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چکیده

بافت کالبدی روستاهای ایران ضمن برخورداری از ارزشهای معماری ،دارای الگوهای بصری و زیبا شناختی ،انطباق ب طیحم ا   

طبیعی ،هماهنگی با عملکرد زیستی ،معیشتی ،استفاده از مصالح و دانش بومی است .در این ميان ،بافت كالبدي برخي از روستاهاي
شك ور به دليل برخورداري از ویژگیهای خاص معماري ،تاريخي و فرهنگي به عنوان ميراثي ارزشمند و بجاي مانده از نياكان ما
یرود كه از یک سو حفظ و نگهداري آنها از اهميت فراواني برخوردار است و از سویی گید  رر ررر ض طیحم داجیا نم ی    
به شمار م 
مطلوب و جذاب برای روستاییان ،با جذب بیشتر گردشگران به رونق و توسعه صنعت گردشگری در این روس کمک اهات   
بنمایند .لذا هدف از این مقاله نی رب ز ر یزاسهب ریثأت یس      بافتتتها ای ب شزرا ا

فراوانی

شدرگ تعنص هعسوت رد ییاتسور گر تخانش ،ی       

محدودیتها و پتانسیلهای گردشگری منطقه و ارائة راهکاره یا ی شدرگ تعنص هعسوت یارب  گر هاتسور رد ی اااا ااااااااای مو هعلاطم در   
میباشد .نوع تحقیق کاربردی و روش تبیین و بررسی آن توصیفی -تحلیلی و پیمای زا تاعالطا یروآدرگ یارب .تسا هدوب یش    

  

روش کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده شده است .مطالعات میدانی ،از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از دو گ ور ههه نمون زا ه
روستائیان (  262نفر) و گردشگران (  106نفر) روستاهای ابیانه ،طره ،یاسه چای و سرآقاسید که ب باختنا یفداصت روط ه      شدهههانددد
صورت گرفته و با استفاده از آزمون خی دو و تحلیل واریانس به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شده است .نتایج پژوهش حاضر
حاکی از آن است که بهسازی بافت با ارزش روستایی نقش مؤثری در توسعة صنعت گردشگری دو روستای ط و هتشاد هنایبا و هر
این میزان باالتر از دو روستای سرآقاسید و یاسه چای است که در آنها بهسازی صورت نگرفته است.

واژگان کلیدی :روستا ،بهسازی ،بافت با ارزش روستایی ،توسعه ،گردشگری.

 -1داوود مهدوی (نویسنده مسئول) dmahdavi@pnu.ac.ir
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-1مقدمه
روستا به عنوان پهنهای جغرافيا يي و واحد برنامه ريزي است که معيشت اکث اد زا نآ هنکس ر د و 

 لباقتم دتس ب ني

    

