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  با شهر گرگان سازي بافت تاریخی باززندهراهبردهاي بندي اولویت
 پایدار گردشگري  رویکرد توسعۀ
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  7/6/1397 ؛ تاریخ پذیرش: 13/5/1397دریافت: خ تاری
  چکیده 

هاي مطلوبی براي جذب گردشـگر و سـودآوري   تاریخی است که فرصت هکتار بافت 150شهر گرگان داراي 
توجهی مدیریت شـهري، نقـاط قـوت و    با وجود این، به علت بیاقتصادي فراروي مدیریت شهري قرار داده است. 

 هـدف پـژوهش  اند. از این رو، هاي بافت تاریخی شهر گرگان تحت تأثیر نقاط ضعف و تهدیدها قرار گرفتهفرصت
جهـت  پایدار گردشگري  تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀسازي بافت بندي راهبردهاي باززندهولویتا حاضر 

اي و روش آن مبتنی است. پژوهش حاضر از نوع توسعههاي آن ها و ظرفیتبرداري مدیریت شهري از فرصتبهره
التحصیالن دکتري، کارشناسـی   ارغ(اساتید، ف ریزي راهبردي است. جامعۀ آماري پژوهش شامل خبرگانبر برنامه

ریـزي راهبـردي،   هاي اجرایی مرتبط) حوزة گردشگري، آمایش سرزمین، برنامـه ارشد و کارشناسان ارشد دستگاه
هاي مرتبط نظیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی جغرافیا و ... از دانشگاه هاي تهران، گلستان، سازمان

براي  QSPMو ماتریس کمی   SWOTاز روش روش گلوله برفی انتخاب است.  نفر از آنها بر اساس 20است که 
 12بافت تاریخی شهر گرگـان داراي   دهد هاي پژوهش نشان مییافتهها استفاده شده است. تحلیل داده و تجزیه
منـاطق   شناسـی آسـیب « ، راهبـرد  QSPMبر اساس ماتریس تهدید است.  12فرصت و  هشتضعف،  13قوت، 

سازهاي جدید بـه منظـور همـاهنگی بـا سـاختار کالبـدي ارزشـمند         و خطر و وضع ضوابط براي ساختمستعد 
 بناهـا، بدنـۀ   در تـک  نهفتـه  صـلی تـاریخی و ارزش  بنـدي ا احیاي استخوان«و » تاریخی جهت جذب گردشگران

براي  راهبردهارین عنوان بهتبه  755/4 و 333/5با امتیاز به ترتیب » ها و بافت شهريفضاهاي عمومی، مجموعه
 ،. در نتیجـه پایـدار گردشـگري انتخـاب شـده اسـت      سازي بافت تاریخی شهر گرگان با تأکیـد بـر توسـعۀ   باززنده
سازي بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ پایدار گردشگري در شهر گرگان بایـد بـر راهبردهـاي تنـوع تمرکـز       باززنده
  گردد.

  
   یدار، بافت تاریخی، شهر گرگانسازي، گردشگري پابازنده کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

هـاي  بخـش چهـارم فعالیـت   گردشگري به عنـوان  
، دومـــین صـــنعت )143:1397کـــانی، انســـان(نجفی

الدینی و همکـاران،  درآمدزاي جهان پس از نفت(شمس
 شـود یک صنعت بدون دود شـناخته مـی  و  )25:1395

                                                             
  adadbood@gmail.com  نویسنده مسئول:*

 امروزه گردشـگري  ).18:2016، 2اورینی(آنداري و ستی
 هاي اقتصادي جهـان اسـت  ترین فعالیتز پررونقیکی ا

ــاران،   ــی و همکـ ــهچنان )،155: 1397(عباسـ % 6، چـ
 ددهـ صادرات جهانی کاالها و خـدمات را تشـکیل مـی   

مطابق آمـار سـازمان   ). 1172 :2010، 3کوپر و (اسکات
)، تعداد گردشـگران جهـانی   2011( جهانی گردشگري

                                                             
2. Andari& Setiyorini 
3. Scott &Cooper 
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شگري بـه  میلیون نفر بوده و درآمد حاصل از گرد 990
ــت     ــیده اس ــارد دالر رس ــی میلی ــزار و س ــیش از ه  ب

ــاران،  (شــمس ــدینی و همک ــاس ). 25 :1395ال ــر اس ب
ــیش ــی کارشناســان در ســال  پ ــوان 2020بین ــه عن ، ب

کـانی،  (نجفـی  سودآورترین صنعت جهان درخواهد آمد
توسعۀ گردشگري در هر کشوري نیازمند ). 143:1397

هاي ري در طرحگذاگذاري است و بدون سرمایه سرمایه
توان انتظار توسـعۀ گردشـگري   زیربنایی و روبنایی نمی

در واقــع،  ).40:1398(موســوي و همکــاران،  را داشــت
دستیابی به مزیت نسبی در این بخش، نیازمنـد ایجـاد   

ــاخت ــدي   زیرس ــأمین نیازمن ــب، ت ــاي مناس هــاي ه
 گردشگران و ایجاد تسهیالت مطلوب گردشگري اسـت 

ــاران، ( در ایـــن میـــان  ).115:1398قنبـــري و همکـ
ــم  ــهري یکــی از مه ــرین شــکلگردشــگري ش ــاي ت ه

گردشگري است که خدمات گردشـگري مـدرن در آن   
). 1653:2016، 1(گلچینفـر و همکـاران   دشوعرصه می

هــاي متعــدد و متنــوع، آثــار تــاریخی و وجــود جاذبــه
هاي ویژه در نقاط شـهري همگـام بـا    فرهنگی و جاذبه

چند دهۀ اخیر بـه هجـوم   رشد و توسعۀ گردشگري در 
(قنبري و آدمی،  گردشگران به شهرها منجر شده است

دلیـــل وجـــود امکانـــات زنـــدگی، بـــه ). 170:1398
هـاي اقتصـادي، تجـاري، صـنعتی، فرهنگـی و       فعالیت

اي، فراغتــی و داشـــتن  سیاســی، بهداشــتی، رابطـــه  
، مراکـز شـهري بـه عنـوان مقصـد      هاي تـاریخی  جاذبه

(استالجی و  دانرفته شدهدر نظر گ گردشگريسفرهاي 
) 2012( 3به باور اکسـوز و بـک  ). 2012:21، 2همکاران

ــت   ــز فعالی ــه تمرک ــاریخ، شــهرها ب ــاي در سراســر ت ه
گردشگري، ارائه مسکن، سرگرمی و امکانات دیگر براي 

ــدگاه واحــد کننــدگان تبــدیل شــدهبازدیــد ــد. از دی ان
)، گردشگري سـنگ  2002(4گردشگري کمیسیون اروپا

شهري است که ترکیبـی از   گذاري توسعۀستبناي سیا
کنندگان و کمک مثبت رقابتی، انتظارات مالقات عرضۀ

(آنــداري و  دباشــشــهر و رفــاه مــردم مــی بــه توســعۀ
  ).  19:2016اورینی،  ستی

                                                             
1. Golchinfar et  
2. Estelaji et al 
3. Aksoz and Bac 
4. European Commission, Tourism Unit 

هـاي مطـرح شـده در خصـوص     بـه دنبـال نگرانـی   
ــعۀ محــیط ــی از توس ــب ناش صــنعت  زیســت و و عواق

ر بـه یـک واکـنش    گردشگري، مفهوم گردشگري پایـدا 
عمومی و حاکمیتی براي مسائل اقتصادي، اجتمـاعی و  

 دمحیطـی حاصـل از گردشـگري تبـدیل گردیـ     زیست
بـه کـانون    6اجتماعات مکان مبنا). 9:2014، 5الزارنکو(

کـه مالحظـات    انـد نگر پایداري تبدیل شـده مفهوم کل
محیطی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست

، 7(تاپـا  دسـاز ها را یکپارچـه مـی  و آن گیردرا در بر می
درآمـدزایی   پتانسـیل گردشگري از طریـق  ). 21:2012

