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 چکیده

سازی به سرزندگی و بهبود اقتصادی، اجتماایی، فرهگیای و لادبادی باززنده اهداف:

در ایا  میاان  .نمایادتاوجهی مایهای فرسوده و تاریخی شاهرها لماش شاایانبافت

همی  لگاد. بارخی ایفاا مایهاای تااریسازی بافاتگردشیری نقش بارزی در باززنده

سازی بافت تاریخی شهر گذار در باززندهتأثیرحاضر تحلیل یوامل  ةاساس هدف مقاد

 پایدار گردشیری است. ةگرگان با رویکرد توسع

تحلیلای و -روش پاژوهش حاضار توفایفی پژوهش حاضر از نوع لاربردی،روش: 

نفار از  144شاامل پاژوهش  ةحجم نمونساختاری است. مدل معاددات از  گیریبهره

ایا  مادل توزیع شده است. ها بی  آنبه فورت تصادفی نامه پرسشسالگان است له 

لگاد  هاا اساتفاده مایدادهو بارازش پایایی  ، سگجش رواییاز معیارهای زیادی برای 

ضارایب  ، روایی همیرا و واگرا، هاسازه یبیترل ییایلرونباخ و پا یآدفاچگان چه از 

 است. لردهاستفاده  GoFو  Q2، معیار 2Rار معی، zمعگاداری 

لرونباخ و پایاایی  یآدفا بیضرا(، 55/4مقدار ضرایب بارهای یاملی): نتایج/ هایافته

 t(،  مقدار آمااره  5/4) ( و روایی واگراAVE(، روایی همیرا )1/4از  شتریبترلیبی )

( و مقاادار 15/4)بیشاتر از Q2(، مقاادار 133/4)باداای  R2(، مقااادیر 31/3)بایش از 
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GoF (53/4 نشان ) مساتقیمی بای  رابطاة برازش قوی مادل پاژوهش اسات. دهگدۀ

مگاابع ماادی، یوامال قاانونی، مشاارلت »پاژوهش مشاتمل بار  ةیرهای هفت گانمتغی

مادت و جامع و بلگادبرنامة مدت و موضعی،  لوتاهبرنامة سالگان،  یوامل فرهگیی،  

پایادار توساعة تاریخی شهر گرگان با رویکرد سازی بافت و باززنده« مدیریت شهری

)بایش  tو مقدار آمااره  %35چرا له ای  امر با سطح اطمیگان   گردشیری وجود دارد

 ( اثبات شده است.31/3از 

تااریخی شاهر  برون رفت از مشکلات و احیای بافات رهیافتة به ارائ حافله :نتایج

  بازآفریگی و توساعة گردشایری های تعاملی بیتوجه به راهبردها و سیاست ،گرگان

سازی بافت تاریخی شهر گرگان باید باه یوامال پایدار مگتهی شده است و در باززنده

محور و تاروی  گردشایری مبگا، بازآفریگی مردم-ریزی مشارلتتأثیرگذار نظیر برنامه

توجه جدی شود. ایجاد و پیشگهاد راهکارهای اجرایی در خصوص سااخت پیااده راه 

ایا  پاژوهش  راهکارهاایبافت فرساوده از اهام  ۀو ایجاد شهرداری ویژ گردشیری

 است.

  .سازی، بافت تاریخی، گردشیری پایدار، شهر گرگانباززنده :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

و بازییران  (1 .ص ،3131)مهدنژاد،  رشد اقتصادیشکوفایی و یگوان موتورهای شهرها به

 همای (. 1، ص. 1441، 3پجسا) آیگادمللی به شمار میادافلی در ارتقا و تقویت رقابت بی 

 های مهاجرت، خلاقیت، دانش، نوآوری و هر چیز جدیاد و متفااوتی هساتگدها مکانطور آن

-ها و اقتصادهای شهری در جستدودت . بر همی  اساس،(1، ص. 3135)مهدنژاد و اشتری، 

از راه بازسااخت و دگرگاونی سازی بافت شهری جوی ابزارهای جدید بازآفریگی و باززندهو

هاای اقتصاادی و تغییار سازی، تغییر اقلیمی، بحرانیوامل زیادی نظیر جهانی . دشهرها هستگ

باه ایتقااد (. 3، ص 1435، 1حاجی و دوزاییاهد)ساازی هساتگهای زندگی راهبر باززندهسبش

-آن باززناده اند له در لانون( امروزه شهرها سیاست رنسانس شهری را آغاز لرده1441)1نیل

                                                
1. Jessop 
2. Hadjri & Durosaiye 

3. Neal   
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، 1431، 3)لارواناا هایی جذاب و شکوفا قارار داردها به مکانو تبدیل آن بافت تاریخیسازی 

پاردازد. سازی به بهبود سرزندگی اقتصاادی، اجتماایی و محیطای شاهر مایباززنده(. 1ص. 

لگد، نشاط و سرزندگی جدیادی بارای ها را توفیف میای از فعادیتطیف گسترده ،همچگی 

-ها و محیط لادبدی را بازآفریگی میها، زیرساختآورد، ساختمانبه ارمغان می تاریخی مگاطق

 د)اناپردازد له به پایان یمر مفید خود رسایدههایی مینماید و به مرمت و بازسازی ساختمان

 (. 11، ص .1444، 1برنامه شهر  هال

ی اروپاایی را شاامل بازار گردشیر % 14از طرف دییر، هم الگون میراث فرهگیی حدود  

های فرهگیی و تاریخی در بیست سال گذشته دو برابر ای له حضور در سایتگونهشود بهمی

 ۀدهگدلگد و پیوندهای فرهگیی مکان را حفظ میارزش ،شده است. میراث فرهگیی و تاریخی

ساازی (. باززناده151 .، ص1434، 1)گزلای و لریموگلاو شان اساتمردم با خاطرات جمعی

هری برای اهداف گردشیری، موضاوع باه نسابت جدیادی اسات. درآمادهای حافال از ش

هاا بارای هاای میاراث و باازار آنها و ساختمانگیران را به حفظ محدودهگردشیری، تصمیم

هاای افالی گردشیری باه یکای از انییازه ،های اخیردر سال. گردشیران ترغیب لرده است

ز شهرها تبدیل شده اسات  مگااطقی لاه از دحاا  مرل ۀبخصوص در مگاطق تاریخی و فرسود

اناد. در اروپاا، شاهرهای زیاادی نظیار لادبدی و اجتمایی و اقتصادی دچار زوال و افت شده

-دهگد چیونه یش شهر میاند له نشان میهایی تبدیل شدهبارسلونا، گلاسکو و بیلبائو به مدل

