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 چکیده  

ري از پدیده از میان شهرهاي استان یزد،  میبد یکی از نمونه هاي نادر شهر باستانی ایران به شمار می رودکه هنوز بسیا
 آثار گسترش شهري قـدیم و  اجزاي آن و همچنینو) بیرونه ها(ربض  ،کهندژ، شارستان :ها و عناصر شهري قدیم مانند

وجود نارین قلعه ، خانه ساالر، برج کبوتر خانه، آب انبـار کـالر،   .  را می توان در آن تشخیص داددر دوران مختلف 
موعه کاروانسرایی در داخل شارستان در ثبت باغ شهر میبـد در فهرسـت   مسجد جامع، چاپار خانه، یخچال خشتی، مج

،مزارا در ایتالیا و دورهام  ي تونس و آن را در ردیف شهرهایی نظیر مدینه.  آثار ملی نقش عمده اي را ایفا کرده است
ـ    . و بث در انگلیس قرار داده است گر داخلـی و  این بناهاي تاریخی و فرهنگی جوهره پـذیرش روزانـه صـدها گردش

اما الزمه به فعلیت رسیدن این جوهره، کشیدن دستی با اراده و پشتوانه بر ظاهر این بناهاي با عظمت .  خارجی را دارد
این پژوهش به منظور  بررسی میزان تاثیر جاذبه هاي گردشگري در فعالیتهاي نو سازي و بهسازي بافت تاریخی .  است

نتایج پژوهش نشان می دهد کـه،  .  تحلیلی است -تحقیق  تاریخی، توصیفی  نای روش.  شهر میبد صورت گرفته است
با وجود جاذبه هاي فراوان گردشگري در شهر میبد هنوز آنگونه که انتظار می رود ایـن صـنعت بـر امـر بهسـازي و      

تغییر کاربري آب  هر چند نمی توان  تأثیرات آن را در بهسازي مجموعه کاروانسرایی،.  نوسازي تأثیر گذار نبوده است
اما با در نظر گـرفتن مـواردي چـون؛ اصـل وجـود باغشـهر و       . انبارها به صنایع زیلو بافی و فرش بافی نادیده گرفت

جلوگیري از تخریب بافت، الگو گیري از نمونه هاي جهانی با حفظ ارزشهاي بومی منطقه، اهمیـت دادن بـه نیازهـاي    
تبـع آن   بـه ي  صنعت گردشـگري و  عه توان آینده اي روشن براي توسگردشگري با توجه به شاخص هاي جهانی می 

  .  گسترش فعالیت هاي نوسازي وبهسازي پیش بینی کرد
  

  .نوسازي، میبد ،بافت تاریخی، بناهاي شاخص تاریخی، گردشگري، بهسازي :واژگان کلیدي

  10/5/1389:تاریخ دریافت  29/6/1389: پذیرشتاریخ  
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  مقدمه
و عینیت هاي بسیار کاسته یا  پس از انقالب صنعتی و تغییر شکل وضعیت موجود زندگی بشر ضرورتها    

مسـافرت از قـرن هیجـدهم مـیالدي بـه بعـد هـر روز        . افزوده شد که سفر نیز از این قاعده مسـتثنی نبـود  
اقتصـاددانان در تعریفـی اعـم    . برضرورت و موجودیتش افزوده شد تا آنجا که تبـدیل بـه صـنعت گردیـد    

می تواند نـام صـنعت بـر خـود داشـته باشـد و       معتقدند هر پدیده اي که منجر به افزایش درآمد ملی شود 
با گذشـت زمـان صـنعت توریسـم آن چنـان      . گردشگري را در زمره صنایع خدماتی طبقه بندي می نمایند

درخشید و توجیه اقتصادي پیدا کرد که پس از صنایع نفت و حمل ونقل رتبه پرسـود تـرین صـنایع را بـه     
ه پیشینه باستانی و ارزشمند تاریخی خـود واجـد آثـار و    کشور ایران نیز به واسط.خود اختصاص داده است

ابنیه معتبر و شناخته شده ایست که معرف تاریخ و فرهنگ ایران در سطح جهان هستند، به گونه اي کـه از  
ده کشور اول دنیا محسوب می شود، اما تنهـا کمتـر از یـک درصـد      ءنظر جاذبه هاي تاریخی و طبیعی جز

به همین نسبت میزان اشتغال ایجـاد  . توریسم را به خود اختصاص داده است سهم درآمد جهانی ازصنعت 
با ثبت جهانی این آثار باستانی و تاریخی می تـوان بـه   . شده توسط این صنعت نیز در ایران بسیار کم است

آثـار  بهره مندي از امتیازات اعطایی از جانب سازمان یونسکو و کسب اعتبار در این زمینه به ارتقاي جایگاه 
استان یزد به جهت دارا بودن بافت و ساختار معماري قدیمی به عنوان یکـی از   .در سطح جهان امیدوار بود

دو شهر تاریخی دنیا شناخته شده است، که طبق اعالم سازمان یونسکو بعـد از ونیـز ایتالیـا  دومـین شـهر      
زنـدگی گذشـتگان    تجربیـات بافت هاي قدیمی شهرها عالوه بـر انتقـال   . خشتی جهان شناخته شده است

واجــد ارزشــهاي نــادر زیبــایی شــناختی و تــداوم خــاطرات جمعــی و هویــت بخشــی شــهر نشــینی  مــا  
که این گنجینه هاي بـاارزش مـی تواننـد زمینـه هـاي الزم را بـراي جـذب          ). 54،ص1383شماعی،(هستند

  .گردشگر فراهم آورند
ـ  ه شـمار مـی رود کـه در دوره هـاي مختلـف از      شهرستان میبد یکی از قدیمی ترین شهرهاي استان یزد ب

ساسانی تا پهلوي جاذبه هاي تاریخی باشکوهی در خود جاي داده است و حتی آثاري از قوم ماد در میبـد  
کشف گردیده است، از طرفی میبد از نظر سالمت بافت تاریخی بهترین جایگاه را در میان شهرهاي اسـتان  

مانند نارین قلعه، کاروانسراي عباسی، آب انبار، یخچال خشتی و نمونه وجود بناهایی . یزد را دارا می باشد
هاي کثیر دیگر که داراي ارزشهاي واالي تاریخی وفرهنگی بوده و با توجه بـه جریـان داشـتن زنـدگی در     
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کمتـر مـی تـوان در    . سطح بافت، دست به دست هم داده تا به نادر بودن این بافت در نوع خود کمک کند
افت فرهنگی و تاریخی با این پتانسیل هاي شاخص پیدا نمود کـه داراي امتیـازات مطـرح شـده     این زمان ب

با توجه ویژه به . امتیازات مذکور زمینه جذب صدها گردشگر داخلی و خارجی را فراهم نموده است. باشد
ه سرمایه گذاري در بخش میراث فرهنگی و گردشگري در شهر میبـد مـی تـوان بـه مزیـت هـایی از جملـ       

در حین اجراي پروژه هـاي مرمتـی، مرحلـه بهـره بـرداري از پـروژه هـا، خـدمات رسـانی بـه           (اشتغالزایی
، ارز )هزینه شده ءبازگشت آن قسمت از سرمایه که در مرحله مرمت و احیا(، بازگشت سرمایه)گردشگران