سـرمایه   وقادر است کیفیت محیط زیسـت را افـزایش   
را کــافی بــراي حفاظــت از میــراث فرهنگــی مقصــدها 

به  گردشگري فرهنگی). 19:2006، 8(ماهانا دفراهم کن
هـاي  تترین منابعی تبدیل شده که مسافریکی از مهم

جهانی بر اساس آن اسـتوار شـده اسـت. دو عامـل بـر      
هاي فرهنگـی تـاثیر   رشد مسافران در حرفهبهعالیق رو

تصور مدرنیزاسیون کـه  سرعت فوق نخست، .گذارندمی
تـر گذشـته   نوستالژیک براي زنـدگی سـاده   به حسرت

منجر شده است. دوم، پیـر شـدن روزافـزون جمعیـت     
ري براي سـفر  پول بیشت جهان که داراي زمان فراغت و

هـاي  د. بر اسـاس گـزارش  نبه مقصدهاي فرهنگی هست
 % تمـــام37)، 2011( ســـازمان گردشـــگري جهـــانی

نـد و  االمللـی داراي یـک مؤلفـۀ فرهنگـی    بین سفرهاي
% اسـت.  15گردشـگري فرهنگـی،    که رشد سـاالنۀ این

پیمایش صورت گرفته در خصوص گردشگري فرهنگی 
در  9فراغـت  وزش اوقـات و آم گردشگري توسط انجمن

 گردشگران صراحت اعالم داشته است که نسبتاروپا به
% 31بـه   1997% در سـال  17فرهنگی از  تعطیالت در

 پیمـایش  نتایج یک افزایش یافته است. 2006در سال 
ــمالی  ــاي ش ــزه و در آمریک ــارة انگی ــتدرب ــاي فعالی ه

ــتدارانمسافران( ــراث دوســ ــادا میــ ) 2003، 10کانــ
فرهنگـی،   مسـافران  % از32کـه   سـت آن ا دهندة نشان

                                                             
5. Lazarenko 
6. Place based communities   
7. Thapa 
8. Muhanna 
9. Association for Tourism and Leisure Education 
(ATLAS) 
10. Canadian Heritage Enthusiasts  (TAMS) 
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هاي میـراث   زمان اضافی را به سفر خود به علت تجربه
 و (هـال  دانیا تاریخی، فرهنگی و هنري اختصاص داده

بازار میراث و فرهنگ به طـور  ). 91:2012، 1ساسنبرگ
رشـد اسـت. بـر اسـاس گـزارش      بـه مستمر یک بازار رو

حال رد«ردشگري میراث طبیعی و فرهنگی، یونسکو، گ
ــین  ــش ب ــدترین بخ ــگري  رش ــنعت گردش ــی ص الملل

سازمان گردشگري جهانی اعالم کرده اسـت  ». باشد می
% تمــام 40، گردشــگري فرهنگــی 2007کــه در ســال 

گردشگري جهانی را در بـر گرفتـه و نسـبت بـه سـال      
ــتا    37، 1995 ــین راس ــت. در هم ــته اس ــد داش % رش

) بیـان داشـته کـه جـذابیت فرهنـگ      2001( ریچاردز
. اسـت حـال رشـد   درسرعت بهبه تورهاي بزرگ  نسبت

ــذابیت ــی در محــیط     ج ــی نقــش مهم هــاي فرهنگ
هــاي هــا آیکــونکــه آنراگردشــگري جهــانی دارنــد چ

هـاي محلـی   هویـت  کننـدة سـیس فرهنگی جهانی یا تأ
هستند. گردشگري فرهنگـی نـه تنهـا بـه رویـدادهاي      

پـردازد بلکــه بـه ســبک زنـدگی امــروز و    گذشـته مــی 
کند. در اروپا رقابت رو بـه  نیز توجه میفرهنگ معاصر 

رشدي بین شهرهاي اصـلی برقـرار اسـت. گردشـگران     
تـوان از  عملکـرد یـادگیري مـی    واسـطۀ هفرهنگی را بـ 

تواننـد در  مـی  هـا آنگردشگران عـادي متمـایز نمـود.    
جدیـدي را   وص فرهنگ مقصد یاد بگیرند و تجریۀخص

  ).  20:2012، (ولپ ددر رابطه با فرهنگ به دست آورن
استان گلستان بـه علـت دارا بـودن منـاظر بـدیع،      

کننده، تنوع جغرافیایی و اندازهاي طبیعی و خیرهچشم
هـاي بـالقوه و بالفعـل    قدمت تـاریخی داراي پتانسـیل  

ــابع گردشــگري است(  ســقایی و فراوانــی در زمینــۀ من
شهر گرگان پـس  در این میان،  ).203:1397همکاران، 

در سـطح  ن بافـت تـاریخی را   از اصفهان و یزد بیشـتری 
شـهر   ایـن  مرکـزي  هسـتۀ  کهطوريبه داراست.کشور 

سرچشـمه،   هـاي محلـه  .هکتار بافت تاریخی دارد 157
ــ  ــرو، دربنـ ــدان و پاسـ ــرپیر و   ونعلبنـ ــدان، سـ و میـ

بـاغ پلنـگ و شـازده    ، شیرکش و باغشـاه  ،گران میخچه
به عنوان میراثی ارزشمند و  میرکریم  و درنهایت قاسم

ه دهمـین محـدو  . درشـوند در نظر گرفته مـی  ماندگار،
بـازار   نظیـر بازارهـاي قـدیمی و مرکـز خـدماتی شـهر      

                                                             
1. Hull& Sassenberg 

 خیابـان تجـاري    نعلبندان، بازار میدان و محور خدماتی
غربی بافت قدیمی استقرار -خمینی در دو سوي شرقی

هـاي   توجه به در اختیار داشتن زیرسـاخت با  اند ویافته
م دسترسی مورد قبـول  جز نظاه سیساتی مورد نیاز (بأت

رسانی  هاي خدماتتوان به پتانسیلو مطلوب) هنوز می
مثبـت و   ۀعنوان یک نکته بافت درقیاس با کل شهر، ب

بـه علـت عـدم    امـروزه   .توسعه، توجه داشتدرراستاي 
ایـن  هـاي هدفمنـد از پتانسـیل فرهنگـی     انجام برنامه

اقتصـادي شـهر    در راستاي توسـعۀ  هاي ارزشمندمحله
فــت کالبــدي، چــه زوال و اُچنــانشــود.  ده نمــیاســتفا

شود و به وضوح در آن دیده میهاجتماعی و اقتصادي ب
همین خاطر در زمینـه جـذب گردشـگر موفـق نبـوده      

تمدن و فرهنگ غنـی   دهندةبافت تاریخی نشان است.
ــر،    ــدیریت بهت ــان اســت کــه در صــورت م شــهر گرگ

 بـر  توجهی بـه همـراه خواهـد داشـت.     سودآوري قابل
ـ       ه راهبردهـاي  همـین اسـاس هـدف ایـن پـژوهش ارائ

تـاریخی شـهر گرگـان بـا رویکـرد      سازي بافـت  باززنده
 پایدار گردشگري است.   توسعۀ

  
  پژوهش مبانی نظري پیشینه و

گردشـگري پایـدار   هاي زیادي در خصوص پژوهش
اسـت چگونـه    ها اینآننگرانی اصلی  صورت گرفته که

 اده شــودزیســت آشـتی د بــا محـیط گردشـگري  رشـد  
  .)1(جدول 

ها و برنامهها، رویهگردشکري پایدار شامل سیاست
هایی است که هـم انتظـارات گردشـگران در خصـوص     

 آورنـد طبیعی را به حساب می مسئوالنه منابع مدیریت
 د(برنامهسـاز را بـرآورده مـی   اعـات و هم نیازهاي اجتم

بـه اعتقـاد   ). 266:2013، 2ملل سازمان محیطی زیست
) گردشگري پایدار نباید بـه عنـوان یـک    1997(3هانتر