عوامل تجديدپذير طبيعي و رفتار انسان حاصل میشود و سکونتگاههاي کوچک و بزرگ همگن واقع در آن پهنه ،هر
يک نام و نقشي جداگانه داشته ،جاي مشخص و نقش تکامل دهنده خاص خود را در مجموعه روستا دارا میباشنددد
(حسيني ابري .(11 : 83 31 ،بافت روستایی به دلیل پیوندهای گسترده ب عیبط رتسب ا ی یاراد یخیرات و       ارزشهاای
تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و معمارانه میباشد و حفظ و نگهداری از آن دارای اهمیت قابل توجهی اس و یچانح( ت
کوششگران .) 283 : 90 31 ،این در حالی است که ،در گذشته به دالیل مختلفی کالبد روستاهای دارای باف شزرااب ت   
به مرور زمان دچار آسیب شده و از این رو انجام اقدامات مناسب برای بهسازی و حفظ ذخائر کالبدی و ثروتهاای
فرهنگی این روستاها با نفوذ و هجوم تکنولوژی ،فرهنگ و سیمای شهری و همزمان با آن ،تنزل ارزشهای فرهنگی
و بومی نزد ساکنان روستا ،روز به روز بیش از پیش مخدوم و مصدوم میش نو ددد ک ظفح نمض دیاب ه      ارزشهاای
خاص خود ،توسعه و تحول مناسب با زمان خود داشته باشد (حناچی و حدادعادل .) 287 : 89 31 ،از آن جه کی ت   
بافت ،با ارزش محسوب میشود که بین اجزای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فیزیکی س یگنهامه نآ راتخا   
برقرار باشد ( .)Alalhesabi, 2006:88بهسازی بافت باارزش روستایی شامل بازسازی ،ساخت و ساز فیزیک امت ی م   
عوامل مؤثر بر زندگی روستاییان که بازتابی ازسلطه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در زم صاخ ناکمو نا    
است ،م 
یت او ننن به
یباشد ( .)habibi, 2001:3در این راستا الزم به ذکر است که بهسازی فرآیندی است که طی آن مم 
بهبود وضعیت فضا ،مجموعه و بنای نه چندان مطلوب موجود پرداخت و با تغییر عملکرد در معاصر سازی ،س نامزا
فضایی مطلوب را ایجاد کرد (جام کسری .)732 : 89 31 ،ه یدجت ،یزاسهب فد د  هب و تایح  ررررر رررررروز ک نامزاس ندر   
فضایی – کالبدی بافت روستایی مطابق با نیازهای امروزی است .بر این اساس ،بهسازی بافتهای با ارزش روستایی
بخصوص در روستاهایی که درای قابلیت گردشگری و برخوردار از پتانسیل و جاذبههای منحصر به فرد گردش یرگ
میباشند دارای اهمیت دو چندان میباشد چرا که ضمن فراهم آوردن موجب یدبلاک هعسوت تا     – فض یا ی هنوگنیا    
روستا به توسعه صنعت گردشگری در آنها کمک مینماید .در این میان الزم به ذکر است که امروزه گردشگری پس
از صنایع نفت و خودرو سازی ،به عنوان پویاترین صنعت از نظر تحرک و ایجاد فرضیههاای اش تسا هتسناوت لاغت    
تغییرات شگرفی را در فضای زندگی و چشم ان ،یزورون( دنک داجیا فلتخم یاهزاد        .) 23 : 89 31ل هب هجوت اذ    
گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا و ارز آور به منظور پایان دادن به تراژدی اقتصاد ت رد مدق نیلوا یلوصحم ک

  

جهت توسعه پایدار کشور محسوب میشود .در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از ص هب یرگشدرگ تعن    
حساب میآید که با برنامهریزی اصولی و مناسب ،میتواند نقش موثری در توسعه مناطق روستایی و در نتیجه توسعه
تهای توریستی است که درآم یفاضا د   
ملی ایفا نماید .چراکه گردشگری روستایی در معنای کالسیک نوعی از فعالی 
را ب  لغش هک ییاهنآ یار اااا اااااص ف ار دنراد تعنصو یزرواشک یل را مه       مم 
یآورد (.)2005,157 szabo Bemadett,
گردشگری روستایی عرضة مشخص و متعدد خدماتی است که بصورت گسترده در روستا جه را نارگشدرگ ت ا هئ    
میگردد ،این فعالیتها شامل پیاده روی ،ماجراجویی ،اسب سواری ،ماهیگیری ،فستیوالها و جشنوارههاا و تماش یا
حیات وحش است ( .)Rural tourism action plan: 2009:1در ای اتسار ن    مس لئ هههای ک ام روشک هزورما ه نآ اب      

بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن391 ...

روبروست ،ضرورت گسترش دامنه برنامهریزی توسعه در روستاهاست ک د فرط کی زا دناوتب ه ر نالک سایقم 

    