سازی شهری تبادیل بردهای باززندهتبعیت از راه ةواسطه گردشیر بجذب ربای تواند به آه 

-گذاری در ساخت امکانات رفااهی مهماان. پس از آن، شهرهای زیادی شروع به سرمایهشود

هاا، نمادهاای برجساته، امکاناات ورزشای و نوازی، مرالز فرهگیی و برگزاری اجلاس، موزه

 هباهاا باه بازدیاد لردناد. ایا  موضاوع سرگرمی به مگظور جذب گردشیران و تحریاش آن

پاژوهش هاای (. 31، ص. 1435، 1)اوساال تمرسوم شده اس« مبگا-سازی گردشیریباززنده»

 (  1431، 5) لان، وو ، نام و چاتوت  مگابع مادی»بر شش یامل مشتمل بر  متعدد

                                                
1. Caruana   

2. Hull City Plan   

3. Gezici & Kerimoglu   
4. Uysal 

5. Khan,S. Woo,M. Nam,K & Chathoth,P.K. 
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، حبیبای و لشااورز ،)پوراحمدیوامل قانونی(، 3133زاده و دادرس، مشارلت سالگان)امی 

هاای لوتااه مادت و ، برناماه( 1443 ، 3 ، راوتاز و جواور روبرتاز) ، یوامل فرهگیی(3313

، حاضر، )یزدانی بلگدمدت و جامعبرنامة ، (3133زاده و دادرس، امی   1434، 1بوری ) موضعی

رحمتی ملایی ، رحمتی ملایی زاده خانقاه )مجتبی و مدیریت شهری  (3131، ده دهزاده سیلابی

توساعة ساازی شاهری باا رویکارد فقیات باززنادهبه یگوان یوامال مو« (3135، شاهی پور و

 .اندلردهلید أگردشیری پایدار در بافت تاریخی ت

هکتاار اسات و  351یگوان بافت تاریخی دارای مرلزی شهر گرگان بههستة در ای  میان، 

باشد. امروزه غبار فراموشی بر ایا  بافات ارزشامگد مگطبق بر حصار قاجاری شهر گرگان می

های گردشیری فراوانی له در ای  شود. با وجود جاذبهتوجه چگدانی به آن نمیسایه افکگده و 

شود، آمار گردشیران چگدان جادب توجه نیست. تگها بخش بازار آن بافت تاریخی مشاهده می

های محلی بافت مطابقات ها با گذشته و مشخصهآن سازیباززندهتا حدی فعال است و روند 

افزایاد. بار همای  مبگاا، و افت لادبدی، اجتمایی و اقتصادی آن می ندارد له ای  امر بر زوال

سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد ثیرگذار در باززندهأتحلیل یوامل ت ،هدف ای  مقاده

پایدار گردشیری به مگظور بهبود لیفیت مکانی و زندگی و ارتقای جاییاه ای  شهر در  توسعة

 باشد.بازار گردشیری می

 تحقیق یشینةپ .2

توساعة هاای نوزدهم میلاادی و برناماهسدۀ توان در اواسط سازی را میهای باززندهریشه

یگاوان بازسااخت یاا توان باهسازی را میجو نمود. باززندهودر پاریس جست 1 بارون هاسم

از دیادگاه (. 35، ص. 1435)اوساال،  دهاای محاروم تعریاف لارها یا محلاهمرمت محدوده

هاایی از زوال شاود لاه نشاانهسازی به تغییار مکاان شاهری گفتاه مای( باززنده4514)1زایون

-پژوهش(.  151 .، ص1434)گزلی و لریموگلو،  ددهاجتمایی و لادبدی را نشان میقتصادی، ا

                                                
1. Roberts, P., Ravetz, J. and George 

2.Boraine 
3. Baron Haussmann 

4. Evans 
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گردشایری لماش توسعة سازی بافت تاریخی به ندهزبازآن است له دهگدۀ نشانهای داخلی 

 (.3شمارۀ )جدول ها برقرار استی  آندوسویه برابطة و نویی  لگدمی
 

 سازی و گردشگریهای داخلی در خصوص  باززندهپژوهش -1جدول 

  3131خذ: گردآوری نیارندگان، أم
 هایافته موضوع پژوهشگران

 (3134یسکری)

دارای  ۀهای فرسودطراحی بافت

توسعة ارزش تاریخی با رویکرد 

 ظرفیت های گردشیری

 های اجتمایی، طبیعی،ایی نظیر ارزشبا استفاده از راهکاره

های گردشیری توان ظرفیتمی های مردمی و مشارلت میراثی

 ..در بافت تاریخی چشمه یلی شهر ری را به فعلیت رساند

 و  ، دانشجو قدمی

 (3131)اسلامی 

تدوی  مدل مفهومی بازآفریگی 

 شهری با رویکرد گردشیری

در بازآفریگی مرلز محیطی بیشتری  نقش را زیستهای مؤدفه

 شهر محمود آباد با رویکرد گردشیری دارند.

فگایی و 

 (3131ذالریان)

های تاریخی و بازآفریگی بافت

 فرسوده با رویکرد گردشیری

های تاریخی گردشیری در بافتتوسعة های راهبردها و سیاست

 داده است.ارائه شهر اففهان را  3مگطقة 

 ،زاده خانقاه مجتبی

یی ، رحمتی ملا

رحمتی ملایی و 

شاهی پور  

(3135) 

سازی بافت تاریخی یر باززندهأثت

 گردشیریتوسعة  بر

توسعة سازی بافت تاریخی و تگیاتگیی بی  باززندهرابطة 

شهر تهران وجود دارد له با ریایت  31مگطقةگردشیری در 

حفظ شکل و تاریخی بودن ای  بگاها، افزایش امکانات حمل و 

  گردشیری اقدامتوسعة توان به رسی مینقل و سهودت دست

 نمود.

و  ، حاضرییزدانی

ده دهزاده سیلابی 

(3131) 

فرسودۀ های بازآفریگی بافت

شهری با رویکرد گردشیری 

 پایدار

فرسودۀ راهبرد رقابتی بیشتری  امتیاز را برای بازآفریگی بافت 

 شهر با رویکرد گردشیری شهر خوی دارد.