صلب در نظر گرفته شود، بلکه یـک پـارادایم   چارچوب 
پذیر و انطباقی است کـه بـا توجـه بـه شـرایط      انعطاف

 دبخشـ  اي از رویکردها مشروعیت میخاص به مجموعه
  ).2:2014، 4جوارز و همکاران -(بریونز

                                                             
2. UNEP 
3. Hunter 
4. Briones-Juárez et al 
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  پژوهش  : پیشینۀ1جدول 
  نتایج  عنوان  پژوهشگر

اریکسون و 
 رونینگ

)2008(  

توسعه گردشگري 
  کامبوجپایدار در 

هـاي آن،  سنتی و مشتق» پارادایم سودمندي«جوي برقراري تعادل بین وپارادایم گردشگري پایدار در جست
گردد) و پارادایم زیسـت هاي اقتصادي متمرکز میو هزینه (روي نوسانات بین مزایا »نظریه مبادله اجتماعی«

متمرکـز   هـاي آینـده  محیطی نوین (بر نگهداري و حفاظت همه منابع و افزایش رفاه اجتماعات در طول نسل
  .گردیده) است

بورگس و 
 همکاران

)2011(  

میراث طبیعی جهان 
  و گردشگري پایدار

ریزي گردشگري کارآمد در چارچوب و خارج از سـایت؛  : برنامهداراي الزامات متعددي استگردشگري پایدار 
ویژه د؛ مداخله و مشارکت ذینفعان و بهکنحکمروایی خوب گردشگري که در زمینه مقصد به سایت کمک می

ریـزي بـراي   همکاري بین بخش خصوصی، اجتماعات محلـی و اقتـدار مـدیریت سـایت در رابطـه بـا برنامـه       
  .کندي ارتباطات نوآورانه و کارآمد که براي سایت ارزش افزوده حاصل میگردشگري پایدار؛ ابزارها

 نیدزیولکا
)2012(  

توسعه گردشگري 
  پایدار

استفاده پایدار از منابع؛ کاهش مصرف و پسماند؛ حفظ «مش اصلی مشتمل بر خط 10داراي پایدار گردشگري 
تصادهاي محلی؛ مشارکت در اقتصادهاي محلـی؛  ریزي؛ حمایت از اقسازي گردشگري با برنامهتنوع؛ یکپارچه

» نفعان و عموم مردم؛ آموزش کارکنان؛ گردشگري مبتنی بر بازاریابی مسئوالنه و انجـام پـژوهش  مشاوره ذي
  .است

گروسجو و 
  )2014( نورزیا

گردشگري  توسعۀ
گريدر  پایدار

  کراسترا

پایدار و تغییـرات مـرتبط بـا گردشـگري      سعۀدار معادل ارتباط بین اهداف توگردشگري پای از دیدگاه توسعۀ
ریزي براي ارتقاء رفاه بشر در گردشگري پایدار تا حدودي از سرمایه اقتصادي، انسانی و اجتماعی است. برنامه

  .و براي حفظ و افزایش خدمات اکوسیستم الهام گرفته است

زمفایر و 
 کورباس

)2015(  

به سمت توسعه 
گردشگري پایدار در 

؛ مورد يمناطق شهر
مطالعه مقصد 

  بخارستگردشگري 

 دهـد: گردشـگري انبـوه متعـارف، گردشـگري     گردشـگري را پوشـش مـی    اشکال/انواع تمام پایدار گردشگري
 گردشـگري  کـار،  و کسـب  گردشـگري  آبگرم، گردشگري ساحلی، گردشگري کوهستان، گردشگري فرهنگی،
هاي گردشگري، آنها داراي فعالیت یا نوع از نظر صرف غیره. و شهري گردشگري روستایی، گردشگري پزشکی،
) 2گردشگري در منطقه را حفـظ کنـد؛   کنترل بر توسعۀ ) اجتماع محلی باید 1 اي از اصول هستند:مجموعه

گردشـگري و   مختلف هايفعالیت اثرات بر نظارت) 3؛ هایی را براي ساکنان فراهم سازدگردشگري باید شغل
) 4شـود؛   استفاده گردشگري در المللیبین استانداردهاي اطق مختلف وهاي پذیرش در منتنظیم محدودیت

  .فرهنگی باید اجرا گردد و طبیعی منابع از حفاظت در حوزة مدیریت بهبود منظور به آموزشی هايبرنامه

   آهمد
)2016(  

گردشگري  توسعۀ
  پایدار در بنگالدش

، فقر را کاهش و به اقتصاد محلی کمک بودکیفیت زندگی را بهگردشگري پایدار نوعی از گردشگري است که 
هاي آینده حفظ میآورد، منابع طبیعی را براي نسلکند. از تنوع زیستی دفاع و از آن حفاظت به عمل میمی

افزون بر این، از ترویج نوآوري و  .کندزیست حفاظت میوسیله سیستم اکولوژیکال  از کیفیت محیطهنماید، ب
  بخشدهاي آینده امکان مینماید و به بهبود فرصتکاالها و خدمات پایدار حمایت می تفکر جدید در توسعه از

؛ 12712:2015؛ زمفایر و کورباس، 8:2014گروسجو و نورزیا،  ؛ 158:2012، ؛ نیدزیولکا17:2011؛ بورگس و همکاران، 17:2008ماخذ: اریکسون و رونینگ، 
   10:2016آهمد، 

  
 توســعۀ«از دیــدگاه ســازمان گردشــگري جهــانی، 

گردشگري پایدار نیازهـاي گردشـگران حـال حاضـر و     
سازد، در همان حـال کـه   زبان را برآورده میمناطق می

یـد.  نماها را براي آینده حفاظـت و تقویـت مـی   فرصت
؛ شودمیمنجر منابع  گردشگري پایدار به مدیریت همۀ

ــا  ــن معن ــه ای ــاي ب ــه نیازه ــاعی اقتصــادي، ک  و اجتم
د، در همـان حـال کـه    گـرد مـی  برآورده شناسی زیبایی

ــارچگی ــی، یکپ ــدهاي فرهنگ ــت فرآین ــیمزیس  حیط
زنـدگی را   از سیسـتم حمایـت   و زیستی ضروري، تنوع

ملـل،   سـازمان  محیطـی  زیست (برنامه »کندحفظ می
 2والنگـــی) و 1999( 1اســـتیکاز دیـــدگاه ). 9:2009

گردشگري پایدار، نیازهاي گردشگران  توسعۀ)، 2004(
                                                             
1. Steck 
2. Valenghi 

حال  عینسازد در برآورده میرا فعلی و مناطق میزبان 
محــیط زیســت و تنــوع ي حفاظــت از هــاکــه فرصــت

(استیک، دهدرا براي آینده حفظ و افزایش می محیطی
گردشگري پایـدار مبتنـی   ). 6:2004؛ والنگی، 2:1999

پایــدار مشــتمل بــر  گانــه توســعۀ هــاي ســهبــر جنبــه
ــت ــاعی   زیس ــادي، اجتم ــی، اقتص ــی و –محیط فرهنگ

ها جهت تضمین نمودن برقراري تعادل مناسب بین آن
هـاي مـدیریت و   هـا اسـت. روش  مدت آنپایداري بلند

 هـاي توسـعۀ گردشـگري پایـدار بـراي همـۀ      مـش خط
هاي گردشگري از جمله گردشگري انبـوه و انـواع    شکل

مقیاس و در تمـام مقصـدها   مختلف گردشگري کوچک
 سـازمان  محیطـی  زیسـت  (برنامـه  دکاربرد هسـتن قابل

    ).11:2005ملل، 
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 عدي بـراي توسـعه  بپایدار یک دیدگاه چند توسعۀ
گرایی و قـدردانی از ارتبـاط   اتخاذ نموده است و به کل

همچنــین گردشــگري را  هــا نیـاز دارد،  متقابـل پدیــده 
عنوان بخشی از راهبرد بـراي دسـتیابی بـه پایـداري      به