اهداف برنامههای منطقهای را دنبال کند و از سوی دیگر بتواند در مقیاس خود نسبت به امکانات توسعه روس ای و ات   
یتوانددد کمک
هر منطقه روستایی کمک نماید .بدین منظور ،فعالیت بهسازی روستاها نیز در ایران با این ای هک هد    مم 
یهای روستا داشته باشد ،بیش از دو دهه است که در روس لاح رد روشک یاهات    
مؤثری در حل مشکالت و نابسامان 
اجرا است .با توجه به قوانین برنامههای توسعه کشور در دهه اخیر و نگاه ویژهای که بخصوص از برنامه سوم توسعه
به روستاهای با ارزش شده و با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن که تا به امروز نیز از اهمیت آن کاسته نشده
است ضرورت توجه به بهسازی بافتهای با ارزش روستایی و تأثیر آن بر رونق صنعت گردشگری روستایی مط حر
میشود (حناچی و حداد عادل .) 287 : 89 31 ،استان چهارمحال و بختیاری ب زا یرادروخرب ا    جاذب ببههاای طبیع و ی
بهای گردشگری ایران به حس با
تاریخی فراوان که بسیاری از آنها در کانونهای روستایی قرار گرفتهاند یکی از قط 
میآید .در بین روستاهای استان ،روستاهای سرآقاسید و یاسه چ هب هجوت اب هک دنتسه ییاهاتسور هلمج زا یا         
معماری بومی و بناهای تاریخی متنوع از روستاهای منحصر به فرد ایران محسوب میشوند که به دلی یرادروخرب ل   
از بافت و معماری با ارزش ،استفاده از مصالح بومی ،هماهنگی با شرایط محیطی و استقرار در بافت و ساخت و ساز
مسکن ،قرارگیری در بستر طبیعی و برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و جاذبههای گردشگری و  ...م هجوت درو   
گردشگران بسیاری قرار دارد ،اما تاکنون برنامهریزی عملیاتی مؤثر دربارررة ش و تخان راههاای گس یرگشدرگ شرت   
درآنها صورت نگرفته است .البته الزم به ذکر است که از این دو روستا طرح هادی در روستای یاسه چ ارجا هب یا    
درآمده و توانسته است تا حدودی به توسعه و رونق صنعت گردشگری در آن کمک نماید (بهسازی انجام شده فقط
درحد سنگفرش خیابانها) اما در روستای تاریخی  -فرهنگی سرآقاسید هنوز این طرح اجرایی نشده اس نیا هک ت    
یتواند عاملی در کاهش توسعه صنعت گردشگری در این روستا به حساب آید.
خود م 
افزون بر این الزم تأکید است که در بین روستاهای دارای بافت با ارزش ایران ،روستاهای ابیان هرط و ه    نمونهههای از
روستاهایی هستند که بهسازی بافتهای با ارزش در آنها انجام گرفته و از این طریق توانستهاند ضمن ایجاد محیطی
جذاب برای روستاییان و نیز گردشگران به رونق و توسعه این صنعت در این روستاها کمک نمایند ..ای اتسور ود ن   
به اعتبار معماری بومی و بناهای تاریخی پرتنوع از روستاهای استثنایی ایران میباشنددد و در ح اونع هب رضاح لا ن     
روستاهای گردشگری بین المللی در عرصه جهانی معرفی شدهاند .اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی طی
قترررین
برنامه سوم عاملی مؤثر در رونق و صنعت گردشگری در این روستاها میباشد ،بنابراین این روس زا اهات موفق ق
روستاهایی هستند که با اجرای طرح بهسازی و توسعة صنعت گردشگری در عرصههاای ب لملا نی ل یارب یفرح ی     
گفتن دارند .بر این اساس در این پژوهش سعی بر این است تا با مقایسه این نمونه موفق از روستاهای بهسازی ش هد
در عرصه صنعت گردشگری روستایی با نمونه روستاهایی که دارای بافت باارزشی هستند اما بهسازی در آنه اجنا ا م   
نگرفته ،به بررسی نقش بهسازی بافتهای روستایی در میزان توسعه صنعت گردشگری پرداخته و با استفاده از روش
اسنادی  -توصیفی ،پتانسیلها و محدودیتهای توسعععة گردش هاتسور رد یرگ ا و هدومن یسررب هعلاطم دروم ی     
راهکارهایی جهت رونق صنعت گردشگری روستایی و جذب گردشگران در منطقه بخصورص در روس  یاهات مممممورد
مطالعه ارائه گردد .از این رو تحقیق حاضر در جهت بررسی تأث  یاهاتسور یزاسهب تاری ا یب ا هرط و هن