 

سازی بافات تااریخی بار روناق باززنده تأثیرهای مگابع خارجی بیانیر افزون بر ای ، یافته

 ، خاورمیانه(354، ص.1431، 3شعبان)نافر و  در شهرهای لشورهای شمال آفریقاگردشیری 

است.  (131، ص.1431، 1)وو و تان و آسیای میانه (33 .،ص1431،نام و چاتوت ، وو  ،)لان 

گردشایری ساازی بارای از راهبردهای باززندهشده له  اشاره یشهرهایتعدادی از به ادامه در 

 .(1شمارۀ اند)جدول لرده استفاده

 

                                                
1. Nasser et al 

2. Wu&Tan Nasser 
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 در شهرهابا محوریت گردشگری پایدار سازی راهبردهای باززنده -2جدول 

 .393، ص 1434بوری ،    39، ص. 1443، روبرتز، راوتز و جوور   مطادعات نویسگدگان بر اساس : مأخذ
 سازیهراهبردهای باززند شهر

 مگچستر

ادمللی، مجتمع فرهگیی ساحلی و ترلیب یش برزن فرهگیی، پارک میراث شهری، مجتمع ورزشی بی 

شود له آرایش فضایی، زیرساخت رو به رشد)به یش زیرمجمویه شهری گفته می 3یش آئروتروپلیس

 لگد(مل مییگوان یش شهر فرودگاهی چگدگرهی یو اقتصاد آن روی یش فرودگاه متمرلز شده و به

 .گردشیریتوسعة های تاریخی با هدف در بافت

 با رویکرد جذب گردشیرهویت فرهگیی  1بازتصویر ئةو ارا های تاریخیبافتسازی فیزیکی باززنده روتردام

آسیا و  ةمگطق

 اقیانوس آرام 

 بخش مرلزیبافت تاریخی در سازی باززندهشهرهایی نظیر سیدنی، سگیاپور، سیاتل، ونکوور اقدام به 

نقل وظرفیت حمل در ای  راستا بر ارتقای اند.جهت رونق گردشیری و دستیابی به درآمد پایدار لرده

های بزرگ شهری مانگد ها و امکانات  تروی  فگایع فرهگیی و اجرای پروژهشهری، زیرساخت

 .اندمتمرلز شده مرتبهها و دفاتر اداری بلگدها، فرودگاهبگدرگاه

  لیپ تاون
محوری، دانشهای فهدمؤو با استفاده از  تبدیل شده لارهای پیشرووبه مکان لسب بافت تاریخی

 .شده است ئهنوآوری، فرهگگ و خلاقیت، تصویر جذابی از شهر جهت جذب گردشیر ارا

  تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش . 1. 3

تاری  متغیرهاای هتحلیلی است. یمد-پژوهش حاضر از نوع لاربردی و روش آن توفیفی

های لوتاه مدت و موضعی، مشاارلت ریزی جامع و بلگدمدت، برنامهپژوهش مشتمل بر برنامه

سازی بافت تااریخی باا سالگان، مدیریت، یوامل فرهگیی، مگابع مادی، یوامل قانونی و باززنده

، SPLSهاا در روش داده لیاتحل تمیبا ادیاور مطابقپایدار گردشیری هستگد. توسعة رویکرد 

 بینوبت به محاسبه و گازارش ضارااقدام شده سپس ات سؤاد ییامل یسگجش بارهابه  ابتدا

  پس از آن برای سگجش میزان همبساتیی هار رسدیها مسازه یبیترل ییایلرونباخ و پا یآدفا

میزان همبستیی مقایسة برای  .ها( از روایی همیرا استفاده شده است)شاخصسؤادات سازه با 

از دو معیار برای سگجش برازش های یش سازه از روایی واگرا استفاده شده است. بی  شاخص

ضرایب تعیی  ، دومz (t-value  )ضرایب معگاداری  مدل پژوهش استفاده شده است: نخست،

                                                
1. Aerotropolis 

2. Re-imaging 
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(R2 مدل. از معیار )( مربوط به متغیرهای پگهان درونزای )وابستهQ2  بارای ساگجش قادرت

گیری و . برای لگترل برازش مدل در هر دو بخش مدل اندازهبیگی مدل استفاده شده استپیش

 فرمول لولراناستفاده گردیده است. تعیی  حجم نمونه با استفاده از  GoFساختاری، از معیار 

نفار  144حجم نمونه به  پژوهش،روایی و پایایی افزایش . برای نفر( 111)فورت گرفته است

 .افزایش یافت
 

 
 

 عهمورد مطال پهنة .2. 3

  111/51متر از سطح دریا در  355هکتار، در ارتفاع متوسط  1514 شهر گرگان با مساحت 

رشته لاوه ادبارز واقاع شمادی دامگة یرض شمادی و در درجة   911/11طول شرقی  و درجة 

نفر جمعیت اسات.  111119دارای  هکتار و 1514ی حدود ، در پهگه اگرگان شهرشده است. 

دارای ، 3115ی دهد له در اودای  سرشاماری قابال اساتگاد در ساال اطلایات موجود نشان م

 34سااده حادود  54 ۀتیب جمعیت آن طی ایا  دورنفر جمعیت بوده است، به ای  تر 19194

با وسعت  شهر گرگان تاریخیبافت (. 39، ص. 3134)مهگدسان مشاور پارت،  برابر شده است

له تا اوایل قرن حاضر با بر  و بارو  شده ای واقع، درون محدوده(3 ۀ)شکل شمار هکتار 354

و میادان،  ونا سرچشمه، نعلبگادان و پاسارو، درب هایهایی محصور شده بود. محلهو دروازه

تاری  یماده میرلاریم،و  باغ پلگاگ و شاازده قاسام، شیرلش و باغشاه ،گرانسرپیر و میخچه

 . (5، ص.3199 )مهگدسان مشاور خودآوند، ت بافت تاریخی شهر گرگان هستگدگییی
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 موقعیت جغرافیایی شهر گرگان -1شکل 

 3131: نیارندگان، مأخذ

 مبانی نظری تحقیق .4

سازی شهری بار مبگاای شگاسی در خصوص راهبردهای باززندهچگدی  گونه نظرانفاحب

( ساه ناوع 1441)3سساایدرای-. گاودا  و دولاایتونداه لردهئرا اراگردشیری های ابتکاریمل

( راهبرد لارآفریگی با هادف 3را مطرح لرده است:با رویکرد گردشیری سازی زندهراهبرد باز

یگاوان یاش مقصاد گردشایری و رشد اقتصادی از راه گردشیری، بهبود تصویر یش شهر باه

خلاق له هدف طبقة ( راهبرد 1گذاران، سالگان افیل و گردشیران  مکان جذاب برای سرمایه

لیفیت لسب شده توسط اقتصاد خلااق، پتانسایل اهاداف و آن رشد اقتصادی از طریق بهبود 

روناده لاه هادف ( راهبرد پیش1لرده است  ای جوان و تحصیلسالگان موجود و افراد حرفه

هدف آن جامعة هگر و تودید فرهگیی محلی است و زمیگة اجتماع، آموزش در توسعة افلی آن 

رویکردی  ئةرونده گرایش به اراپیش باشد. راهبردهای فرهگییمیبافت تاریخی سالگان محلی 

                                                
1. Grodach and Loukaitou-Sideris 
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گسترده و مشارلت در هگر، حمایت از تودیادات فرهگاگ محلای، فرهگاگ و میاراث محلای، 