ترکیب نموده است. این امـر بـه معنـاي آن اسـت کـه      
گردشگري نباید به دنبـال بقـاي خـود در ازاي آسـیب     

ــش   ــایر بخ ــه س ــیدن ب ــا بارس ــده ). 4:2009، 1(ووش
گردشگري پایدار از راه رویکرد مشـارکتی مشـتمل بـر    
صنعت، گردشگران، مناطق یا اجتماعات میزبان جهـت  

شـده  هـاي پایـداري تعریـف   ها و شـاخص تعیین ارزش
) 2014(3بـه بـاور سـارینن   ). 13:2011، 2(رادربائراست

نوعی از گردشگري است که براي مقابله با رشـد بـیش   
هـاي  ي طراحی شده و مبتنی بر سـنت از حد گردشگر

ــابع محــور، فعالیــتاجتمــاع محــور اســت.  محــور و من
طور روزافزونی جهـانی  که اثرات گردشگري بهباوجودي

 کنـد هستند و در یک سیستم گردشگري کل عمل می
گردشــگري و  کننـدة (شـامل مقصـدها، منــاطق ایجـاد   

کید اصلی گردشگري پایدار دهنده)، تأمسیرهاي ارتباط
(بـاور   (یا محل) متمرکز گردیده اسـت  بر سطح مقصد

به اعتقاد هانتر، مفهوم گردشـگري  ). 4:2014سارینن، 
پایدار شامل طیفی گوناگونی از رویکردهاي مربوط بـه  

زیســت در چــارچوب یــک سیســتم گردشــگري/محیط
، گردشـگري  4شـود. بـه بـاور هـاردي     مناطق مقصد می

زیسـت  اي محیطهپایدار از لحاظ سنتی بیشتر بر جنبه
کـه بایـد   در حـالی  ؛انـد  اقتصاد متمرکـز شـده   و توسعۀ

 شـد بیشتر بر مشارکت و دخالت اجتماع متمرکـز مـی  
گردشـگري پایـدار   . )8981:2014، 5همکـاران  و (فنگ

اي از که یک نوع محصول باشـد، مجموعـه  به جاي این
هـاي  فعالیت هاست که مبناي همۀمشخصات و ویژگی

دهـد. همچنـین یـک بخـش     یگردشگري را تشکیل م
هـاي توسـعه و مـدیریت    ناپـذیر از تمـام جنبـه   جدایی

که یـک بخـش   جاي اینآید، بهگردشگري به شمار می
افزوده شده باشد. هدف اصلی گردشگري پایـدار، نگـه   

مزایاي اقتصادي و اجتماعی توسعۀ گردشـگري   داشتن
                                                             
1. Wu 
2. Raderbauer 
3. Saarinen 
4. Hardy  
5. Feng et al 

که هـر گونـه اثـرات نـامطلوب بـر      است، در همان حال
یخی و طبیعی را ، اجتماعی، فرهنگی، تارمحیط زیست

ـ   کاهش یا تقلیل می وسـیله متعـادل   هدهد. ایـن امـر ب
دسـت   هـا بـه   نمودن نیازهاي گردشگران بـا مقصـد آن  

توانـد یـک ابـزار    آید. افزون بر این، گردشـگري مـی   می
کلیدي در افزایش آگاهی و پـرورش تغییـر رفتارهـاي    

هـا  میلیـون  مثبت براي حفاظت از تنوع زیستی در بین
ــریح    ــه تف ــان ب ــه ســاالنه در ســطح جه ــر باشــد ک نف

 ).  12:2012 ،اندرسن و اندرسن-(نیلسون پردازند می
 

  روش تحقیق
اي و روش آن مبتنـی  از نوع توسـعه حاضر  پژوهش

ریزي راهبـردي اسـت. اطالعـات پـژوهش بـه      بر برنامه
آوري شـده اسـت.   اي جمـع صورت میدانی و کتابخانـه 

ــژوه  ــاري پ ــۀ آم ــان جامع ــامل خبرگ ــاتید،  ش ش (اس
ــارغ ــد و   فـ ــی ارشـ ــري، کارشناسـ ــیالن دکتـ التحصـ

هـاي اجرایـی مـرتبط) حـوزة     ارشد دستگاه کارشناسان
ریـزي راهبـردي،   گردشگري، آمایش سـرزمین، برنامـه  

ــا و ــتان،  جغرافیـ ــران، گلسـ ــاي تهـ ــگاه هـ ... از دانشـ
هاي مرتبط نظیر میراث فرهنگی، گردشگري و  سازمان

نفر از آنهـا بـر اسـاس روش     20 صنایع دستی است که
در ایـن روش اولـین عضـو    گلوله برفی انتخـاب اسـت.   
شود که بیشـترین ارتبـاط    نمونه، به طریقی انتخاب می

دارد. از طریـق ارتبـاط ایـن     پژوهشرا با موضوع مورد 
آماري، امکان دسترسی بـه   ۀعضو با اعضاي دیگر جامع

عضـاي  شـود. بـه ایـن ترتیـب ا     ها میسر می سایر نمونه
نمونه حاصـل شـده، ماننـد یـک شـبکه اجتمـاعی بـه        

توانند بیشـترین اطالعـات را    یکدیگر پیوند داشته و می
مورد نظر در  ةو شناخت پدید پژوهشدر مورد موضوع 

. اطالعـات بـه دسـت آمـده     اختیار محقق قـرار دهنـد  
ــیله روش  ــاتریس  SWOTبوسـ ــل تح QSPMو مـ لیـ

  .گردید
  محدوده و قلمرو پژوهش

هکتـار، در ارتفـاع    3560ان با مسـاحت   شهر گرگ
درجـۀ    436/54متـر از سـطح دریـا در     155متوسـط  

عــرض شــمالی و در  درجــۀ  836/36طــول شــرقی  و 
اقـع شـده اسـت. شـهر     دامنه شمالی رشته کوه البـرز و 
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 274438تـار و   هک 3560اي حـدود  گرگان، در پهنـه 
دهد که در نفر جمعیت دارد. اطالعات موجود نشان می

داراي 1335ولــین سرشــماري قابــل اســتناد در ســال ا
جمعیت  تیبنفر جمعیت بوده است، به این تر 28380

ــن دورة ــدود  50 آن طــی ای ــاله ح ــده  10س ــر ش براب
بافــت  ). 18 :1390است(مهندســان مشــاور پــارت،    

، )1(شـکل   هکتـار  150با وسعت  شهر گرگان تاریخی

حاضـر بـا    که تا اوایل قرن شدهاي واقع درون محدوده
 هـاي هایی محصور شده بـود. محلـه  برج و بارو و دروازه

و میـدان، سـرپیر و    وسرچشمه، نعلبندان و پاسرو، دربن
بـاغ پلنـگ و شـازده    ، شیرکش و باغشـاه  ،گرانمیخچه

ترین عیتیت بافت تاریخی ونهایتأ میرکریم، عمده قاسم
(مهندسـان مشـاور خودآونـد،     در شهر گرگان هسـتند 

5:1388(.
   