هعسوت رد       
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صنعت گردشگری روستایی و مقایسه آن با روستای سرآقاسید و یاسه چای که فاقد طرح بهسازی هستند ،ب لابند ه   
یباشد:
پاسخگویی به سؤاالت ذیل م 
تهای با ارزش روستایی در توسعه صنعت گردشگری روستاهای ابیانه و طره مؤثر بوده است؟
 آیا بهسازی باف تهای با ارزش آنها بهس هدش یزا   
 آیا تفاوت معناداری در رونق صنعت گردشگری روستایی در روستاهایی که باف تهایی بهسازی شده ،وجود دارد؟
و روستاهای فاقد باف 
-2پیشینه پژوهش
پیشینه ادبيات تحقيق معرفي مجموعهاي از مطالعات و تحقيقات انجام شده و قابل دسترس در حوزه تحق .تسا قي

  

لذا هرچند تا زمان انجام اين تحقيق ،کار پژوهشي قابل مالحظهای ،در زمينة موضوع تحقيق در مناطق م هعلاطم درو   
یهای انجام گرفته موارد زیر قابل توجه است.
مشاهده نگرديد ،اما در بررس 
در مقالهای که توسط رضا علی مراد افشاری ( )1931تحت عنوان" کند و کاوی در توسعه گردش اب ییاتسور یرگ    

تهای با ارزش روستا ،مطالعه موردی روستای ملهمدره – شهرستان اسد آباد" صورت گرفت هراشا ه   
بهرهگیری از باف 
یگردد و در صورتی که گردش یرگ
شده است که احیا و نوسازی روستایی سبب تقویت نقش گردشگری روستایی م 
یتواند خ ی کرحم ای قلا ک تفای هعسوت دنیآرف ه یارب         
روستایی به نحوی مناسب برنامهریزی و مدیریت شود ،م 

حصول به پایداری توسعه در نواحی روس یات ی شاب یرگشدرگ تعنص و  دددد ددددد .در ای وژپ ن ه یفیصوت شور زا ش     –

تحلیلی استفاده شده است .در مقالهای که حامد نوری ن  داژ ( ( ) 89 31ب ناونع ا    "حفاظ زاب و ت ز و اهانب یزاس هدن   
یکند ساکنان روس نیب یلپ ناونع هب ات
بافتهای با ارزش روستایی" انجام داد نویسنده اشاره م 

و یداصتقا دشر      

توانمندیهای روستا و حفاظت و بهسازی بناها و بافتهای با ارزش و مکانهای میراثی میباشند .رویکرد این مقاله
حفاظت از بناها و بافتهای با ارزش روستایی است که برای احیا و توسعه پایدار نگاهی به جذب گردشگر متناسب
با توانمندیهای بالقوه در ارتباط میان مکانهای میراثی دارد .همچنین نویسنده معتقد است اجرای طرحهای حفاظتی،
باززنده سازی ،بهسازی و حتی نوسازی با احترام به کالبد بافت با ارزش روستا جهت ارتباط بهت و یناکم ر
صنعت گردشگری ضروری به نظر میرسد .پی و یچانح زور

هعسوت    

 نارگششوک ربکا یلع ((((( (((((( ) 90 31در بخش باتک زا ی   

ی
تهای ی
"حفاظت و توسعه در بافتهای با ارزش روستایی" به ارائه مطالب ارزشمندی در خصوص راهبردها و سیاس 
ی
یهای ی
شهاا و نارساای 
برنامهریزی و مداخله در بافتهای با ارزش روستایی پرداخته و همچنین به نقد و بررسی چال 
سیاستهای اتخاذ شده در این راستا به ویژه راهبردهای اجرایی در سالهای اخیر پرداخته و در ادامه به بی یتاکن نا   
در خصوص مداخله در روستاها به صورت عام و ساختار بافت با ارزش روس یات ی هراشا     ک در ه هانددد .خس دحوم ور   

