زيرساختي و همچنين زيرساخت هاي گردشگري مي
بافت مورد مطالعه مشارکت بخش سازي باززندهي توريسم شهري بر اثر گردد و به منظور دستيابي به پايداري و توسعهمنتهي نمي

 يباشد. مقايسهيابي به موفقيت در اين عرصه ميترين راهکارهاي دستخصوصي و مردمي در کنار بخش دولتي به عنوان يکي از مهم
( و 6006) سدليت قيحاضر مربوط به تحق يمطالعهپژوهش به  تريننزديكاز آن است که  يحاک گريات دبا مطالع قيتحق جينتا

. اندپرداختهمختلف  هايشاخصاز منظر  يداريبه پا يابيدر دست يخيتار هايبافت ياياح يکه به راهکارها باشدمي( 4961) نسکايگوم
در نقاط مختلف  يخيتار يگردشگر تيفيک ايو  يراثيو م يفرهنگ يمشکلات گردشگرو  هاويژگي فيبه توص ايمطالعات انجام شده  ريسا

 . اندپرداخته
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