گودا  و ) دارند تاریخیهای شهری سازی محدودههویت اجتماع محلی و بازآفریگی و باززنده

-چااهراهبردهااای یکپار» باار ( 3335)3گااریفیش (.153، ص. 1441سااایدرایس، -دولاااتیو

 «راهبردهاای فاگایع فرهگیای»ت و به رسمیت شگاخت  اجتمااع شاهری(  تقویت هوی)1«گرا

راهبردهاای »ا( و هانسایل رشاد شاهرسازی فرهگگ محلی و تودید فرهگیی به یگوان پتمتگوع)

-هاای بازرگ باززنادهگذاران برای پروژهجذب گردشیران و سرمایه)1«گراترویجی یا مصرف

ایاونز و (. 159، ص. 3335)گاریفیش،  ساتمتمرلز شده ا (شهری سازی لادبدی بافت تاریخ

-لید لردهسازی و گردشیری بر سه راهبرد تأارتباط معگادار باززنده خصوصدر ( 1441)1وشا

ساازی و لاتاادیزور مبگا له بر اساس آن، فرهگاگ راهبار باززنادهسازی فرهگگ( باززنده3: اند

هاای فرهگیای از جملاه ها و پاروژهآن بر برنامهلید افلی أشود. تشهرها محسوب میتوسعة 

هاای پیشایام باا هادف های پرچم، ساخت یا تخصیص مجدد میاراث فاگعتی، پاروژهپروژه

خصاوص بار مبگاای ه ها و سایر رویدادها( و رشاد اقتصاادی باشهر)جشگواره 5یبازبرندساز

ی فرهگیی به طور هاسازی فرهگیی له فعادیت( باززنده1گردشیری و فعادیت اقتصادی است. 

هاای خوشاه هاای فرهگیای،های فضایی، اجتمایی و اقتصاادی نظیار محادودهلامل با حوزه

هاای ساازی لاه فعادیات( فرهگاگ و باززناده1اند. های مشابه یکپارچه شدهفرهگیی و پروژه

 برناماةهای فرهگیی )مانگد اند  ابتکارات و پروژهشهر مجزا شدهتوسعة فرهگیی از راهبردهای 

هاا مادیریت تاریخ محلی( له اغلب توسط افراد/ انجما موزۀ هگری یمومی، تفسیر میراثی یا 

-پژوهش حاضر معتقد به یش رویکارد ترلیبای و بهاره(. 1، ص. 1441د)ایونز و شاو، شومی

ساازی فرهگگ، خلاقیت و نوآوری در باززنادهلارآفریگی، مشارلت، نظیر هایی مؤدفهگیری از 

 رویکرد گردشیری است.بافت تاریخی با 

                                                
1. Grifihs 

2. Integrationist strategies 

3. Promotional or consumerist strategies 
4. Evans and Shaw 

5. Re-branding 
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 های تحقیق. یافته5

 های توصیفی. داده1. 5

سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد گذار بر باززندهتأثیریوامل  تأثیرجهت سگجش 

نفار از  143. در ای  میاان، گردشیری پایدار اقدام به انجام یش پیمایش مکانی از سالگان شد

نفر دارای سواد  13نفر متاهل هستگد.  331نفر مجرد و  141نفر زن ،  333تحقیق مرد و  نمونة

 51نفار دیساانس و  391یپلم، دفوقنفر  11نفر دیپلم،  11دیپلم، نفر زیر 53خواندن و نوشت ، 

بافت تاریخی شهر گرگاان و  ۀ( در محدود% 5/19نفر)   131دیسانس و باداتر هستگد. نفر فوق

 (:1)جدول سکونت دارند بافت  ۀ( خار  از محدود%5/13نفر) 91
 

 نامههای توصیفی پرسشمشخصه -3جدول 

 3131: نیارندگان، مأخذ
 درصد فراوانی هاآیتم مشخصات

 گروه سگی

 9/1 11 سال 14زیر 

 5/11 334 سال 14تا  13

 31 11 سال 14تا  13

 34 14 سال 54تا  13

 1.9 33 سال 14سال تا  53

 35 14 سال به بادا 13

 ه شغلیگرو

 9/1 35 دودتی

 5/35 11 خصوفی

 1/33 11 آزاد

 5/1 31 بیکار

 1/11 343 محصل

 5/31 51 خانه دار

 1/31 13 مشاغل یادی

گروه 

 درآمدی

 9/13 311 هزار تومان 544لمتر از 

 1/31 13 هزار تا یش میلیون 544

 9/3 13 میلیون 3.5یش میلیون تا 

 1/13 315 میلیون 1تا  3.5
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 و تعیین ضرایب بارهای عاملی . تحلیل مسیر2. 5

هااى در مادل رىیامتغچگدرگرسیون استاندارد  یبتا بیلاربرد ضرا یروش آمار 3ریمس لیتحل

 ایا کجانباهی یى )همکگشاست آوردن برآوردهاى لمى روابط یلبه د آنهدف  له است یساختار

قابل انجاام   1مشاهده شده یرهایبر متغ ارفف ریمس لیتحل .رهاستیاى از متغمجمویه  ی( بتهیلوار

مادل مفهاومی پاژوهش تادوی   ،به همی  مگظور با توجه به ادبیات پژوهش و نظر خبرگان .است

، باار یااملی SPLSافزار پس از طراحی مدل تحلیلی با استفاده از نرم (.1شمارۀ )شکل  شده است

مقادار ملااک بارای مگاساب باودن  .ردیدنامه( محاسبه گپرسشهای سؤالپذیر )متغیرهای مشاهده

هاای ساؤال(. باار یااملی تماام 331، ص. 3333، 1)هودگاد باشادمی 55/4ضرایب بارهای یاملی 

-ساؤالپذیر)باشگد. ای  تحلیل بیانیر ارتباط معگادار متغیرهای مشاهدهمی  55/4نامه بیشتر ازپرسش

مادت های لوتاهگویه(، برنامه 1مدت)بلگد ریزی جامع ونامه( با متغیرهای مکگون برنامههای پرسش

گویاه(،  1گویاه(، یوامال فرهگیای) 1گویه(، مدیریت) 31گویه(، مشارلت سالگان) 34و موضعی)

پایادار توساعة سازی بافت تاریخی با رویکرد گویه( و باززنده 5گویه(، یوامل قانونی) 3مگابع مادی)

 را فاحت مادل ها و متغیرهای مکگاون سؤال  گویه( است. ارتباط معگادار بادای بی 5گردشیری )

تگهاا  1شامارۀ باشاد در شاکل ها زیاد ماید. دازم به ذلر است به ددیل ایگکه تعداد گویهلگمی تأیید