( ) 89 31در مقالهای تحت عنوان "بررسی تأثیر کالبدی اج یار

حهاای بهس ناتسرهش ییاتسور قطانم رد یزا     
طرح ح

تشناسی معابر و سیمای روستا با اجرای طرحهاای بهس یزا
شیراز" به مقایسه تغییراتی که در روستاها از لحاظ ریخ 
دچار آن شدهاند با روستاهایی که در آنها بهسازی صورت نگرفته پرداخته است و در ادامه اشاره میکند که بهس یزا
روستاها هنگامی میتواند مفید باشد که در چهارجوب مناسب و با در نظر گرفتن هم هنرگو دوش ماجنا بناوج ه      
تبدیل به یک کار مقطعی میشود و ممکن است مشکالت غیر قابل جبرانی را به ب رفولین و یزبس هفطاع .دروآ را     
قدیری ( ) 90 31در مقالهای تحت عنوان "بررسی راهکارهای توسعه پایدار گردشگری روستای ابیانه" به بیان مط یبلا
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در خصوص گردشگری روستایی پرداخته و اشاره میکنند که گردشگری روستایی همچنان یکی از معدود گزینههای
راهبردی در راستای توسعه اقتصادی در اجتماعات روستایی است .در ادامه نیز اشاره میکنند که یکی از شناخته شده
ترین راهبردهای غیر سنتی برای توسعه روستایی گردشگری ،فرصتهای مربوط به آن و سرمایهگذاری در این بخش
است .مهدی کرمی دهکردی و همکاران ( )1931مقالهای تحت عنوان "تحلیل عوامل م ثؤ ررر ب یرگشدرگ هعسوت ر    
ی" انج ما دادهانددد ک هب شهوژپ نیا ه
روستایی از دیدگاه روستائیان استان چهارمجال و بختی را ی ی

ی-
شور تو فیص ییی یی ییییی

پیمایشی در روستاهای هدف گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است .نت وژپ جیا ه ناشن ش    
داد که هفت عامل برنامهریزی دولتی ،مشارکت فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ،بهداش و تینما ،تسیز طیحم و یت   
آرامش ،و تبلیغات و سودمندی در مجموع  72 / 04درصد واری لماوع سنا    م ثؤ ررر ب رد یرگشدرگ هعسوت ر

تسا ان     

چهارمحال و بختیاری را تبیین کردند.
-3مبانی نظری
روستا کهنترین شکل سکونتگاههای بشري است و نوعي سکونتگاه انساني است که در آن گروه نکاس دارفا زا ي    
شدهاند که فعاليت اصلي آنان کشاورزي است و در ارتباط متقابل با محيط طبيعي قرار دارند (جمع ،روپ ه    .)1 385: 1
یهای اكولوژ يكي  ،اس دافت هه از مص لا ححح ب يمو  ،،هم گنها ييي با
در این میان برخورداري بافت و معماري روستا يي از زیبای 
شرايط محيطي در استقرار بافت و ساخت و ساز مسكن ،قرارگرفتن روستاها در بستر طبيعي و برخورداري از مناظر و
تهای محلي و جاذب ببههاای س يتن
یشود .اين خاصی 
چشم انداز هاي طبيعي از مهمترين امتيازهاي روستاها محسوب م 
یشود .امروزه
در طبيعت زيباي مناطق روستا يي  ،زمينة مورد عالقه بسياري از گردشگران داخلي و خارجي محسوب م 
طها وادار به
طهای شهري و ماشيني شدن زندگي غالب مردم جهان ،ساكنين اين محی 
به دليل فشار روحي و رواني محی 
یشوند ).../( .در این راس ،ات
طهای بكر و طبيعي و سفر به روستاها م 
خروج از شهرها و پيوستن به دامن طبيعت و محی 
بافت روستایی به دلیل پیوندهای گسترده با بستر طبیعی و ت یاراد یخیرا
معمارانه میباشد ،ضمن اینکه به عنوان جزئی از میراث زن و یرشب هد
س اهنآ زا یرادهگن و ظفح ،نیمزر ق تیمها یاراد ا یهجوت لب      

ارزشهاای ت عیبط ،یگنهرف ،یخیرا ی و 
ی -فرهنگی
خیرات تیوه و یلم هیامرس یییی یی یییییی

        اس ت (( (حن و یچا

،نارگششوک       .) 90،283 31از

آن جهت یک بافت ،با ارزش محسوب میشود که ب ز ،یعامتجا ،یداصتقا یازجا نی ی یکیزیف و یطیحم تس        
ساختار آن هماهنگی برقرار باشد.
بهسازی بافت باارزش روستایی شامل بازسازی ،ساخت و ساز فیزیکی تمام عوامل مؤثر ب ییاتسور یگدنز ر ا هک ن

   