  
  )1397مأخذ: نگارندگان، ( موقعیت جغرافیایی شهر گرگان نقشۀ : 1شکل 

  
  بحث اصلی

هـاي  محورهـا و محـدوده  : ماتریس عوامـل داخلـی  
هاي عمـومی و  ارزشمند تاریخی همراه با بقایاي عرصه

 و دارايمانــده از گذشــته  فضــاهاي جمعــی بــر جــاي
پایـدار   ۀبسترهاي الزم توسعوجود  خاطرات تاریخی و 

نـد و  بـاالترین امتیـاز را دار   18/0با امتیـاز   شگريگرد
هاي مناسب به منظور گردشگري فرهنگـی  وجود زمین
یــاز کمتــري بــه خــود امت 11/0 بــا امتیــاز  و تــاریخی

. در بین نقاط ضعف مشکل جـذب  است  اختصاص داده
ناشناس بـودن منطقـه و   هاي الزم و اعتبارات و سرمایه

بیشـترین    09/0 مـرة نا رسانی بهتـر بـ  ضعف در اطالع
هـاي اقتصـادي در   اسـتفاده نکـردن از فرصـت   امتیاز و 

هـاي بـاالي   بخش گردشـگري بـا توجـه بـه پتانسـیل     
 نمـرة با  بافت قدیم گرگان فرهنگی و تاریخی محدودة

  .)2(جدول  ندکمترین امتیاز را دار 03/0
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  پایدار گردشگري  رد توسعۀتاریخی شهر گرگان با رویکسازي بافت : نقاط قوت و ضعف باززنده2 جدول

 عوامل داخلی سیستم 
ضریب 

 اولیه
ضریب 
امتیاز   رتبه  ثانویه

  نهایی

وت
ط ق

نقا
  

S1- 038/0 86  غناي فرهنگی و تاریخی محدوده  1/3  12/0  
S2 - 041/0 94 جهت جذب گردشگري  بافت تاریخی محدودة خدمات بیشتر در ارائۀ  5/3  14/0  
S3 –  043/0 97 و اهمیت آن در سطح شهروجود بازار در محدوده  7/3  16/0  
S4 – 043/0 98  امنیت گردشگران در محدوده بافت تاریخی شهر گرگان  8/3  16/0  
S5 – هاي هاي ارزشمند تاریخی همراه با بقایاي عرصهها، محورها و محدودهبدنه ،وجود بناها

 تاریخیخاطرات  دارايعمومی و فضاهاي جمعی بر جاي مانده از گذشته 
103 045/0  4 18/0  

S6 - 045/0 102  پایدار گردشگري ۀوجود بسترهاي الزم توسع  4 18/0  
S7 – 044/0 100 هاي عملکردي فعال در سطح محدوده ها، محورها و پهنهوجود راسته  9/3  17/0  
S8 –039/0 88 هاي تاریخی، عناصر یادمانی و فرهنگی و خاطره جمعی شهرونداندارا بودن ارزش  2/3  12/0  
S9 – 043/0 99 شهر گرگان وع بهواي مطوآب  8/3  16/0  

S10– ز هـاي خیابـانی در طـول برخـی ا    هاي معماري به صورت جـداره استقرار مناسب گونه
 ردشگري براي آنهاگ، یخیفرهنگی، تارمحورها و ایجاد هویت ویژه 

92 040/0  3/3  13/0  

S11 - 039/0 88 حلیرسوم سنتی و مرواج آداب و  2/3  12/0  
S12 - 036/0 83 هاي مناسب به منظور گردشگري فرهنگی و تاریخیوجود زمین  3 11/0  

عف
ط ض

نقا
  

W1 - 043/0 99 رسانی بهتر و بیشترناشناس بودن منطقه و ضعف در اطالع  2 09/0  
W2 - 035/0 80  براي جذب گردشگر  راهبرد و سیاست وجود عدم  1/1  04/0  
W3 – 039/0 88 ها و واحدهاي اقتصادي ناسازگار با هویت محدودهفروشیجود مشاغل کاذب، خردهو  5/1  06/0  
W4 -  042/0 96 در زمینه گردشگري، امکانات فراغتی رفاهیاقامتی،  سیسات أتها و زیرساختکمبود  9/1  08/0  
W5 – هـاي  پتانسیل هاي اقتصادي در بخش گردشگري با توجه بهاستفاده نکردن از فرصت

 باالي فرهنگی و تاریخی محدوده بافت قدیم گرگان
77 034/0  1 03/0  

W6 –   مـد و از طبقـه   آدرگریز ساکنان قدیمی به دیگر نقاط شهر و جایگزینی مهـاجران کـم
 پایین اجتماعی

82 036/0  2/1  04/0  

W7 – 037/0 85 شگريهاي فرهنگی محدوده در قالب گردها و یادماناستفاده نکردن از ارزش  3/1  05/0  
W8 - 041/0 93 هاي گردشگري نامناسب بودن زیرساخت  8/1  07/0  
W9 - 038/0 86 اي مختلف گردشگرهعدم توجه به نیازهاي متنوع گروه  4/1  05/0  

W10 – اي از هاي قدیمی شهر که امروزه فقـط خـاطره  هاي بصري کانوناز بین رفتن ویژگی
 ها باقی مانده استآن

88 039/0  5/1  06/0  

W11 – 039/0 88 خی شهر گرگانیبافت تار بود پارکینگ و بارانداز در محدودةکم  5/1  06/0  
W12 – 044/0 100 اغتشاش در سیما و منظر شهري بافت تاریخی گرگان  2 09/0  
W13 - 039/0 89 عدم نظارت بر دفاتر خدمات گردشگري به منظور افزایش کیفی سطح خدمات  6/1  06/0  

 1 2281 مجموع 
 

55/2  

 1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

  
بـر  گـذار   اثرعوامل خارجی  :عوامل خارجیماتریس 

. در اسـت سیستم شامل نقاط فرصت و تهدید سیسـتم  
سازي فضاهاي جمعـی  هدامکان باززنفرصت بین نقاط، 

ا در ههاي تاریخی بناها، فضاها، مجموعهو احیاي ارزش
پایـدار گردشـگري در    ویکـرد توسـعۀ  بافت تاریخی با ر

سازي مشـاغل  بافت تاریخی شهر گرگان، امکان باززنده
امکـان تقویـت بنیـه    و صنایع سنتی و محلی و بومی و 

اقتصادي محدوده از طریق رونق اقتصـادي گردشـگري   
بیشـترین   21/0 نمرةبا  در بافت تاریخی شهر گرگان، 

دهند و یها به خود اختصاص مرصتامتیاز را در بین ف
هاي بخـش خصوصـی   تالش براي جذب سرمایهوجود 

کمتـرین امتیـاز را    14/0 نمـرة  بـا  گردشگري ةدر حوز
توجهی به احیـاي بناهـا و   بیدارد. در بین نقاط تهدید 

 11/0 نمـرة  بـا هـا  هاي ارزشمد و تخریـب آن مجموعه
هاي ها و سنتامکان اضمحالل ارزشبیشترین امتیاز و 

(جـدول   کمترین امتیاز را دارنـد  04/0 نمره با فرهنگی
3(.  
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  پایدار گردشگري  تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀسازي بافت نقاط فرصت و تهدید باززنده: 3جدول 

 
 عوامل خارجی سیستم

ضریب 
 اولیه

ضریب 
امتیاز   رتبه  ثانویه

  نهایی

صت
 فر

اط
نق

  

O1 – 047/0 92  روزيامکان تجدید ساختار بازار از شکل سنتی به شکل ام  4/3  16/0  
O2 – هاي تاریخی بناها، فضاها، سازي فضاهاي جمعی و احیاي ارزشهامکان باززند

  ها در بافت تاریخی با رویکرد توسعه پایدار گردشگري در بافت تاریخی شهر گرگانمجموعه
  

104 054/0  3 21/0  

O3 – 053/0 102 میسازي مشاغل و صنایع سنتی و محلی و بوامکان باززنده  9/3  21/0  
O4 – 045/0 88 گردشگري ةهاي بخش خصوصی در حوزتالش براي جذب سرمایه  3 14/0  
O5 –  امکان تقویت بنیه اقتصادي محدوده از طریق رونق اقتصادي گردشگري در بافت

 تاریخی شهر گرگان
102 053/0  9/3  21/0  

O6 - گار با شان و هویت بافت تاریخی هاي فرهنگی و گردشگري سازامکان جذب فعالیت
 شهر گرگان

98 051/0  6/3  18/0  

O7 – هاي تاریخی و حفاظت از امکان رونق گردشگري تاریخی با استفاده از تقویت ارزش
 هاي فرهنگیسنت

99 051/0  7/3  19/0  

O8 - توان به نوعی در ضرور که میهاي غیرهاي بخش دولتی در بخشحجم عظیم سرمایه
 .دشگري استفاده گرددبخش گر