 ریزی جامع آورده شده است.های برنامهگویه
 

 
 یاستاندارد شده بار عامل بیهمراه با ضرا قیتحق ةشد میمدل ترس -2 شکل

 3131 : نیارندگان،مأخذ

                                                
1. path analysis 
2. Observed variable 

3. Hulland 
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 و روایی پژوهش ییایپا لیتحل. 3. 5

 و پایایی ترکیبی . آلفای کرونباخ1. 3. 5

 یآدفا بیضرا، ییامل ی، بعد از سگجش بارهاSPLSها در روش داده لیتحل تمیبا ادیور مطابق

پگهاان  یرهاایتماام متغ ونباخ،لر ی. در مورد آدفاشودمحاسبه میها سازه 3یبیترل ییایلرونباخ و پا

را  یریگاندازه یهاباشگد له برازش مگاسب مدلیم 1/4از  شتریب یآدفا بیضرا یداراپژوهش ای  

ریازی جاامع و بلگاد ضرایب آدفای لرونباخ متغییرهای پاژوهش یبارتگاد از: برناماه .دهدینشان م

(، 111/4) نمشااارلت سااالگا(، 933/4) یماادت و موضااعریاازی لوتاااهبرنامااه(، 111/4)ماادت

و باززناده ( 913/4ی)یوامال قاانون(، 135/4ی)مگابع ماد(، 113/4ی)یوامل فرهگی، (111/4ت)مدیری

از آنجایی له معیار آدفای لرونباخ یش معیار سگتی برای  (.951/4) نسازی بافت تاریخی شهر گرگا

تری نسبت به آدفای لرونباخ به ناام پایاایی معیار مدرن SPLSباشد روش ها میتعیی  پایایی سازه

معرفی شد و برتاری آن ( 3311) دی  و جورلسوگ ،ورتس برد. ای  معیار توسطبه لار میترلیبی 

ها نه باه فاورت مطلاق بلکاه باا توجاه باه نسبت به آدفای لرونباخ در ای  است له پایایی سازه

، 3311، 1، دای  و جورلساوگ )ورتاس  گارددهایشاان باا یکادییر محاسابه مایهمبستیی سازه

(، 319/4) مادتریزی جامع و بلگدمتغیر پگهان مشتمل بر برنامه 9ترلیبی  . ضرایب پایایی(311ص.

یوامال (، 311/4ت)مادیری(، 354/4) نمشاارلت ساالگا(، 311/4) مدت و موضعیهای لوتاهبرنامه

ساازی بافات تااریخی باا و باززنده( 314/4) ییوامل قانون(، 311/4ی)مگابع ماد(، 311/4) یفرهگی

هاای برازش مگاساب مادل . بگابرای هستگد 1/4 باداتر از( 931/4) یگردشیرپایدار توسعة رویکرد 

 شود.می تأییدگیری اندازه

 و روایی واگرا (AVE. روایی همگرا )2. 3. 5

پاردازد. ( خاود ماییهاات )شاخصسؤادروایی همیرا به بررسی میزان همبستیی هر سازه با 

فورنل رود. برای ای  مگظور به لار می SPLSفزار امعیار میانیی  واریانس استخرا  شده توسط نرم

فورنل و )اندبه بادا را برای میانیی  واریانس استخرا  شده لافی دانسته 5/4 رمقدا(، 3393و دارلر )

                                                
1. Composite Reliability 

2. Werts CE, Linn RL, Joreskog KG. 



 31                                   ... یخیبافت تار ازیس یوامل مؤثر در باززنده لیتحل                دهم                جسال ه

 

(، 191/4) تمادریزی جاامع و بلگاددر متغیرهای برنامهمقدار ای  شاخص  .(11، ص. 3393، 3دالر

، یوامال (111/4) تمادیری(، 534/4) نمشارلت ساالگا(، 139/4) یمدت و موضعهای لوتاهبرنامه

ساازی بافات تااریخی باا و باززناده( 133/4)، یوامل قانونی (119/4)، مگابع مادی(111/4)فرهگیی

 است له نشان از برازش خوب مادل دارد.  5/4بیشتر از  (551/4)پایدار گردشیریتوسعة رویکرد 

هاای یاش میزان همبستیی بای  شااخصمقایسة هد: ادف( دروایی واگرا دو موضوع را پوشش می

های دییر  ب( مقایسه میزان همبساتیی ها با سازهسازه با آن سازه در مقابل همبستیی آن شاخص

هماان  1شامارۀ هاا. جادول هایش در مقابل همبستیی آن سازه با سایر سازهیش سازه با شاخص

طر افلی مقدار جذر میانیی  واریاانس اساتخرا  ماتریس فورنل دارلر است با ای  تفاوت له در ق

اول در مااتریس فورنال مرتباة دییر ایگکه تگها متغیرهاای پگهاان نکتة شود و شده متغیرها وارد می

شوند. مطابق با ماتریس زیر، مقدار جذر میاانیی  واریاانس اساتخرا  شاده تماامی دارلر وارد می

ها بیشتر است له ای  امر روایی واگرای مگاساب و آناول از مقدار همبستیی میان مرتبة متغیرهای 

 دهد.گیری را نشان میهای اندازهبرازش خوب مدل
 

 ماتریس سنجش روایی به روش فورنل و لاکر-4جدول 

 3131: نیارندگان، مأخذ

 متغیر

سازی باززنده

بافت تاریخی 

 شهر گرگان

ریزی برنامه

-جامع و بلند

 مدت

ریزی برنامه

مدت کوتاه

 وضعیو م

عوامل 

 فرهنگی

عوامل 

 قانونی
 مدیریت

مشارکت 

 ساکنان

منابع 

 مالی

سازی بافت باززنده

 تاریخی شهر گرگان
111/4  

 
    

 

ریزی جامع و برنامه

 بلگد مدت
911/4 911/4 

 
    

 

مدت ریزی لوتاهبرنامه

 و موضعی
911/4 941/4 

911/4 
    

 

     911/4 931/4 111/4 995/4 یوامل فرهگیی

    911/4 934/4 595/4 111/4 131/4 یوامل قانونی

   935/4 511/4 131/4 133/4 194/4 959/4 مدیریت

                                                
1. Fornell & Larcker  
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 متغیر

سازی باززنده

بافت تاریخی 

 شهر گرگان

ریزی برنامه

-جامع و بلند

 مدت

ریزی برنامه

مدت کوتاه

 وضعیو م

عوامل 

 فرهنگی

عوامل 

 قانونی
 مدیریت

مشارکت 

 ساکنان

منابع 

 مالی

  119/4 131/4 119/4 919/4 111/4 141/4 933/4 مشارلت سالگان

 945/4 111/4 934/4 111/4 911/4 111/4 131/4 941/4 مگابع مادی

 

 2Rو معیار  z. ضرایب معناداری 3. 3. 5

 . بر ایا  اسااس( استt-value) zول بررسی برازش مدل ساختاری، ضرایب معگاداری معیار ا

 تأییادهاا را معگاادار باودن آن %35د تا بتوان در سطح اطمیگان گباش  31/3از  بیشترباید ، tضرایب 