  .دست پیدا نمود) درآمد حاصل از حضور گردشگران خارجی(آوري

    پیشینه تحقیق
ا در دوران هاي مختلف زندگی خود براي دیدن جذابیت هاي طبیعی، کشف فرصت هاي اقتصـادي،  انسانه

آگـاهی از تنـوع هـاي قـومی و فرهنگـی بـار سـفر بسـته انـد و           بهره مندي از امکانات زیستی مناسب تر،
، 1385زاهـدي،  .(مشکالت راه را نیـز تحمـل کـرده نـد، بنـابرین توریسـم قـدمتی بـه بلنـدي تـاریخ دارد          

یکی از صاحب نظران در یک تعریف ساده توریسم را هر آنچه به توریستها و خدمات مرتبط بـا آن  ).3ص
در تعریفی که سازمان ملل ارائه کرده، توریست فردي است کـه بـیش از یـک روز و    . مربوط باشد می داند

اري و بازرگـانی  این تعریف، سفرهاي تج. کمتر از یک سال در محلی غیر از محل اصلی اقامت خود بماند
را شامل می شود، اما سفرهاي مرتبط با کارکنان نظامی، دیپلمات ها، مهاجران و دانشجویان را در بـر نمـی   

امروزه صنعت جهانگردي در بسیاري از کشورها به منزله نمادي از هویت فرهنگـی و یکـی از منـابع    . گیرد
  .مهم کسب ارز است

ی جهـانگردي، فرانسـه بیشـترین تعـداد گردشـگر و آمریکـا       بر اساس جدید ترین  گزارش سـازمان جهـان  
درآخرین گـزارش خـود اعـالم کـرده     دي سازمان جهانی جهانگر. باالترین درآمد توریسم را در جهان دارد

میلیـارد دالربـاالترین درآمـد     5/74میلیون نفر بیشترین تعداد گردشگر و آمریکـا بـا    75است که فرانسه با 
پس از فرانسـه، اسـپانیا و آمریکـا بـه ترتیـب بیشـترین تعـداد گردشـگر و پـس          . دتوریسم را در جهان دار

بـر اسـاس همـین    . ازآمریکا، اسپانیا و فرانسه باالترین درآمد صنعت توریسم را در جهان کسب کـرده انـد  
 600و میلیون  4هزار نفر، جزایر قناري با  900میلیون و  5گزارش، ایالت کاتالونیا در شمال شرق اسپانیا با 

گفتنـی اسـت در بـین کشـورهاي     . هزار نفر از جمله جذاب ترین مناطق از نظر گردشگران اعالم شده انـد 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1389، پاییز5فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/٢۶

 

درصد رکورد دار بوده اسـت، چنانکـه در    68حوزه مدیترانه، ترکیه در دوره چهار ساله اخیر، با رشدي برابر
اي صورت گرفته در زمینه در خصوص پژوهشه. تمیلیون نفر بوده اس 5/17این کشور پذیراي  2004سال 

  .می توان به موارد زیر اشاره نمود) ملی -بین المللی( فعالیتهاي  توریستی
نظـر ایـن    بـه . برداشـت  هاي اساسـی  در جهت تعریف جهانگرد گام )1973(هیئت کارشناسان جامعۀ ملل

سـال محـل    سـاعت و بیشـتر و کمتـر از یـک     24هیئت به همۀ افرادي که به منظور تفنن و لذت به مدت 
بشـر بـر حسـب کنجکـاوي از دیربـاز بـه مسـافرت و         .اقامت دائم خود را ترك کنند جهانگرد می گوینـد 

در قدیم شیوة مسافرت متفاوت از امروز بـود، رومیـان و مصـریان قـدیم بـراي       ،جهانگردي پرداخته است
راي کسب علم در بعـد  تفریح یا شرکت در مراسم آئینی یا ورزشی مسافرت می کردند و همچنین ایرانیان ب

در طول تاریخ دولت ها عالوه براستفاده از مزایاي روحی و معنوي توریسم از منافع مادي آن هم . از اسالم
  .بهره مند شده اند

آگاه تر و نسـبت بـه مسـائل     یهستند مطلع تر و از نظر فرهنگ يافراد نیگردشگران نو ل،یبه گفته داس و
  .باشند یبرخوردار م ییباال لیکنجکاوتر و از قدرت تجربه و تحلحساس تر و  یطیمح ستیو ز یفرهنگ
 ،يشـورو  جـان یچاپ آذربا (soviet geography)هیام نشر یدر شماره س يدر مقاله ا) 1989(فیگورچ

 یمنطقـه شـرق   يو آب و هـوا  عـت یبـر طب  یطیاشکال مختلف استفاده از منابع مح یمنف راتیتاث یبه بررس
 یبررسـ  وردو اقتصاد محل مـ  يرا در گردشگر یمنف راتییتغ نیا ریاست، و تاث پرداخته يشورو جانیآذربا

  .قرار داده است
چـاپ کشـور    (Problems of Development) در شماره ششـم مجلـه   يدر مقاله ا) 1988( سافاروف

 يستمهایاکوس راتیخزر پرداخته، و تاث يایدر یتوسعه در سواحل غرب جیمشکالت را یبه بررس جانیآذربا
در جهت  هیمناسب توسعه ناح يکردن راه ها دایپ زیخزر و ن يایو سواحل در یطیمنابع مح يبر رو یعیطب

قـرار   یرا مورد بررس یورزش یفرهنگ ياستراحت گاه ها نیگردشگران، و همچن يآرام برا ییمکانها جادیا
  .داده

شـهر   نیـ ن در تحوالت اشهر همدان و نقش آ يگردشگر يعوامل و جاذبه ها یبررس) 1378(یعبد الملک
جاذبه ها و  ییاز جمله عدم شناسا یلیکه متاسفانه بنا به دال دهیرس جهینت نیرا مورد مطالعه قرار داده و به ا

. همدان داشته باشـد  حوالتدر ت ینتوانسته نقش تیفعال نیدر دو دهه اول انقالب ا يرکود بخش گردشگر
بر کالبد شـهر داشـته    ياثرات محدود یفرهنگ -یخیتار يشهر وجود جاذبه ها ياز فضا ییتنها در بخشها

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  تاریخی  گردشگري بر فعالیتهاي نو سازي و بهسازي بافت تاثیر صنعت
 

ـ بـه ا  ریاخ يبا توجه به روند رو به رشد ورود گردشگران در سالها. است و  تیشـهر در صـورت هـدا    نی
در بخـش   تیـ فعال نیـ مثبـت ا  راتیتـاث  دتوان شاه یشهر م نیا يگردشگر ياستفاده مناسب از استعدادها

  .میمختلف شهر باش يها
ایران یک کشور با جاذبه  توریستی است ولی سهم ایران از درآمـد صـنعت توریسـم نـاچیز      علیرغم اینکه

میلیون گردشگر در سال  20ساله بتوانیم به رقم  20امید این می رود با تحقق برنامه هاي چشم انداز . است
  . برسیم