99 051/0  7/3  19/0  

دید
 ته

اط
 نق

T1 – 056/0 109 هاي ارزشمد و تخریب آنهاتوجهی به احیاي بناها و مجموعهبی  2 11/0  
T2 -  046/0 90 بافت تاریخی شهر گرگان نقل مناسب به محدودةدر نظر نگرفتن حمل و  2/1  06/0  
T3 – تاریخی) به عملکردهاي  –هاي اصیل محدوده (مسکونی امکان تغییر تدریجی کاربري

 ناهماهنگ با کالبد 
103 053/0  8/1  10/0  

T4 - 052/0 100 رسانی بهتر و بیشترناشناس بودن منطقه و ضعف در اطالع  7/1  09/0  
T5 - 048/0 93 گرددگران بودن خدمات مربوط به گردشگري که مانع اقبال عمومی می  4/1  07/0  
T6 – هاي ناسازگار با یکدیگر با هویت مرکز امکان جابجایی کارکردهاي برتر و غلبه کاربري

 تاریخی
99 051/0  6/1  08/0  

T7 - 048/0 94 برداري منفی حداکثري از گردشگرانگردشگري و بهره ةنگرش سودجویانه به پدید  4/1  07/0  
T8 – 044/0 86 هاي فرهنگیها و سنتامکان اضمحالل ارزش  1 04/0  
T9 - هاي افزایش قیمت زمین و بورس بازي آن در منطقه به دلیل گسترش فعالیت

 گردشگري
88 045/0  1/1  05/0  

T10 – 049/0 96 هاي پایینحرکت مهاجران از حاشیه به مرکز شهر به علت نزدیکی به کار و اجاره  5/1  07/0  
T11 – 052/0 100 يرسمی گردشگرن بخش غیرافزایش شاغالبه روند رو  7/1  09/0  
T12 -  هاي امکان گریز منابع اشتغال برتر و متناسب با هویت محدوده و جایگزینی فعالیت
 نازل

98 051/0  6/1  08/0  

 
 1940 مجموع

  
39/2  

 1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

پـس از شناسـایی عوامـل     :تعیین راهبردهـا  مرحلۀ
به ضریب نهـایی  دهی و محاسداخلی و خارجی و امتیاز

سـازي  باززنـده  ها به تعیین راهبردهاي مناسب براي آن
در گردشـگري  پایـدار   توسـعۀ  بافت تاریخی با رویکـرد 

پرداخته شد. در چارچوب تعیین راهبردها  شهر گرگان
ـ  گیرندةمرحله ارزیابی در بر دسـت آمـده از   هاطالعات ب

ها و تهدیـدات   عوامل داخلی و خارجی است که فرصت
. کند را با نقاط قوت و ضعف داخلی مقایسه می خارجی

به همین منظور عوامل داخلـی و خـارجی در مـاتریس    
SWOT    ــاي ــا راهبرده ــدیگر مقایســه شــدند ت ــا یک ب

تدوین گـردد. راهبردهـا در چهـار     پذیر و مناسب امکان
، راهبردهاي )SO(قسمت به عنوان راهبردهاي تهاجمی

و راهبردهـاي   )ST(، راهبردهاي تنـوع  )WO(بازنگري 
 SWOTارائه شدند. با توجه به ماتریس  )WT(تدافعی 

 سازي بافت تاریخی با رویکرد توسـعۀ باززندهموقعیت  ،
در قسمت راهبردهاي پایدار گردشگري در شهر گرگان 

گیــرد، بــه همــین دلیــل بــراي   ) قــرار مــیSTتنــوع (
پایـدار   تـاریخی بـا رویکـرد توسـعۀ    سازي بافت  باززنده

بایـد بـر راهبردهـاي تنـوع     شهر گرگان گردشگري در 
  .)2(شکل  تمرکز گردد
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  پایدار گردشگري با رویکرد توسعۀ شهر گرگان سازي بافت تاریخی باززندهموقعیت قرارگیري : نمودار 2 شکل 

 )1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، ( براي تدوین استراتژي
  

ــدو ــت ــاتراتژيین اس ــس از آن :ه ــاي راهبرد پ ه
پایـدار   بافت تـاریخی بـا رویکـرد توسـعۀ     سازي باززنده

چهار قسمت بـه عنـوان   در گردشگري در شهر گرگان 
، راهبردهــاي بــازنگري  )SO(راهبردهــاي تهــاجمی  

)WO(  راهبردهاي تنـوع ،)ST(    و راهبردهـاي تـدافعی
)WT(  جدول)ر این بخش تمرکـز  ). د4ارائه شده است

اسـت  بیشتر بر راهبردهاي تنوع یا همان بخـش سـوم   
زیرا در تجزیه و تحلیل عوامل داخلـی  و خـارجی و در   

سازي بافت تاریخی با رویکرد باززنده ماتریس موقعیت 
راهبردهاي  درپایدار گردشگري در شهر گرگان  توسعۀ

  تنوع قرار گرفته است.

  
 شهر گرگانپایدار گردشگري در تاریخی با رویکرد توسعۀ سازي بافت باززنده راهبردماتریس تعیین : 4جدول 

  SWOTماتریس 

  wضعف  S  قوت
S1 – غناي فرهنگی و تاریخی محدوده  
S2 - خدمات بیشتر در محدوده بافت تاریخی جهت  ارائۀ

 جذب گردشگري 
S3 – وجود بازار در محدوده و اهمیت آن در سطح شهر 
S4 – هاي مورد مطالعهامنیت گردشگران در محدوده 
S5 – هــاي ا و محــدودههــا، محورهــبدنــه ،وجــود بناهــا

هـاي عمـومی و   ارزشمند تاریخی همراه با بقایاي عرصـه 
فضاهاي جمعی بـر جـاي مانـده از گذشـته بـا خـاطرات       

 تاریخی
S6 - پایدار گردشگري وجود بسترهاي الزم توسعه  
S7 – هاي عملکردي فعال ها، محورها و پهنهوجود راسته

 در سطح محدوده 
S8 – عناصـر یادمـانی و   هـاي تـاریخی،   دارا بـودن ارزش

 فرهنگی و خاطره جمعی شهروندان
S9 - باشد وع که جاذب گردشگري میبهواي مطآب و 

S10 – هـاي معمـاري بـه صـورت     استقرار مناسب گونه
هاي خیابانی در طـول برخـی از محورهـا و ایجـاد     جداره

W1 - رسـانی  ناشناس بودن منطقه و ضعف در اطالع
 بهتر و بیشتر

W2 - بــراي جــذب  راهبــرد و سیاســت وجــود عــدم
  گردشگر 

W3 –  ــاذب، خــرده ــا و فروشــیوجــود مشــاغل ک ه
 واحدهاي اقتصادي ناسازگار با هویت محدوده

W4 - رفاهی، ، تاسیسات اقامتیها و زیرساخت کمبود
 در زمینه گردشگريامکانات فراغتی 

W5 –   هـاي اقتصـادي در   استفاده نکـردن از فرصـت
بخش گردشگري بـا توجـه بـه پتانسـیل هـاي بـاالي       

 فرهنگی و تاریخی محدوده بافت قدیم گرگان
W6 –      گریز ساکنان قدیمی بـه دیگـر نقـاط شـهر و

ــم  ــاجران ک ــایگزینی مه ــایین  آدرج ــه پ ــد و از طبق م
 اجتماعی

W7 – ــاناســتفاده نکــردن از ارزش هــاي هــا و یادم
 فرهنگی محدوده در قالب گردشگري

W8 - هاي گردشگري نامناسب بودن زیرساخت 
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 ردشگري براي آنهاگ، خییهویت ویژه فرهنگی، تار
S11 - محلی رسوم سنتی ورواج آداب و 
S12 - هاي مناسـب بـه منظـور گردشـگري     وجود زمین

  فرهنگی و تاریخی

W9 -  عدم توجه به نیازهاي متنوع گروههاي مختلف
 گردشگر

W10 – هـاي  هاي بصـري کـانون  از بین رفتن ویژگی
هـا بـاقی   اي از آنط خـاطره قدیمی شهر که امروزه فق