اسات.  31/3 ات بایش ازساؤادبرای تمامی  tبه دست آمده،  مقدار آماره  z. با توجه به مقادیر نمود

)شاکل  شاوندد میتأییا 35/4آماری در ساطح معگااداری  مانگد و از نظردر مدل باقی می ،رای بگاب

ریازی یبارتگاد از: برناماه مدل یرهایمربوط به مس z یمعگادار بیضراشایان ذلر است . (1ۀ شمار

 (، مشاارلت ساالگان151/1) مادت و موضاعیریازی لوتااه(، برناماه511/3) مادتجامع و بلگاد

 ( و یوامال قاانونی193/1) ( ، مگاابع ماادی433/1) (، یوامل فرهگیی114/33) مدیریت(، 155/35)

باه  ( مرباوط2Rدومی  معیار برای بررسای بارازش مادل سااختاری، ضارایب تعیای  ) (.555/3)

یاش متغیار  تاأثیرمعیاری است له نشان از  2R)وابسته( مدل است. مقدار متغیرهای پگهان درونزای

به یگوان مقدار ملاک برای مقاادیر  11/4و  11/4، 3/4زا دارد و سه مقدار درون زا بر یش متغیربرون

مرباوط باه  2Rمقاادیر  .(19، ص.3339، 3)چی  شوددر نظر گرفته می 2Rضعیف، متوسط و قوی 

بوده له حالی از برازش خوب مدل دارد. همچگی  مقادار  311/4سازی بافت تاریخی متغیر باززنده

 145/4، متغیر مشاارلت ساالگان 144/4مدت و موضعی برابر ریزی لوتاهبرنامه ضریب تعیی  متغیر

-دیل شده نیز یبارتگاد از: باززنادهتع  2Rباشد. مقدار برازش خوب مدل میدهگدۀ نشانباشد له می

( و مشاارلت 133/4) مدت و موضعیزی لوتاهری(، برنامه311/4) سازی بافت تاریخی شهر گرگان

 .  (141/4) سالگان

                                                
1. Chin 



 35                                   ... یخیبافت تار ازیس یوامل مؤثر در باززنده لیتحل                دهم                جسال ه

 

 
 نمودار ضریب معناداری متغیرهای پژوهش -3شکل 

 3131: نیارندگان، مأخذ
 

 2Q. معیار 4. 3. 5

سازد و در فورتی له مقدار در مورد یش ساازه بیگی مدل را مشخص میای  معیار قدرت پیش

بیگای ضاعیف، را لسب نماید به ترتیب نشان از قدرت پیش 15/4و  35/4، 41/4زا سه مقدار درون

، 3ریگیال و سیگکوویساز)هگسالر و زای مربوط به آن را داردهای برونوسط و قوی سازه یا سازهمت

مادت و ریزی لوتااهمتغیر برنامهسازی بافت تاریخی، مربوط به باززنده 2Q(. مقدار 193.ص 1443

بیگی قوی( باوده لاه در لال مقاادیر )قدرت پیش 15/4موضعی و متغیر مشارلت سالگان بیشتر از 

Q2  2حالی از برازش بسیار مگاساب مادل سااختاری دارد. مقاادیرQ  بارای متغیرهاای درونازای

مادت و ریازی لوتااهبرناماه(، 111/4ن)سازی بافت تاریخی شهر گرگااپژوهش مشتمل بر باززنده

 باشد.می( 191/4ن)و مشارلت سالگا( 111/4ی)موضع

 (2GoF. برازش مدل کلی )معیار 5. 3. 5

لگاد، گیری و ساختاری را لگترل مایمدل للی له هر دو بخش مدل اندازه برای بررسی برازش

 :(191.ص 1443 ویسز،ریگیل و سیگک ، 1هگسلر)شودبه ترتیب زیر محاسبه می GoFمعیار 

                                                
1. Henseler, J.  Ringle, C. M.  Sinkovics, R.  R.  
2. Goodness of Fit 

3. Henseler, J.  Ringle, C. M.  Sinkovics, R.  R.  

http://www.emeraldinsight.com/author/Ringle%2C+Christian+M
http://www.emeraldinsight.com/author/Ringle%2C+Christian+M
http://www.emeraldinsight.com/author/Ringle%2C+Christian+M
http://www.emeraldinsight.com/author/Ringle%2C+Christian+M
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 سازی بافت تاریخیاز میانیی  مقادیر اشترالی متغیرهای پگهان باززنده 3میانیی  مقادیر اشترالی

باه ( 191/4ن)و مشاارلت ساالگا( 111/4ی)مدت و موضاعریزی لوتاهبرنامه(، 111/4ن)شهر گرگا

نیاز بایاد   ةبارای محاساباسات.  19/4 یانیی  مقادیر اشترالی برابر بااآید. در نتیجه مدست می

مادنظر قارار اول و دوم  ةزای مادل ایام از مرتبامربوط به تمامی متغیرهای پگهان درون 2Rمقادیر 

زای پاژوهش یبارتگاد برای متغیرهای درون 2Rمقادیر ها محاسبه گردد. گرفته و مقادیر میانیی  آن

( و 144/4) یمدت و موضاعریزی لوتاهبرنامه(، 311/4ن)سازی بافت تاریخی شهر گرگااز: باززنده

در نتیجاه مقادار  اسات. 11/4ادل ع( ممقادیر )بگابرای  میانیی  ای  (. 145/4) نمشارلت سالگا

 در ایگجا برابر است با: GoFمعیار 
 

 
 

، GoFبه یگوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بارای  11/4و  15/4، 43/4با توجه به سه مقدار 

 ، نشان از برازش للی قوی مدل دارد.GoFبرای  53/4حافل شدن 

 . تحلیل روابط بین متغیرها4. 5

گیری، مدل ساختاری و مدل للای، مطاابق باا ادیاوریتم های اندازهپس از بررسی برازش مدل

های خود پرداختاه و یابد به بررسی و استدال گزارهمحقق اجازه می SPLSها در روش تحلیل داده

مگاابع ماادی و باززناده مسایر میاان دو متغیار  (193/1)ضریب معگاداری های تحقیق برسد.به یافته

 هاابی  آنمعگادار  تأثیر بیانیرگردشیری،  پایدارتوسعة ن با رویکرد سازی بافت تاریخی شهر گرگا

متغیار مگاابع  مثبت تأثیردهگدۀ نشان (111/4)است. مقدار ضریب استاندارد شده مسیر ای  دو متغیر

بایش از ) t ۀآماارو مقادار  %35سطح اطمیگاان با . استسازی بر متغیر باززنده %11مادی با ضریب 