ورد مطالعـه قـرار   شهر بابلسـر را مـ   ،يشهر یاراض يبر کاربر ياثرات گردشگر یبررس) 1381(محمد زاده
خـود   ییایـ خود در مرحلـه مشـخص در بسـتر جغراف    لیاز بدو تشک زیداده و معتقد است که شهر بابلسر ن

مربـوط بـه    عاتو مرور آمار و اطال یدانیم يها یبررس. گردشگر بوده است يرایو کماکان پذ افتهیتوسعه 
نشان دهنده عدم وجـود طـرح    قیتحق جیدارد و نتا يشهر یاراض يکاربر يداریاز ناپا ییشهر نشان ها نیا

  .شده است يداریباعث ناپا يمسئوالن شهر یتوجه یو ب يو گردشگر يمنظم جامع شهر
که بـه وسـیله سـازمان ایرانگـردي و      "بررسی سیاستها و برنامه هاي توسعه جهانگردي در ایران "در کتاب

بـر   مـی تـوان  سعه صنعت  توریسـم  منتشر شده خاطرنشان گردیده است که، با تو1382جهانگردي در سال
در ایـن  . گردیـد مشکالت اقتصادي کشور و مـواردي چـون؛ ایجـاد اشـتغال و کسـب درآمـد ارزي فـائق        

در بحث درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت عنوان می گردد که، . استخصوص موارد دیگري نیز مطرح 
در حـالی کـه در    ،ي مـی نمـاییم  ما چیزي را از کشور خارج مـی کنـیم و از آن طریـق  کسـب درآمـد ارز     

 .گردشگري ما چیزي را از دست نمی دهیم

  فرضیات تحقیق
فرهنگی موجب تسریع رونـد فعالیتهـاي بهسـازي و نوسـازي در      -جاذبه هاي تاریخیبه نظر می رسد،.  1

  .بافت تاریخی شهر می شود
اسبی در جهت توسعه صـنعت  اصالح شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی موجود  در بافت راهکار من. 2

  .گردشگري در میبد است
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    مواد و روش
محـدوده مـورد     .اسـت  پیمایشـی  -تحقیق توصـیفی  آن روش انجام توسعه اي  و  -نوع تحقیق کاربردي 

براي انجام ایـن نـوع پـژوهش از روشـهاي مطالعـه کتابخانـه اي  و       . بررسی بافت تاریخی شهر میبد است
شده است، جامعه آماري مورد مطالعـه  شـهر   و نیز روشهاي میدانی استفاده  بررسی متون و محتوي مطالب

نفر حجم نمونـه داریـم کـه بـه روش تخمینـی       185که از این مقدار . نفر جمعیت می باشد 58872میبد با 
پرسشـنامه  ( روش برداشت داده هاي آماري ما با استفاده از پرسشنامه صورت گرفتـه . برآورد گردیده است

و بـراي تحلیـل و پـردازش از    ) گردشگران و مسئولین سازمان میراث فرهنگی میبد توزیـع گردیـده  ها بین 
شاخص عوامل موثر در بهسازي بافت تـاریخی   16با استفاده از .  کمک گرفته شده استSPSS آزمونهاي 

ملی ایـن  شهر میبد با استفاده از  توسعه صنعت  گردشگري مورد مطالعه قرار گرفته و بـا روش تحلیـل عـا   
عامل یا فاکتور کاهش یافته و بصورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیـد و در صـد    4شاخص ها به 

در پایان به ارائـه راهکارهـایی در   . سهم هر عامل در توسعه گردشگري این ناحیه تاریخی تعیین شده است
  .جهت  توسعه صنعت گردشگري در  بافت قدیم شهر میبد  پرداختیم

  نتایج بحث و
با رشد فزاینده صنعت گردشگري در دنیا، گردشگران عالقـه  فزاینـده اي را بـه تـاریخ میـراث فرهنگـی         

در گردشگري تاریخی مردم به دیدار اماکن و جاهایی می روند که عالقه مند به حفظ . ازخود بروز داده اند
کوریـک  و هنجارهـاي اجتمـاعی    سنتهاي فرهنگی مانند عملکردهاي مـذهبی، سـنتهاي فول  . آنها می باشند

همچنین بناهاي یادبود، موزه ها و عرصـه  . باعث جذب افرادي است که عالقه مند به حفظ میراثها  هستند
این نوع از گردشگري شامل سایت هاي میراث فرهنگـی  . هاي نبرد و بناهاي تاریخی نیز اینگونه می باشند

صـرفنظر از جاذبـه   . ناظر فرهنگی ارزشمند نیز می باشدطبیعی، باغها، مناطق مربوط به  زندگی وحوش و م
هاي  مربوط به تاریخ و فرهنگ گفته می شود که گردشگري تاریخی، جسـتجوي امریسـت کـه گذشـته و     
حال را به یکدیگر مربوط می کند موضوعی که به نوستالژي متصـل اسـت ماننـد آنکـه خـانواده اي بـراي       

  ).199،ص 1382سیمبر،(گی گذشتگان خود را در آن ببینندتعطیالت به جایی می روند که مکان زند
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  اریخی میبدتمعرفی ناحیه       
میبد با اینکه شهري کوچک و کم آوازه است، یکی از نمونه هاي نادر شهرهاي باستانی ایـران بـه شـمار       

و عناصـر   هر چند که بافت سنتی آن گزند هاي فراوان دیده اسـت، هنـوز بسـیاري از پدیـده هـا     . می رود
کهندژ، شارستان و بیرونه ها و آثار گسترش  شهري قدیم ، مانند راههاي باستانی  و موسسات وابسته به آن

منابع تاریخی محلی یـزد ، بنـاي میبـد را بـه دوره ساسـانیان      . شهري قدیم را می توان در آن تشخیص داد
ره عیالمی نیز یافته شده است وایـن خـود   نسبت داده اند، در حالیکه در نارین قلعه سفال هاي متعلق به دو

اهمیت شهر و انتساب آن به این دوران جز ایـن  ). 91ص  1354افشار سیستانی،.(نشان از قدمت شهر دارد
نمی تواند بود که ساسانیان را بانیان بزرگ  شهرها به شمار می آورند، آنها شهرهاي بسیاري  چون اردشیر 

میبـد احتمـاالً از همـین شـهرهاي دسـته دوم      . ا مرمـت و احیـا کـرده انـد    خوره ، بیشاپور را بنیان نهاده یـ 
وقتی از تاریخ میبد در پس از اسالم سخن رانـده مـی شـود، عمـدتاً     ). 33ص 1368ملک زاده بیانی، (است

پس از فروپاشی سلسه ساسانی ، میبـد ظـاهراً هـم چنـان شـهر بـا اهمیتـی        . تاکید بر دوران آل مظفر است
از جمله شهرهاي منطقه بود که در آن مسجد آدینه برپا گردید و   ظاهراً مسجد جـامع   محسوب می شد و 

در ایـن دوره میبـد   ). 82تاریخ جدید یزد، ص (می توانست موجب تشخیص و اهمیت شهر به حساب آید
نـارین قلعـه نیـز درهمـین دوران مرمـت مـی       . به لحاظ اقتصادي و  فرهنگی در اوج خود به سر مـی بـرد  