 مانده است
W11 –   کمبود پارکینگ و بارانداز در محدوده بافـت

 خی شهر گرگانیتار
W12 –   اغتشــاش در ســیما و منظــر شــهري بافــت

 تاریخی گرگان
W13 -    عدم نظارت بر دفاتر خدمات گردشـگري بـه

  منظور افزایش کیفی سطح خدمات
  WO استراتژي  SO استراتژي  O فرصت 

O1 –   امکان تجدید ساختار بـازار
 از شکل سنتی به شکل امروزي 

O2 -    تالش براي جـذب سـرمایه
هــاي بخــش خصوصــی در حــوزه  

 گردشگري
O3 –  امکان باززنده سازي مشاغل

 و صنایع سنتی و محلی و بومی
O4 –   ــازي ــذه سـ ــان باززنـ امکـ

ــاي ارزش   فضــاهاي جمعــی و احی
هاي تاریخی بناها، فضاها، مجموعه 

ــا رویکــرد  هــا در با ــاریخی ب فــت ت
توسعه پایدار گردشـگري در بافـت   

 تاریخی شهر گرگان
O5 –  امکان تقویت بنیه اقتصادي

محدوده از طریق رونـق اقتصـادي   
گردشگري در بافت تـاریخی شـهر   

 گرگان
O6 -    امکان جذب فعالیـت هـاي

فرهنگـی و گردشــگري سـازگار بــا   
شان و هویت بافـت تـاریخی شـهر    

 گرگان
O7 – ــان رو ــگري  امک ــق گردش ن

ارزش  تاریخی با استفاده از تقویـت 
-هاي تاریخی و حفاظـت از سـنت  

 هاي فرهنگی
O8 -   هــاي حجـم عظــیم سـرمایه

هـاي غیـر   بخش دولتـی در بخـش  
که می توان بـه نـوعی در    يضرور

  .بخش گردشگري استفاده گردد

– SO1 صنعت گردشکري متناسـب بـا ظرفیـت     توسعۀ
جهـت جـذب    قمنـاط هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگـی  

 ).S2, O6گردشگر داخلی و خارجی (
– SO2 هاي تاریخی به فعالیت هاي اختصاص ساختمان

  ). S8,S2,O4پذیرایی و فرهنگی –گردشگري 
-SO3 ــت ــه تقوی ــاي زمین ــب ه ــراي مناس ــعه ب  توس

  .( ,S12, S6, O7) گردشگري
–SO4 ساماندهی بازار به عنوان مهم ترین کانون تجاري

  .(S3, O1) گردشگر و داراي پتانسیل جذب
–SO5   احیاي هنرها و صنایع دستی و مشاغل سنتی با

   .(S2, S6, S7, O3)قابلیت جذب گردشگر
 – SO6و دولتـی  گـذارهاي  سـرمایه  بـراي  سـازي  بستر 
 در فراغتی و گردشگري هاي پروژه انجام جهت خصوصی

  ).S10,S8, O2, O8(بافت تاریخی شهر گرگان

WO1-   ــا محــدودیت ــه ب ــا مقابل ــودن ه ي فصــلی ب
کارگیري ظرفیت هاي باالي  بواسـطه  هگردشگري با ب

بافـت  هاي تـاریخی، فرهنگـی و طبیعـی     وجود جاذبه
  )W2, W5, W7 O4, O6( گرگان شهرتاریخی 
WO2-  بافت ایجاد ابتکار در امر تبلیغات و شناساندن

الاقل در سـطح ملـی بـه منظـور      تاریخی شهر گرگان
  )W1, O2, O8( جذب گردشگرتوسعه امر 

WO3- گــذاري دولتــی و  ســازي بــراي ســرمایهبستر
بهبـود  باززنده سازي بافت تـاریخی و  خصوصی جهت 

هاي کالبدي و محیطی در جهـت توسـعه    زیر ساخت
  )W4, W5,W12 O5, O8( گردشگري

WO4-  گیري از آداب و سـنن محلـی، تـاریخ و     بهره
در  شــهر تــاریخی گرگــانفرهنــگ منحصــر بــه فــرد 

بافـت تـاریخی   ها جهت معرفی جشنوارهنمایشگاهها و 
  ) ,W1, W2, W7,O3, O6, O7( .شهر گرگان
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  WTاستراتژي   STاستراتژي   Tتهدید
T1 – توجهی به احیاي بناها و بی

-هاي ارزشمد و تخریب آنمجموعه
 ها

T2 -   نگرفتن حمل و نقل در نظر
بافـت تـاریخی    مناسب به محدودة

 شهر گرگان
T3 –  ــدریج ــر تـ ــان تغییـ ی امکـ

کــاربري هــاي اصــیل محــدوده    
ــکونی  ــه   –(مســ ــاریخی) بــ تــ

 عملکردهاي ناهماهنگ با کالبد 
T4 - ــناس بــودن منطقــه و   ن اش

 رسانی بهتر و بیشترضعف در اطالع
T5 -    گران بودن خـدمات مربـوط

ــال    ــانع اقب ــه م ــگري ک ــه گردش ب
 عمومی می گردد

T6 – ارکردهاي امکان جابجایی ک
ار با هاي ناسازگبرتر و غلبۀ کاربري

 یکدیگر با هویت مرکز تاریخی
T7 -   نگرش سودجویانه به پدیـده

گردشگري و بهـره بـرداري منفـی    
 حداکثري از گردشگران

T8 – هـا و  امکان اضمحالل ارزش
 سنت هاي فرهنگی

T9 -  افزایش قیمت زمین و بورس
بــازي آن در منطقــه بــه دلیــل    

 هاي گردشگريتگسترش فعالی
T10 – شیه حرکت مهاجران از حا

به مرکز شهر به علـت نزدیکـی بـه    
 کار و اجاره هاي پایین

T11 –  روند رو به افزایش شاغلین
 بخش غیر رسمی گردشگري

T12 -   امکان گریز منابع اشتغال
برتر و متناسب با هویت محدوده و 

 جایگزینی فعالیت هاي نازل
  

-ST1 از براي جلوگیري حمایتی مقررات و قوانین ایجاد 
ــب ــا تخری ــی يبناه ــاریخی -فرهنگ ــره و ت ــري به  از گی

 تخریـب  از جلـوگیري  جهـت  مدیریتی صحیح هاي شیوه
 .(S9, S12, T1, T2)تاریخی  و اماکن فرهنگی

-ST2        افزایش حـس خودشناسـی و تعلـق خـاطر بـین
هـاي بـومی و   ان با استفاده احیاي فرهنگ و سـنت ساکن

  ).S2, T10(یادمان ها و یادگارهاي تاریخی 
- ST3دائمی و فصلی نمایشگاههاي ایجادکردن و تقویت 

 فرهنگـی،  محصــوالت  عرضۀ و مورد مطالعه محدودة در
 (S11-T4 محلی و بومی

- ST4متخصـص  و باسـواد  جوان، نیروهاي از گیريبهره 
مختلــف جهــت افــزایش امنیــت   هــايبخــش در بــومی

 ).S4, T6( مورد مطالعه محدودةگردشگران در 
- ST5   کن و بازگردانــدن افـزایش نســبی جمعیـت ســا

ساکنان اصیل و قدیم از طریق باالبردن کیفیـت زنـدگی   
 .(S10, T2(در محله ها و تقویت حس تعلق مردم 

-ST6   جابجایی و انتقال فعالیت هاي ناسازگار و مـزاحم
 .(S12:T7, T9(بافت تاریخی به خارج از محدوده 

-ST7مناطق مستعد خطر و وضع ضوابط  شناسی آسیب
سازهاي جدیـد بـه منظـور همـاهنگی بـا      براي ساخت و 

 ).S3, T3, T8( ساختار کالبدي ارزشمند تاریخی
-ST8 بنـدي اصـلی تـاریخی و ارزش    ) احیاي اسـتخوان  