یباشد .طرح بهسازی باف اب ت   
بازتابی ازسلطه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در زمان ومکان خاص است ،م 
ارزش روستایی یکی از طرحهایی است که برای بهسازی روستاها در کشور تهیه و اجرا میشود د ک جم ریز ه م هعو    
طرح هادی روستایی محسوب میشود .در صورتی که در یک روستا بافت با ارزش وجود داشته باشد ،در طرحهاای
هادی (طرح فرادست) این بافت شناسایی شده و محدوده آن در بافت روستا تعی نی

ممیگ در دد .پ حرط هیهت زا س    

هادی ،طرح ساماندهی بافت با ارزش تهیه میشود .بنابراین این طرح خاص روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی
و فرهنگی است .بطور کلی این طرح نقش تفصیلی را داردکه در محدوده بافت با ارزش روستا تهیه و اجرا میشودد.
طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی طرحی است که با شناس یا ی اب یاهاضف یاقترا و 

 شزرا ر هعسوت ،ییاتسو       
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کالبدی-فضایی روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزشهای فرهنگی ،تاریخی و معماری آن به شیوههاای مناسب
و بهینه پیگیری مینماید .در این طرح تالش میشود تا ضمن شناخت بافت و فضاهای با ارزش روس یات ی  اب  ا ماجن    
تحلیل ،برنامهریزی ،طراحی و اجرا ،آنها را حفظ و ارتقا بخشیده و در نهایت زمینههای توس لیبق نیا یدبلاک هع     
روستاها را فراهم آورد( .رضوانی .) 1390،172 ،طراحی فیزیکی بخش مهمی از بهسازی بافت باارزش روستایی است
ودر ایران نیز این پروژه در سیاستهای دولتی ،محدود به برنامهریزی فیزیکی است .بهس ترابع شزرا اب تفاب یزا     
است از فرایندهای منظم از شناخت ،تحلیل ،برنامهریزی ،طراحی ،تصمیمگیری و اجرا که ممیکوشددد ب و ییاسانش ا
ارتقای فضاهای با ارزش روستایی به توسعة کالبد فضایی روس ات سم وسو ت    ده  د ( (حن شوک و یچا ش نارگ ، 24 1 ،،، ،،
یتوان به بهبود وضعيت فضا ،مجموعه و بناي نه چندان مطلوب ب
ب
 .) 90 31بنابراين ،بهسازي فرايندي است كه طي آن م 
ت كلي ،،فراينددد
موجود پرداخت و با تغ يي ر عملكرد و معاصرسازي ،سازمان فض يا ييي مطل بو ييي را ايجادد درك  ..در حالت ت
یتوان به شكل  1به نمايش گذاشت (جام کسری.) 61 : 89 31 ،
بهسازي را م 

شکل شماره  :1فرایند بهسازی بافت منبع :جام کسری61 : 89 31 ،

در این جا ذکر این نکته قابل اهمیت است که تداوم و پایداری توس زا زیهرپ مزلتسم ،یزاسهب و هع

تهاا و
   حرکت ت

فعالیتهای مقطعی و پراکنده و رعایت سلسله مراتب برنامهریزی و طراحی است بافت تاریخی باید دارای برناممههاا
حهای راهبرد خاص هماهنگ با ماهیت و روح خود باشد (نریمانی.) 379 1 71: ،
و طر 
جدول شماره  :1معانی ،اهداف و اصول بهسازی بافت
واژه

معنای لغوی

Rehabilitation

بهسازی

معنای مفهومی
*سلسله اق و ظفح یارب هک یتاماد   
بهبود کالبد صورت پذیرد.
*اقداماتی به منظور ایجاد تغییرات در
کالبد به گونهههای ک اب ار نا ناوتب ه    
کاربریهای جدید سازگار کرد.
*اقداماتی ک یگدوسرف عفر یارب ه     
نسبی فضا از لحاظ عملک قحت یدر ق   
پذیرد.

هدف

اصول

*حفاظت و معاصر سازی.

*سود بخش ب یاهدرکلمع ندو   

*حفاظ رم ،ت م یایحا و ت       

پیشنهاد شده.