مسیر میاان دو متغیار ( 55/3)ضریب معگاداری  داری دارد.سازی اثر معگادی بر بازنده، مگابع ما(31/3

 پایادار گردشایری، توساعة سازی بافت تاریخی شهر گرگاان باا رویکارد یوامل قانونی و باززنده

                                                
1. Communalities 
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 (411/4)است. مقدار ضریب اساتاندارد شاده مسایر میاان دو متغیار هابی  آنمعگادار  تأثیر نشانیر

و  %35سطح اطمیگاان با . استسازی بر باززنده %41یوامل قانونی با ضریب مثبت  تأثیردۀ دهگنشان

ضاریب  داری دارد.معگاا تاأثیرساازی ، یوامال قاانونی بار باززناده(31/3بزرگتر از ) t ۀمقدار آمار

مشارلت سالگان و باززنده سازی بافات تااریخی شاهر مسیر میان دو متغیر z (339/35 )معگاداری 

اسات. مقادار ضاریب  هاابای  آنمعگاادار  تأثیر بیانیر پایدار گردشیری،توسعة ان با رویکرد گرگ

بار  %15متغیر مشارلت سالگان باا ضاریب  تأثیردهگدۀ نشان (153/4)مسیر دو متغیر ۀاستاندارد شد

 ، مشاارلت ساالگان بار(31/3بزرگتر از ) t ۀو مقدار آمار %35سطح اطمیگان  با. استسازی باززنده

یوامل فرهگیای مسیر میان دو متغیر z (433/1 )ضریب معگاداری  معگاداری دارد. تأثیرسازی باززنده

 تاأثیرنمایاانیر  پایادار گردشایری،توساعة و باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد 

 (315/4)مسایر دو متغیار ۀشداست. مقدار ضریب استانداردسازی یوامل فرهگیی بر باززندهمعگادار 

 %35سطح اطمیگاان  با. استسازی باززندهبر  %31متغیر یوامل فرهگیی با ضریب  تأثیردهگدۀ نشان

 گاردد.مای تأییادساازی باززنادهیوامل فرهگیی بر  تأثیر، فرض (31/3تر از بزرگ) tآمارۀ و مقدار 

ساازی زنادهة لوتااه مادت و موضاعی و بازبرناممسیر میان دو متغیر z (151/1 )ضریب معگاداری 

است.  هانبی  آدار معگا تأثیر نشانیر پایدار گردشیری،توسعة بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد 

لوتااه  ةمتغیار برناما معگادار تأثیر دهگدهنشان( 111/4)مسیر دو متغیر   ۀمقدار ضریب استاندارد شد

 t ۀآماارو مقادار  %35ساطح اطمیگاان باا . اساتسازی باززندهبر  %11مدت و موضعی با ضریب 

ضاریب  معگااداری دارد. تاأثیرساازی باززنادهمدت و موضعی بار لوتاه ة، برنام(31/3تر از بزرگ)

ساازی بافات تااریخی جامع و بلگدمدت و باززناده ةبرنام( مسیر میان دو متغیر 3.511) zمعگاداری 

ریب است. مقدار ض های  آنبدار معگا تأثیر نشانیر پایدار گردشیری،توسعة شهر گرگان با رویکرد 

مدت و جاامع باا ضاریب بلگد ةمتغیر برنام تأثیردهگدۀ نشان( 119/4) مسیر دو متغیر ۀاستاندارد شد

-بلگاد ة، برنام(31/3از  تر بزرگ) t ۀو مقدار آمار %35سطح اطمیگان  با. استسازی باززندهبر  11%

مسایر میاان دو z  (114/33 )ضریب معگااداری  داری دارد.معگا تأثیرسازی باززندهمدت و جامع بر 

پایادار توساعة مدیریت شهری و باززنده ساازی بافات تااریخی شاهر گرگاان باا رویکارد متغیر 

سازی بافت تاریخی شهر گرگاان اسات. مدیریت شهری بر باززندهدار معگا تأثیر بیانیر گردشیری،

متغیار مادیریت شاهری باا  تاأثیر هگدهدنشان( 119/4) مسیر دو متغیر ۀریب استاندارد شدمقدار ض
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، (31/3از تار بازرگ) t ۀو مقدار آماار  %35سطح اطمیگان  با. استسازی باززندهبر  %119ضریب 

 متغییرهاایشاود هماانطور لاه ملاحظاه مای داری دارد.معگا تأثیرسازی باززندهمدیریت شهری بر 

دارد و در ایا  بای   تأثیردار گردشیری پایتوسعة سازی بافت تاریخی با رویکرد بر باززنده مذلور

-بر باززنادهمتغیرها های لوتاه مدت و موضعی و مگابع مادی بیشتر از سایر مشارلت سالگان، برنامه

 (.1 ۀ)شکل شمار دارد تأثیرپایدار گردشیری توسعة سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد 

 

 
پایدار توسعة زی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد سابر باززنده مؤثربندی عوامل اولویت -4شکل 

 گردشگری

 3131: نیارندگان، مأخذ

 

مدت،  یوامل قاانونی، مادیریت و مگاابع ماادی  مدت، لوتاه های بلگدشهرداری بیشتر بر برنامه

رویکارد جدیاد در واقع، . متمرلز شده و مشارلت سالگان و یوامل فرهگیی را نادیده گرفته است

هاا باا هادف جاذب و روناق هاای آنبر احیای گذرهای تاریخی و بهباود زیرسااخت شهرداری

باه تاازگی اقادامات گونااگونی از قبیال احیااا گاذرهای چه گردشیری متمرلز شده است. چگان

هاای تااریخی نظیار ها و نماها  تملش و مرمت خاناهتاریخی و مرالز محله  بهسازی لف، جداره

ار اساتاد دطفای در بافات تااریخی شاهر گرگاان باا هادف جاذب خانه دارویی و احداث باغ مز

های تاریخی واقاع در بافات مقرر شده است شهرداری خانه ،همچگی گردشیری آغاز شده است. 