نهفته  در تک بناها، بدنه فضتهتی عمومی، مجموعه ها و 
  ).S10, T11بافت شهري(

WT1- هاي سیماي شهري، کالبدي احیاي مشخصه
  )W3, T12و هویتی  (

WT2-  ه هــاي افــزایش نفوذپــذیري بــه درون محلــ
 ,W8مین دسترسی (قدیمی و بلوك هاي شهري و تأ

W4, W9, T4, T9(  
WT3-  پشتیبان شبکه حمل و نقـل   ایجاد فضاهاي
 )W1, T1( هاها و مبدلها، پارکینگ(پایانه
WT4-  هاي خرده فروشی ناسازگار کاستن از فعالیت

  )W2, T3با  هویت مرکز تاریخی(
  

WT5-    ــتفاده ــتلط و اس ــاي مخ ــاربري ه تشــویق ک
ــا ارزش (  ــاهاي بـ ــدعملکردي از فضـ  ,W11چنـ

W12,T4, T7,T9(  
WT6-   هـاي ورودي بـه بافــت   احیـاي مجـدد دروازه
  )W13, T3قدیم (

 

 1397ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

  
بندي راهبردها و انتخـاب  در نهایت اقدام به اولویت

شایان  ده است.) شSTها در قسمت تنوع (ترین آنمهم
اسـاس تجزیـه و تحلیـل    ذکر اسـت ایـن راهبردهـا  بر   

هـا،  و نمره جذابیت و امتیاز نهایی آن QSPMماتریس 
، QSPMباتوجه به تجزیه و تحلیـل   اند.شده بنديرتبه

 شناسـی  سـیب آ«استراتژي ارائه شده راهبرد  5از بین 
سـاخت و  مناطق مستعد خطـر و وضـع ضـوابط بـراي     

به منظور هماهنگی با ساختار کالبـدي  سازهاي جدید 

احیـاي  «و  »ارزشمند تاریخی جهت جذب گردشـگران 
بندي اصلی تاریخی و ارزش  نهفتـه  در تـک   استخوان
هــا و بافــت بدنــۀ فضــاهاي عمــومی، مجموعــهبناهــا، 
به عنـوان   4,755و   5,333با امتیاز  به ترتیب» شهري

تاریخی بـا  سازي بافت باززندهبراي  اهبهترین استراتژي
انتخاب شده اسـت و  گردشگري پایدار  توسعۀکید بر تأ

 حمایتی مقررات و قوانین ایجاد« هايبعد از آن راهبرد
 و تـاریخی  -فرهنگـی  بناهاي تخریب از براي جلوگیري
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 جهــت مــدیریتی صــحیح هــاي شــیوه از گیــري بهــره
بـا  » تـاریخی  و امـاکن فرهنگـی   تخریـب  از جلوگیري

 جـوان،  نیروهـاي  از گیـري بهره«؛ راهبرد 4,262امتیاز 
 مختلـف جهـت   هايبخش در بومی متخصص و باسواد

» مـورد مطالعـه   افزایش امنیت گردشگران در محدودة
افـزایش حـس   «و در نهایـت راهبـرد    3,984با امتیـاز  

 از خودشناسی و تعلق خاطر بین سـاکنان بـا اسـتفاده   

ــومی و یادمــانتاحیــاي فرهنــگ و ســن ــاي ب ــا و ه ه
هـاي  در مرتبـه  2,622بـا امتیـاز   » تاریخییادگارهاي 

نکته حائز اهمیت اسـت  . البته ذکر این بعدي قرار دارد
انـد  هایی که در ایـن بخـش مطـرح شـده    که استراتژي

هـا  بنـدي اولویـت آن  همگی بهینه هسـتند و بـا رتبـه   
نسـبت بـه سـایر    که کدام استراتژي مشخص شد و این

 .)3و شکل  5(جدول  تري داردها جنبۀ عملیراژياست
  

 شده  ارائهبندي راهبردهاي اولویت: 5جدول 

  امتیاز  راهبرد  اولویت

ساخت و سازهاي جدید به منظور هماهنگی با ساختار مناطق مستعد خطر و وضع ضوابط براي  شناسیسیبآ  1
  333/5  کالبدي ارزشمند تاریخی جهت جذب گردشگران

ها و بافت بناها، بدنۀ فضاهاي عمومی، مجموعه و ارزش  نهفته  در تک بندي اصلی تاریخیاحیاي استخوان  2
 755/4  شهري

 هاي شیوه از گیري بهره و تاریخی - فرهنگی بناهاي تخریب از براي جلوگیري حمایتی مقررات و قوانین ایجاد  3
  262/4  تاریخی و اماکن فرهنگی تخریب از جلوگیري جهت مدیریتی صحیح

افزایش امنیت گردشگران در  مختلف جهت هايبخش در بومی متخصص و باسواد جوان، یروهاين از گیريبهره  4
  984/3  مورد مطالعه محدودة

افزایش حس خودشناسی و تعلق خاطر بین ساکنان با استفاده احیاي فرهنگ و سنت هاي بومی و یادمان ها و   5
  622/2  یادگارهاي تاریخی

 1397ماخذ: مطالعات نگارندگان، 

  

 
 )1397خذ: مطالعات نگارندگان، مأ(شده  ارئهبندي راهبردهاي اولویت: نمودار 3 شکل

0
1
2
3
4
5
6

خطر و وضع ضوابط براي 
ساخت و سازهاي جدید به 
منظور هماهنگی با ساختار 
کالبدي ارزشمند تاریخی 
جهت جذب گردشگران

احیاي استخوان بندي اصلی 
تاریخی و ارزش  نهفته  در تک 

بناها، بدنه فضاهاي عمومی، 
مجموعه ها و بافت شهري

ایجاد قوانین و مقررات حمایتی 
براي جلوگیري از تخریب 

تاریخی و  -بناهاي فرهنگی
بهره گیري از شیوه هاي صحیح 
مدیریتی جهت جلوگیري از 
تخریب اماکن فرهنگی و 

تاریخی

بهره گیري از نیروهاي جوان، 
باسواد و متخصص بومی در 

هاي مختلف جهت بخش
افزایش امنیت گردشگران در 

محدوده مورد مطالعه

افزایش حس خودشناسی و  
تعلق خاطر بین ساکنان با 

استفاده احیاي فرهنگ و سنت 
هاي بومی و یادمان ها و 

یادگارهاي تاریخی
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  هاگیري و پیشنهادنتیجه
سازي بافت تاریخی بـا رویکـرد گردشـگري    باززنده

از مقوالت نوینی است که به تازگی مطرح شـده   پایدار
سازي با حفـظ  ندهاست. بیشتر مطالعات گذشته بر بازز

پتانســیل نوســازي  )،1394گر، پــورزر( هویـت مســکن 
(کردوانـی و   اصفهان براي جذب گردشگر تاریخیبافت 

چـارچوب  )، 1396پور و سجاد، ان؛ صفایی1390غفاري، 
 سـازي از راه توسـعۀ   عملکردي باززنـده -ساختار فضایی

ــاران،  ــهري(عظیمی و همکـ ) و 1391گردشـــگري شـ
 سازي بافت قدیم جهـت تحقـق توسـعه پایـدار    باززنده
بـا  . انـد متمرکـز شـده  ) 1394ي و همکاران، آباد (زنگی

ــه   ــن، از توجــه ب ــتوجــود ای ــا بنــدياولوی  يراهبرده

سازي بافت تاریخی با رویکرد گردشگري پایـدار   باززنده
خالء مذکور در شهر گرگـان   پژوهشغفلت شده و این 

بر همین اساس مـدیریت شـهري   . داده استرا پوشش 
گـذرهاي بافـت   بـازآفرینی  « باید بر راهکارهایی نظیر 

تــاریخی بــا حفــظ هویــت تــاریخی و فرهنگــی بافــت؛ 
اي وضع قـوانین بـر   هاي تاریخیبازآفرینی بناها و خانه

 هو ارائها ایجاد مشوقجلوگیري از تخریب و زوال بافت،
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