میبد به دلیل اهمیت فـراوان آن در دوران آل مظفـر ، در دوران تیموریـان    ). 35ص1357اتب، احمدک.(شود
دستخوش کینه توزي امیران گورکانی می شود، واز جایگاه خود فرو افتاده و بخشـی از قلعـه آن بـا خـاك     

بـاز یابـد،    در دوره صفویه نیز نتوانست اهمیت دیرین خود را).722، ص 1340مستوفی بافقی، (یکسان شد
. البته در همین دوران صفویان به احداث عماراتی در میبد دست زدند که  نمونه آن کاروانسراي رباط است

ولـی   خر با تغییر راه ارتباطی از اهمیت میبد بـه طـور آشـکار کاسـته شـد     أدر ادوار بعد به ویژه در دوره مت
  .اره به شهر بازگرداندبندر عباس توانسته حیاتی دوب -امروزه جاده ارتباطی تهران

محله می باشد کـه هـر محلـه خـود بـه       17هکتار وسعت  دارد و شامل  620بافت  قدیم شهر میبد حدود 
چندین زیر محله و کوي و برزن هاي کوچک تر تقسـیم مـی شـود، بعضـی از ایـن محـالت در محـدوده        

یین، کوچک و بشـنیغان از جملـه   محالت میبد باال، پا. شارستان و برخی دیگر در محدوده ربض قرار دارند
می توان گفت محله ي  میبد بـاال بـه همـراه محلـه ي     . دارندمحالتی هستند که در محدوده شارستان قرار 
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، 1381اسفنجاري کنـاري،  (بیده و بارجین از کهن ترین محالت میبد، پیش  از توسعه هاي بعدي آن هستند
  ).1نقشه ( محله می گذرد 3ین عمده ترین مسیرهاي گردشگري نیز از ا). 79-78صص

  
  جاذبه هاي تاریخی و مسیر گردشگري شهر میبدنقشه   -1شکل شماره

محالت مهرجرد، فیروز آباد، خانقاه، ده آباد، امیر آباد، جهان آباد، یخدان، محمود آباد، بارجین و شـهیدیه    
  .قرار دارند) بیرونه(از جمله محالتی هستند که در محدوده ربض 

  هاي  گردشگري میبدجاذبه 
و ارزشمندي  که  در بافت  تاریخی میبد قـرار دارد و همچنـین  مرمـت ،تغییـر و      تاریخیآثار متعدد وجود

دستکاري بخش عظیمی از این آثار در طول سالها،  ادامه حیات و زندگی و همچنین پویـایی و گسـتردگی   
تنهـا در کشـور بلکـه در دنیـا نیـز یـک اثـر         این بافت آن را تبدیل به یک مجموعه اثر تاریخی کرده که نه

، )2شـکل  (، چاپارخانـه، آب انبـار  )1شـکل  ( قرار گیري بناهایی مانند نارین قلعه. منحصر به فرد می باشد
 دو یخچال خشتی، برج کبوتر، خانه ساالر، موزه مردم شناسی، مجموعه بابک، آسـیاب  ،)3شکل(کاروانسرا

ان، مسجد جامع، قلعه بارجین، قلعه مهرجـرد روي یـک شـبکه و    سنگی، حسینیه حیدر علی، بافت شارست
و مهمتـر اینکـه   . زنجیره یکپارچه و جامع معنا پیدا می کند کـه مـا آن را میـراث شـهري میبـد مـی نـامیم        

شهرستان با محالت درونیش و مسجد جامع اولیـه اش وجـود دارد و بیرونـه هـا و روسـتاها در البـه الي        
تعدادي از قنوات میبد هنوز آب دارند به سبب قـرار گـرفتن   . . می باشند حال توسعهباغات هنوز دایر ودر 

در بستري غنی از خاك رس، به عنوان یک قطب سفالگري مطرح شده است که حتی امروزه نیـز در ادامـه   
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این صنعت  شهر میبد مهم ترین کانون  کاشی و سرامیک ایران و البته صنایع دیگـري ماننـد فلـز کـاري و     
محلـه هـاي   .زیلوهاي میبدي را می توانیم از مسجد جامع کاشان تا مسجد جامع بم ببینـیم . یلو بافی استز

قدیمی با کوچه هاي پیچ در پیچ و دیوارهاي بلند، خانه هاي قدیمی در کنار سا باط  و بازار چه ها، تیمچه 
خشـت خـام بـا سـاز و      ها، بازارها و سقف هاي ضربی و مدور، آن هم با مصالح سـاختمانی گـل رس و  

کارهایی خاص نظیر بادگیرهاي چند دهنه و تاالر و سردابها که ترکیبی از سـازگاري سـه عنصـر جغرافیـا،     
پس هر چـه یـک بنـا و یـک مجموعـه      . فرهنگ و اقتصاد است که نظر هر بیننده را به خود جلب می کند

یشـتري  خواهـد بـرد و زمینـه     تاریخی ارتباط و پیوستگی اجزا در آن مشخص تر باشـد گردشـگر لـذت ب   
هویـت یـک شـهر و     بلکه بنا براین شهر فقط از خشت و گل ساخته نشده. تشویق افراد دیگر نیز می شود

براساس بررسیهاي بـه انجـام رسـیده اغلـب گردشـگران      . روابط درونی و بیرونی در آن قابل مشاهده است
شند، همچنین اولویـت هـاي گردشـگران بـر     وارد شده به شهر از نوع گردشگران فرهنگی و تاریخی می با

مبناي آثاري است  که از نظر تاریخی قدمتی بیشتري دارند و همچنین بازدید گردشگران بـر اسـاس آنچـه    
طبـق آمـار و    ).2نقشه ( .قبل از سفر به آنها  معرفی شده و توصیفاتی که از آنها که در ذهن دارند می باشد

نفـر   2000تعـداد بـالغ بـر    1385سـال   درفرهنگـی شهرسـتان میبـد،     از نمایندگی میراث خوذهمأاطالعات 
هزار نفر گردشگر داخلی از مکان هاي دیدنی و توریستی شهرسـتان بازدیـد کـرده     98گردشگر خارجی و 

آمار  1در جدول شماره .  بیشترین  بازدید نیز از نارین قلعه ومجموعه کاروانسرایی به عمل آمده است .دان
 .آمده است 1384-1386از نارین قلعه طی سالهاي  بازدید کنندگان

  
  توزیع مکانی جاذبه هاي تاریخی شهر میبد: 2نقشه 
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  1384-1386آمار بازدید کنندگان از نارین قلعه در سالهاي  -1شماره جدول

  کلی  فروش بلیط  سال

1384  4125  7070  

1385  9399  10830  

  22000  9461  1386شش ماه اول 

         
  هسازي و نوسازي در بافت تاریخی شهر میبدضرورت ب

بافت قدیم شهرها تجسم عینی تمدن و فرهنگ هر جامعه  و از بسـترهاي مناسـب بـراي دسـت یـابی بـه       
این بافت هـا  تنهـا سـند    .  شاخص هاي مختص خود  در فرایند گفت و گوي تمدن ها و فرهنگ ها ست