. های اقامتی و گردشایری تملاش نمایادها به فورت مجتمعتاریخی را جهت احصاا یملکرد آن
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باا رویکارد گردشایری  ازی بافات تااریخیسافزون بر ای ، یش دستورادعمل واحد جهت باززنده

 تهیه شده است. ، فگایع دستی و گردشیریفرهگییمیراث  بی  شهرداری و پایدار

 گیری و پیشنهادها. نتیجه6

و  ، حبیباایپوراحماادهااای پااژوهش حاضاار بااا نتااای  تحقیقااات گوناااگون نظیاار یافتااه

راهکار برون رفت    معگا له. به ای(، مطابقت دارد3133زاده و دادرس)امی ( و 3134)لشاورز

های تعاملی بای  تاریخی شهر گرگان توجه به راهبردها و سیاست از مشکلات و احیای بافت

ساازی بافات تااریخی شاهر در باززنده ،است. همچگی گردشیری پایدار توسعة بازآفریگی و 

محور و تاروی  ردممبگا، بازآفریگی م-ریزی مشارلتنظیر برنامهگذار تأثیریوامل گرگان باید به 

از دو جگباه باا تحقیقاات پیشای  . با وجود ای ، پژوهش حاضر گردشیری توجه جدی شود

هاای های پیشی  بیشاتر از مادلچه پژوهشچگانشگاسی، : از دحا  روشتفاوت دارد: نخست

اددات ساختاری پژوهش حاضر از مع در اند، با وجود ای ،استفاده لرده SWOTو  ANPنظیر 

گاذار تأثیرهای مؤدفهبه یش یا دو مورد از  یمدتاًهای پیشی  پژوهش دوم،ده است. ش استفاده

گاذار تأثیرهای مؤدفهاما پژوهش حاضر با سگتز  ،اندمحور اشاره لردهسازی گردشیربر باززنده

بر همی  مبگاا در اداماه، اقادام باه بیاان راهکارهاای . از یش رویکرد تلفیقی بهره گرفته است

)جدول  پایدار گردشیری شده است ةتوسعسازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد ندهزباز

5.) 

 
 پایدار گردشگریتوسعة سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد راهکارهای بازنده -5جدول 

 3131: نیارندگان، مأخذ

 گردشگری توسعةگرگان با محوریت  بافت تاریخی شهر ةسازی محورهای چهار گانباززنده ریزی جامع و بلند مدتبرنامه

مدت و ریزی لوتاهبرنامه

 موضعی

توسعة سازی گذر اول از میدان پاسرو تا باغ مزار استاد دطفی با هدف باززنده

-سازی گذر دوم از میدان پاسرو تا محله درب نو  باززندهگردشیری پایدار  باززنده

سازی گذر چهارم از میدان اززندهمیرلریم  بمحلة سازی گذر سوم از میدان پاسرو تا 

 پاسرو تا لگسودیری روسیه با محوریت گردشیری پایدار

 یوامل فرهگیی
های تاریخی و سطح دانش و آگاهی سالگان در خصوص میزان ارزشمگدی بافت ارتقاا

 محلی و بومی  ،فگایع سگتی  ،سازی مشاغل باززنده
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 گردشگری توسعةگرگان با محوریت  بافت تاریخی شهر ةسازی محورهای چهار گانباززنده ریزی جامع و بلند مدتبرنامه

 یوامل قانونی
سازی از طریق توزیع بروشور و های باززندهو برنامه افزایش آگاهی سالگان از قوانی 

 فضای مجازی

 شهردار ویژه بافت تاریخی شهر گرگان تعریف یش پست اجرایی به یگوان مدیریت

 مشارلت سالگان
شهروندان و ایمال نظرات  هاینظرات و پیشگهادتعریف یش اپلیکیش  برای دریافت 

 هاآن

 مگابع مادی
سازی های مادی باززندهمسک   تشکیل فگدوقودیعة بانکی و  هایافزایش مبلغ وام

 بافت تاریخی

 نامهکتاب

بر  دیبا تأل  یشهر قزو یختاری بافت در مدار فرهگگ یگی(. بازآفر3133زاده، ب  دادرس، ر. )  یام .3

 .33-349( ، 1) 3 ران،یا ی. مطادعات معماریشهر یگردشیر

یگوان شگاسی بازآفریگی شهری به(. سیر تحول مفهوم3133پوراحمد، ا  حبیبی، ک  لشاورز، م. ) .1

 .11-31(، 3) 3 اسلامی،-نامة مطادعات شهر ایرانیفصلهای فرسودۀ شهری. رویکردی نو در بافت

های های فرسودۀ دارای ارزش تاریخی با رویکرد توسعة ظرفیتطراحی بافت(. 3134یسکری، و. ) .1

نامة لارشگاسی ارشد )پایان چشمه یلی شهر ری(.گردشیری )مورد مطادعه: محدودۀ تاریخی 

 شهرسازی(. دانشیاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

های تاریخی و فرسوده با رویکرد بازآفریگی بافت  (.3131فگایی، ح. و ذالریان، م. ) .1

 پایدار در یلوم جغرافیا و ةسومی  لگفرانس ملی توسعشهر اففهان(.  3گردشیری)مورد مطادعه: مگطقة 

 . 311-351، فصتهران .ریزی، معماری و شهرسازیبرنامه

(. مدل مفهومی بازآفریگی مرالز شهری با تألید بر 3131قدمی، م.   دانشجو، خ  اسلامی، غ. ) .5

لگفرانس ملی معماری و مگظر   گردشیری شهری )نمونة موردی: مرلز شهر ساحلی محمودآباد(.

 . 115-151مشهد، فص  شهری پایدار.

-(. تأثیر باززنده3135پور، س. )اده خانقاه، ح  رحمتی ملایی، ع  رحمتی ملایی، م  شاهیزمجتبی .1

اودی  لگفرانس بی  (. 31مگطقة  1سازی بافت تاریخی بر توسعة گردشیری )مطادعة موردی: ناحیة 

 .194-131تهران، فص  .ادمللی و سومی  لگفرانس ملی معماری و مگظر شهری پایدار

)رسادة  های فقر شهری)مورد مطادعه: شهر ورامی (.سگجش و تحلیل مکانی گستره(. 3131مهدنژاد، ح. ) .1

 ریزی شهری(. دانشیاه تهران، تهران. ایران.دلتری جغرافیا و برنامه
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. سوم ۀمحور و اقتصاد خلاق در هزارتبیی  مفهوم اقتصاد دانش(. 3135مهدنژاد، ح  اشتری، ح. ) .9
 .131-145، تهران، فص دانشیاه آزاد اسلامی تهران غرب. اودی  همایش ملی اقتصاد خلاق

(. طرح بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر گرگان. سازمان 3199مهگدسان مشاور خودآوند. ) .3

 میراث فرهگیی فگایع دستی و گردشیری استان گلستان، گلستان.

ر گرگان،. (. طرح توسعه و یمران)جامع( شه3134مهگدسان مشاور شهرسازی و معماری پارت. ) .34

 وزارت راه و شهرسازی، ادارۀ لل راه و شهرسازی استان گلستان، گرگان.

(. بازآفریگی بافت فرسودۀ شهری با 3131زاده سیلابی، پ.)دهیزدانی، م.ح  حاضری، ص  ده .33

-ANP)ریزی راهبردی و تحلیل شبکههای برنامهرویکرد گردشیری پایدار با تلفیق مدل

SWOT)51-13(، 3) 1، . نشریة گردشیری شهریفت فرسودۀ شهر خوی، مطادعة موردی: با. 
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