از هنر و فرهنگ گذشتگان  براي اسـتفاده آینـدگان    عینی و ماندگاري است  که به  صورت امانتی ارزشمند
فرهنگی توجـه نشـود،    -اگر به شناخت و تبیین فضاهاي تاریخی .تاز نسلی به نسل دیگر عرضه شده اس

بررسی اوضاع و احـوال   . تبدیل خواهند شدلت  فضاهاي تاریخی و با ارزش  به فضاهاي بی هویت و اصا
که بنا یا مجموعه شهري  یا بافت شهري  در آن دوره شـکل گرفتـه   اقتصادي  دوره ي تاریخی  -اجتماعی

ص ، ص 1384شماعی و دیگران (کمک بسیاري به مرمت گر و یا طرح اقدامات بهسازي و نوسازي می کند
105-104.(  

بافت تاریخی شهر میبد  با وجود بناهاي شاخص تاریخی  و پتانسیل هـاي الزم جهـت  جـذب گردشـگر      
کالتی از قبیل عدم دسترسیهاي مناسب، ضعف ناحیه از نظر تجهیزات و تسهیالت شـهري ،  متاًسفانه با مش

مشکالت زیست محیطی، وجود ساختمان هاي متروکه، کاربریهاي نا سازگار،عدم وجود سیسـتم فاضـالب   
و جمع آوري آبهاي سطحی  و غیره و در نتیجه خالی شدن بافت از جمعیت و فرسودگی آن را بـه دنبـال   

که این امر خود موجب دگرگونی بافت از نظر اجتماعی، فضاهاي کالبدي و اقتصادي می شـود  و در  . دارد
لذا توجه بـه بافـت قـدیم    . مکانی شهر با ناهماهنگی و ناموزونی روبه رو می شود -نهایت ساخت فضایی

چنـین شـناخت    شهر میبد  و لزوم بهسازي و احیا ء و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی در ایـن فضـاها و هم  
ارزشهاي بالقوه و به فعلیت رساندن آنها منطبق با عملکردهاي زندگی مدرن از اهمیت ویـژه اي برخـوردار   

تعدد بافت هاي تاریخی وتخریب روزافزون این بناهاي باارزش و در نتیجه از بین رفـتن همبسـتگی   . است
بهسـازي و نوسـازي، میـراث    ( ذیـربط  بافت اجتماعی و نابودي فضایی ساختمانها در شهرمیبد سازمانهاي 
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را بر آن داشته تا اقداماتی را در جهت احیـاء بافـت انجـام دهنـد کـه از       ) فرهنگی و سازمان مسکن سازان
مرمت و احیاء حسـینیه حیـدر علـی     -1:مجموعه اقدامات صورت گرفته می توان به موارد زیر اشاره نمود

مرمـت و احیـاء    -4مرمت  و احیاء خانه امین الرعایـا   -3مرمت و ساماندهی گذرهاي محله باغشاهی  -2
 -7مرمت و حفاظت در چوبی مسـجد جـامع     -6مرمت و احیاء خانه کربالیی  -5آسیاب محله باغشاهی 

  مرمت آب انبار مال قطب الدین  -9مرمت کارگاه موتابی  -8مرمت بدنه قلعه بارجین 
اء و مرمت بافتهاي تاریخی توسط برنامـه ریـزان انجـام    در چند سال اخیر مهمترین تفکري که در زمینه احی

 ولـی گرفته، تغییر کاربري بناهاي موجود در بافت تاریخی است که در گذشته داراي کاربري دیگري بـوده  
در شهر میبد نیز . امروزه دیگر قابل استفاده نیستند و جهت ماندگاري آن باید تغییر کاربري در آن داده شود

ادي به کاربریهاي مختلف از جملـه فرهنگـی، اداري، خـدماتی و مکانهـاي گردشـگري و      بناهاي قدیمی زی
تعـدادي از  . اسـت  غیره تغییر کاربري داده شده اند که این امر سبب احیاء و پایداري بافـت تـاریخی شـده   

 2 دولکاربري داده شده اند در جـ  دیگري در گذشته بوده  و تغییر بناهاي مهم شهر میبد  که داراي کاربري
  .نشان  داده شده است

  تعدادي از بناهاي تغییر کاربري یافته شهر میبد-2شمارهجدول 
  سال بهره برداري  کاربري جدبد  کاربري سابق  نام بنا  ردیف

  1376  نمایشگاه  برج کبوتر  کبوتر خانه  1

  1381  رستوران موزه زیلو  خدمات بین راهی  کاروانسراي  2

  1381  وهشی میبدپایگاه پژ  مسکونی  خانه ساالر  3

  1381  موزه پست  خدمات بین راهی  چاپار خانه  4

  1385  موزه سفال  ذخیره آب  آب انبار  5

  1383استان یزد،  یاداره کل میراث فرهنگ: مآخذ
  

  نقش  عوامل مؤثر در توسعه  گردشگري و فعالیتهاي بهسازي و نوسازي در باغشهر میبد -
کالنتري، )( تحلیل عاملی(و با استفاده از روش پیشرفته آماري SPSS با بهره گیري از نرم افزار رایانه اي

بدین . ، مجموع متغیرهاي  مورد استفاده در این تحقیق عامل سازي گردید) 281-327، صص 1382
صورت  که شاخصهایی که داراي ارتباط درونی باشند، ترجیح می دهند با یکدیگر حول یک محور یا 

ایی که داراي همبستگی منفی هستند و امکان تجمع با این شاخصها را لذا شاخصه. عامل تجمع کنند
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( ندارند عامل دیگري را تشکیل می دهند، بنابراین عوامل از طریق ماتریس همبستگی استخراج می شوند
که در  5/0، در این محاسبه ، تمامی مقادیر کمتر از ).  230-236، صص 1385حکمت نیا، و موسوي، 

و چون اندازه مقدار ویژه واریانس استاندارد شده با .  اري شده حذف گردیده استبار گذ F ماتریس
می باشد اگر واریانس یک شاخص استاندارد شده که باعث استخراج  1میانگین صفر و انحراف معیار 

که اهمیت آن از  1باشد مؤلفه اي است با یک مقدار ویژه کمتر از  1اجزاي اصلی میشود ) جوابگیري(
به همین دلیل در این برنامه هر . مشاهده شده کمتر می باشد و در نتیجه میتواند نا دیده گرفته شودشاخص 

شاخص، عوامل  20در این تحقیق، با استفاده از . کنار گذاشته شده است 1عامل با مقدار ویژه کمتر از 
تاریخی شهر میبد  در توسعه صنعت گردشگري و به تبع آن نقشی که در بهسازي و نوسازي بافت مؤثر 

 فاکتور کاهش یافته و بصورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردید و در صد سهم هر عامل  4دارند به 
  .تعیین شده است به صورت مجزاء

  شاخصهاي مورد استفاده در تحقیق -3شماره جدول    
  شاخص  ردیف

  امکانات اقامتی  1

  ژانس هاي مسافرتی آ  3

  راهنمایان توریست  3

  حمایت هاي سازمان گردشگري از جذب توریست  4

  حمایت سایر سازمان هاي اجرایی از جذب توریست  5

  تبلیغات، چاپ و پخش بروشور  6

  توسعه و تقویت صنایع دستی  7

  توجه به مسائل زیست محیطی  8

  بکارگیري نیروهاي متخصص در جذب توریست  9

  و میراث فرهنگی  دسترسی هاي مناسب براي پدیده هاي توریستی  10

  بافت نیاز ساکن يبهساز يها نهیمدت هز یاخذ طوالن  11

  ترویج و آموزش زبان انگلیسی  12

  میزان مرمت بناهاي میراث فرهنگی  13

  انتقال موزه به بافت تاریخی  14

  تشویق به سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه مرمت بناهاي باارزش تاریخی در محدوده بافت  15

  حیاء و عرضه مراسم مذهبیا  16
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  :نتایج حاصله عبارتند از. بعمل آمد Bartlettsو  KMO براي آزمون شاخصها؛ تست هاي 

  Bartlettsو  KMO تست هاي  -4شمارهجدول 
KMO 787/0  

Bartletts Test of Sphericity Chi-square  1257.217 

d.f 351 

P 00/0 

  

بـا  ) 00/0(داري  همچنـین سـطح معنـی   ..اسـت  7/0بیشتر از KMO نموبا توجه به اینکه نتایج حاصل از آز
این ماتریس  بـراي تحلیـل هـاي    . کند درصد وجود همبستگی بین متغیرها  را تأیید می99احتمال  بیش از 

  .بعدي مناسب می باشد

  نمایی از عاملهاي تحقیق و سهم هر یک از آنها-5شمارهجدول 
 د واریانس تجمعیدرص در صد واریانس مقدار ویژه عامل

1 726/7 629/38 629/38 

2 548/4 739/22 368/61 

3 991/1  956/9 325/71 

4 471/1 356/7  681/78 

توجه به میزان همبستگی شاخصها می توان عناوین مناسبی را براي هریک از آنها انتخاب  نمـود کـه در   با 
  .زیر به آن پرداخته می شود

درصـد از واریـانس را   محاسـبه و    629/38می باشد که به تنهـایی  726/7 مقدار ویژه این عامل: عامل اول
  .توضیح می دهد

  شاخصهاي بار گذا ري شده در عامل اول -6شمارهجدول 
  نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

  کالبدي -ساماندهی فضایی عامل  816/0 مرمت بناهاي فرهنگی 1
  732/0  به بافت تاریخی موزه انتقال  2
 705/0  یاء و عرضه مراسم مذهبیاح  3

 577/0  نمایش، تولید و عرضه صنایع دستی  4

  533/0  بافت نیاز ساکن يبهساز يها نهیمدت هز یاخذ طوالن  5
تشویق به سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه مرمت   6

  بناهاي باارزش تاریخی در محدوده بافت
514/0  
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ایـن شاخصـها   . این عامل بیشترین تـاثیر را در بـین عوامـل دارد   شاخص بارگذاري شده و  6در عامل اول 
به بافـت تـاریخی ،  احیـاء و     موزه ، انتقال مرمت بناهاي فرهنگیشاخصهاي . مقدار همبستگی مثبت دارند

از  يبهسـاز  يهـا  نـه یمـدت هز  یاخذ طوالنی، دست عینمایش، تولید و عرضه صناعرضه مراسم مذهبی و 
در  یخیبـاارزش تـار   يمرمـت بناهـا   نـه یدر زم یبخش خصوصـ  يگذار هیه سرماب قیتشو بافت و نیساکن

با توجه بـه مقـدار همبسـتگی شاخصـها ایـن      . به ترتیب الویت در این عامل جاي گرفته اند محدوده بافت
  . اطالق نمود يکالبد -ییفضا یسامانده عاملعامل را می توان عامل 

درصد از واریانس را   محاسبه و  توضیح می  739/22شد که می با548/4مقدار ویژه این عامل  : عامل دوم
  :شاخصهایی که در عامل دوم بارگذاري شده اند به شرح ذیل می باشند .دهد

  شاخصهاي بار گذا ري شده در عامل دوم-7شمارهجدول 
  نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

  تخصصی -عامل نهادي  752/0 آژانس هاي مسافرتی 1

  726/0 اقامتیامکانات  2

راهنمایان توریست و زمینه تخصصی آنها در  3
 زمینه راهنمایی گردشگران

653/0  

  524/0 حمایت سازمان گردشگري 4

  517/0  ترویج آموزش زبان انگلیسی  5

  

شاخصـهاي آژانـس   . در عامل دوم، پنج شاخص بارگذاري شده، این شاخصها مقدار همبستگی مثبت دارند
 ییراهنمــا نــهیآنهــا در زم یتخصصــ نــهیو زم مکانــات اقــامتی،  راهنمایــان توریســتی وهــاي مســافرتی، ا

ی  بـه ترتیـب الویـت در ایـن عامـل      سیآموزش زبان انگل جیترو ، حمایت سازمان گردشگري وگردشگران
ی اطـالق  تخصص -عامل نهاديبا توجه به مقدار همبستگی شاخصها این عامل را می توان . جاي گرفته اند

  . نمود
درصد از واریـانس را   محاسـبه و  توضـیح     739/22می باشد که 548/4مقدار ویژه این عامل  : عامل سوم

  .می دهد
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  شاخصهاي بار گذا ري شده در عامل سوم -8شمارهول ج

  نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف
  محیطی - عامل  کالبدي  654/0 مسائل زیست محیطی 1
و مراکز گردشگري  وضعیت دسترسی بافت تاریخی 2

 موجود در بافت

581/0  

  552/0  کیفیت ابنیه موجود در بافت  3
  

مسـائل   به کار گرفته شده در این عامـل عبارتنـد از؛   شاخص بارگذاري شده شاخصهايسه  سوم؛ در عامل
کیفیـت ابنیـه   و  وضعیت دسترسی بافت تـاریخی و مراکـز گردشـگري موجـود در بافـت     ،  زیست محیطی

 -عامـل  کالبـدي  ایـن عامـل را مـی تـوان     .به ترتیب الویت به این عامل اختصاص دارنـد  بافتموجود در 
  .دانست محیطی

درصد از واریانس را محاسبه و توضـیح  مـی    356/7می باشد که471/1مقدار ویژه این عامل : عامل چهارم
  .دهد

  :متغیرهایی که در عامل چهارم  بارگذاري شده اند به شرح ذیل می باشند 

  شاخصهاي بار گذا ري شده در عامل چهارم -9شمارهدول ج
  نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

  عامل تبلیغاتی  720/0 برگزاري سمینار 1

  617/0  تبلیغات، چاپ و پخش بروشور  2

  

  .بر اساس محاسبات صورت گرفته، عامل چهارم را می توان عامل تبلیغاتی نام نهاد

  شهر میبد بهسازي بافت قدیم  تاثیرات  صنعت توریسم بر
آگـاهی از تبعـات مثبـت و منفـی     . صنعت توریسم مانند هر پدیده دیگري داراي ابعاد مثبت ومنفـی اسـت  

توسعه صنعت توریسم  به سیاست گذاران و واضعان خطوط مشی در این صـنعت کمـک مـی کنـد تـا بـا       
ی توان با برنامه ریزي حساب شده و به این ترتیب م. شناخت بیشتري به قضاوت و تصمیم گیري بپردازند

بـر   .ا کاهش داد و از تبعات مثبت توسعه صنعت مزبور منتفع گردیدریسم رسنجیده، تبعات منفی توسعه تو
اساس اطالعات  حاصله از بررسیهاي میدانی وآمار گرفته شده از سازمان میراث فرهنگی صـنعت توریسـم   

ا هاي شاخص گردشگري در شهر میبد فراهم آورد، مواردي که توانسته  انگیزه الزم را در جهت بهسازي بن
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بـه تبعـات مثبـت و منفـی تبعـات      در اینجا به طور کلی   . قبالً بدان اشاره شد حکایت از این موضوع دارد
توسعه توریسم از زوایاي گوناگون اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و بهداشتی برشهر میبـد پرداختـه   

افـزایش  ساکنین بافـت قـدیم شـهر میبـد،      وع در فعالیتهاي اقتصادي و منابع موجد درآمدایجاد تن .می شود
بافت قدیم  افزایش سطح ر فاه و کیفیت زندگی مردم در شهر میبد،  تسهیالت اقامتی مانند هتل ورستورانها

 امالت اجتماعیایجاد امکان مبادالت فرهنگی و تعکه اکثراً در وضعیت بد اقتصادي و اجتماعی قرار دارند، 
تاسیسـات امکانـات      ، محافظـت از میـراث فرهنگـی و تـاریخی کشـور     میان ساکنین بافت و گردشگران، 

توان به آثار  تورمی هزینه  از تبعات منفی توریسم می .دمارتقاي سطح سالمتی مر  ،بهداشتی درسطح ناحیه
الزم انـد،   سـاکنین بافـت    ی روزمـره هاي جهانگردي، افزایش قیمت زمین، خانه و کاالهایی که براي زندگ

تهاجم فرهنگی، امکان از بین رفتن اصالت کارهاي هنري و صـنایع دسـتی، تخریـب و آسـیب رسـانی بـه       
شایسته است هر نوع تصمیمی درباره توسعه صنعت توریسـم  . میراث تاریخی و فرهنگی کشور اشاره نمود

 ،ز هر گونه اقدامی در زمینه گسـترش ایـن صـنعت    با توجه به اثرات مثبت و منفی آن اتخاذ شود و پیش ا
مهمترین موانـع   .دپیش بینی هاي الزم به عمل آی باره راهبردها، راهکارهاي محدود کننده اثرات منفی آنرد

  . توسعه گردشگري در  بافت قدیم شهر میبد را می توان به شرح زیر بیان کرد
  آگـاهی کـم   همچنـین  ن افراد بومی  بافت و گردشگرانبی فرهنگی تهاي تفاو : اجتماعی  فرهنگی موانع. 1

  فرهنـگ  از آگـاهی گردشـگران   عدم دیگر طرف از و گردشگران هاي خواسته و نیازها به افراد بومی نسبت
 در اغلب. است گردشگري بافت گسترش صنعت در اي عمده مانع مشکالت زیاد، بروز ضمن افراد بومی ،

 از اعمـال  برخـی  دیـدن  یا ناآگاهی علت به جامعه افراد یک یا محل کی ساکنان مختلف هاي مکان و نقاط

 منفـی  و ناخوشایند برداشت صنعت این از گردشگران و میزبانان فرهنگی بین تفاوت همچنین و جهانگردان

 تلقـی  پائین سطح مشاغل بومی افراد طرف از گردشگري به مربوط مشاغل از بعضی کارکردن در یا و دارند،

  .نیستند مشاغل این در کردن کار به حاضر بومی نانساک  شده و
 هـاي  انگیـزه  و فصـلی  عوامـل  امنیت شـغلی،  سوخت، هزینه درآمد، سطح :شغلی و سطح درآمد موانع. 2 

 مقصـد  یـا  محـل  از کنتـرل  بازار عوامل بیشتر . گردشگري دارد صنعت گسترش با مستقیم ارتباط مسافرت،

 انعطاف و ریزي برنامه به نیاز بلندمدت، در گردشگر جذب در محلها این توانایی و است، خارج گردشگران

از وضـعیت سـطح درآمـد و امنیـت      جامعی تحقیقات باید استراتژي یک تدوین بنابراین براي . دارد پذیري
  .شغلی صورت گیرد
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در   متخصصی که با روش کار آشنا باشـد  انسانی نیروي :متخصص انسانی نیروي کمبود و آموزشی موانع. 3
 وجـود  هـم  نیـاز  مـورد  انسـانی  نیروي براي تربیت آموزشی مراکز محدوده بافت قدیم وجود ندارد و حتی

عدم مشارکت دادن افراد بومی در برنامه هاي توسعه گردشگري در این  قسمت از مشـکالت دیگـر   . ندارد
 .گردشگري ا است

اقـامتی، احـداث نبـود     سـافري، تأسیسـات  م نقل و حمل وسایل بودن نامطلوب و کمبود :زیربنایی موانع. 4
 بـه  توسعه گردشگري در  شهر میبد  عمده موانع از راههاي ارتباطی مناسب میان  بافت قدیم و جدید یکی

  .می آید  حساب
  : موانع زیست محیطی و بهداشتی. 5

به گونـه  اکثر بافتهاي قدیمی شهرهاي کشور از جمله میبد داراي وضع نامناسب زیست محیطی  می باشند 
  .اي که این بافتها به عنوان یک مکان آلوده در مجامع جهانی معرفی می شوند

  .وجود چنین مشکالتی در  بافت قدیم شهر میبد عدم ماندگاري جمعیت در این  محدوده شده است

  آزمون فرضیات
در  يازو نوسـ  يبهسـاز  يتهـا یرونـد فعال  عیموجب تسر یفرهنگ -یخیرسد،جاذبه هاي تار یبه نظر م . 1

  شود یشهر م یخیبافت تار
و  يبهسـاز  يتهـا یروند فعال عیمتغیر مستقل و تسری گردشگري فرهنگ -یخیدر این فرضیه جاذبه هاي تار

و  يبهسـاز  يتهـا یرونـد فعال  عیو تسـر ی فرهنگـ  -یخیبین جاذبه هاي تار. متغیر وابسته می باشد ينوساز
  . به شرح زیر است ها نتایج این آزمون بعمل آمدکندال  کیدو و همبستگی هاي آزمون ينوساز

 فرهنگی در روند فعالیتهاي بهسازي و نوسازي موجود در بافت -تاثیر جاذبه هاي  تاریخی-10شمارهجدول 

  يبهساز يتهایروند فعال عیتسر
  

  فرهنگی گردشگري -جاذبه هاي تاریخی

 جمع  اصال  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

 36 1  4 9 13 9  خیلی زیاد

 60 0 9 16 23 12  زیاد

 62 0 10 14 29 9  متوسط

 23 0 5 9 7 2  کم

 4 0 2 1 1 0  اصال

 185 1 30 49 73 32  جمع

2 = 89/14                          d.f =   16                          P =  05/0                        b =  119/0  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1389، پاییز5فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/۴٠

 

نقـش آن در  تسـریع رونـد    و  فرهنگـی گردشـگري   -جاذبه هـاي تـاریخی  با توجه به داده هاي فوق بین 
رابطـه   05/0در سطح خطـاي   فعالیتهاي بهسازي و نوسازي موجود در بافت آزمون بعمل آمد نتایج آزمون

و  فرهنگـی گردشـگري   -جاذبه هاي تاریخیبین  مثبتو آزمون همبستگی نیز بیانگر رابطه  استمعنی دار 
 -یعنـی جاذبـه هـاي فرهنگـی    مـی باشـد    ازي و نوسازي موجـود نقش آن در  تسریع روند فعالیتهاي بهس

  .تاریخی گردشگري موجب تسریع روند فعالیتهاي بهسازي و نوسازي موجود در بافت می گردد
در جهت توسعه صـنعت   یموجود  در بافت راهکار مناسب یامکانات اقامت شیاصالح شبکه معابر و افزا. 2

  .است بدیدر م يگردشگر
 توسـعه  صـنعت گردشـگري   متغیـر مسـتقل و    یامکانات اقامت شیصالح شبکه معابر و افزادر این فرضیه ا

  . وابسته می باشدر متغی
کندال  کیدو و همبستگی هاي آزمونتوسعه گردشگري و  یامکانات اقامت شیبین اصالح شبکه معابر و افزا

  . به شرح زیر است ها بعمل آمد نتایج این آزمون

  الح شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی موجب در بافت و نقش آن در توسعه گردشگري میبدتاثیر اص -11شمارهجدول 
  توسعه گردشگري

  
  اصالح شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی

 جمع  اصال  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

 30 0 3 12 11 4  خیلی زیاد

 63 0 6 30 18 9  زیاد

 66 2 10 18 26 10  متوسط

 18 0 3 7 8 0  کم

 8 4 3 1 0 0  اصال

 185 6 25 68 63 23  جمع

2 =    530/75                        d.f =  16                      P =   0                   b =   121/0  

  
نقـش آن در توسـعه   و تاثیر اصالح شبکه معابر و افـزایش امکانـات اقـامتی    با توجه به داده هاي فوق بین 

تاثیر بین  مثبتو آزمون همبستگی نیز بیانگر رابطه  استرابطه معنی دار  0/0در سطح خطاي  و گردشگري
  .می باشد وتوسعه گردشگري  یامکانات اقامت شیتاثیر اصالح شبکه معابر و افزا
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  نتیجه گیري
د گردشگري فرهنگی امروزه پدیده اي جهانی تلقی می شود که به ویژه در خالل چهل سال گذشته بـا رشـ  

محلها و اماکنی که از لحاظ میراث فرهنگی غنی هسـتند از پـر جذبـه تـرین     . چشمگیري مواجه بوده است
باغشهر میبد یکی از غنی ترین شهرهاي کشور درزمینـه قـدمت و تعـداد    . موارد براي گردشگران می باشند

، حیات و زنـدگی و   آثار تاریخی است که مرمت، تغییر و دستکاري بخش عظیمی ازاین آثار در طول سالها
همچنین پویایی و گستردگی این بافت آن راتبدیل به یک مجموعه اثر تاریخی کرده که نـه تنهـا در کشـور    

امروزه این بناهاي شاخص و جاذب گدشگر بـه مـرور زمـان     . بلکه در دنیا یک اثر منحصر به فرد می باشد
هاي مناسب و غیره موجب فرسودگی این وبا تاثیر عواملی چون ضعف تجهیزات و تسهیالت، عدم دسترسی

این بناها نموده است که ایـن خـود    بناها شده و سازمانهاي ذیربط با مسئله را وادار به امرمرمت و بهسازي
می تواند موجب بازگشت حیات مجدد به بافت تاریخی شود، اما با نگاهی بـه آمـار بودجـه هـاي شـهر و      

ز استان ازنظر میزان بافت تاریخی واهمیت آن مشخص است که مقایسه با سایر شهرهاي استان و حتی مرک
نتوانسته جایگاه واعتبار واقعی خـود را   مورد بی مهري مسئولین قرار گرفته است و آنگونه که شایسته است

در زمینه جذب گردشگر به دست آورد، نتایج حاصـل از برداشـتهاي میـدانی و مصـاحبه بـا کارشناسـان و       
ن است که در صورت توجه به جاذبه هـاي گردشـگري موجـود در بافـت و فـراهم      گردشگران حاکی از آ

آوردن امکانات و زیرساختهاي مرتبط با رونق گردشگري از قبیـل بهبـود شـبکه معـابر، افـزایش امکانـات       
اقامتی، تبلیغات مناسب در زمینه معرفی باغشهر میبد و غیره خودبخود زمینه توجه گردشگران را به منطقـه  

از طریـق ایجـاد مشـاغل جدیـد     (موده، تبعات این امري چیزي جز باال رفتن سطح زندگی سـاکنین جذب ن
، میزان تمایل بخش دولتی و خصوصی به سرمایه گذاري در زمینه باال )حاصل از توسعه صنعت گردشگري

تار بـه  بردن کیفیت ابنیه موجود در بافت، مرمت جاذبه هاي تاریخی نخواهد بود، موارد ذکر شـده در نوشـ  
خوبی حکایت از این امر دارد توسعه صنعت گردشگري در باغشهر میبد تأثیر مسـتقیمی بـر تسـریع رونـد     

تقویت صـنعت گردشـگري بـا     براي فعالیتهاي بهسازي و نوسازي در بافت باارزش و تاریخی میبد دارد،  
خی میبـد راهکارهـایی بـه    فرهنگی و رونق فعالیتهاي بهسازي در بافت تـاری  -تأکید بر جاذبه هاي تاریخی

  .شرح زیر ارائه می گردد
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1389، پاییز5فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/۴٢

 

  پیشنهادات
  .با توجه به مطالب مطرح شده پیشنهادات ذیل ارائه میگردد

  میبد ایجاد امکانات رفاهی گردشگري براي همه اقشار درآمدي شهر -1
 این منطقه تربیت راهنمایان مخصوص براي گردشگران خارجی و داخلی مستقر در مکانهاي تاریخی -2

 اري با کمیته بین المللی یونسکو براي معرفی بافت، ساخت و معماري خشت و گلی شهرهمک -3

 میبد تبدیل خانه هاي قدیمی و باارزش معماري در داخل بافت به اماکن پذیرایی و سنتی -4

دروازه غربـی  ( کثنـوا ایجاد محور توریستی از کاروانسراي عباسی بـه طـرف دیـوار شهرسـتان، دروازه      -5
امه به خانه هاي قدیمی، مسجد جامع، و بازار چه و ایجاد امکانات رفاهی سنتی در این در اد) شارستان

 محور توریستی

 انتقال موزه میبد به داخل بافت تاریخی -6

 و مرمت و بدنه سازي مسیر میبد حصار کشی مخروبه هاي محور توریستی -7
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