ویژگیهای زیبایی شناختی برای

*تغیی رب طورشم ،درکلمع ر    

اف شیاز   

تهایی ی بص و یر
کیفیتت 

فضایی.
*حف و ظ

اف فیک شیاز ی حور ت

زمان اقدام

    

تعیبط و       

بافت ،مجموعه و بنای کهن.
شیازفا     

شه اا ای
ارز 

کهن

منبع :حبیبی و مقصودی386 1 25: ،

*حف یاقترا و ظ        ارزشه ااا ای
ا ج تم ا ع ی .

کوتاه مدت
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ت و عناصررر
ت و نگه راد ييي از بافت ت
تهای تاريخي غالب ًاًا با دو رو ركي د د عمدهه حفاظت ت
فرايند توسعه و روند تغ يي رات باف 
ارزشمند آن از یک سو و تفكر نوسازي و بازسازي توأم با مداخالت مستقيم و مقياس كالن در اين محدودهها از سوي
تو
ت بههه حفاظت ت
ديگر مواجه بوده است .اگر چه رو كي رد به نوسازي عمدت ًاًا با پشتوانههاای سياس ييي و اقتص دا ييي نسبت ت
نگهداري از ميراث فرهنگي در اولويت و برتري قرار داشته است ول كي ن از آنجا كههه برخ ييي از رو كي ردها ييي مبتن ييي بررر
ینمایند و بعضي ديگر از رو كي ردهاي مبتني بر حفاظت ،توسعه
تهای فرهنگي و ميراث ملي را تضعيف م 
توسعه ،ثرو 
ت بحث ث
ث
یسازند ،لذا چالش میان توسعه و حفاظت همواره به عنوان كي ييي از موض اعو ت ت
تهای باارزش را محدود م 
باف 
ب مل ييي و جه نا ييي در مواجهههه باا آثاررر
برانگيز معماري و شهرسازي ايران و جهان بوده است .مطالعه نظريات و تج را ب ب
یهای بسياري است .در اين راستاا کنگرررههاای متعدد ييي تش ليك ،،
فرهنگي حا يك از روند تحوالت ،تغ يي رات و نوآور 
منشورهاي مختلفي تصويب و واژگان جديدي در اين حوزه وضع گردید و کشورهای عضووو يونسكووو در س لا

1972

درخصوص حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان" ،کنوانسیون میراث جه نا ی ی
ی" را تص  .دندرک بیو مم مممنش ششورها،

قوانين و توافقات انجام گرفته سير تكاملي را از توجه صرف به تك بناها 1تا بافت پيراموني در بر گيرندهه ت ككك بناه و ا

ل ت ككك بناها ييي ب زرا ا ششش اس يانثت ييي و
تهای معمارانه ،نههه تنهاا ش ما ل ل
مجموعهها طي کردهاند .در منشور آمستردام 2ثرو 
ت و ارزش
تهاای ش ره ييي و روس يات ييي داراي ج يباذ ت ت
یگیرد بلكه مجموعههای معماري و باف 
فضاها يي كه آنها را فرا م 
تهای باا زر ششش وجودد دارد ول ييي
یگیرد .اگر چه نظريات مختلفي براي مداخله در باف 
تاريخي يا فرهنگي را نیزدر بر م 
تهای شهري شكل گرفتهاند (فالمکی.)0 247:138 ،
اغلب آنها با بهرهگيري از تجارب جهاني و سوابق موضوع در باف 
در ايران نيز با وجود مطالعات متعدد پژوهشي و دانشگاهي درخصوص برخي روستاهاي تاريخي كش جوت ،رو هه ههه بههه
حها و برنامههای روستا يي س قبا ههه چن ناد ييي ن  هب اذل .دراد م وظن رررر ررررر
تهای ارزشمند تاريخي در طر 
حفاظت از چنين باف 
ت از
یهای اجتم يعا  ،،اقتص يدا  ،،كالبد ييي و محيط ييي وض تيع ييي متف وا ت ت
تهای روستا يي كه به دليل ویژگ 
مداخله در باف 
ح آنهاا باا روستاا و روس اييات ننن ض ترور ييي
ق و اصالح ح
تهای شهري دارند ،عالوه بر بومي كردن اين نظريات و تطبيق ق
باف 
انكارناپذير است.

از طرف دیگر الزم به ذکر است که صنعت گردشگری نیز به س لاح رد هتفای هعسوت یاهروشک رد تعر

ققققق ق قققققققدرت

گرفتن است .این فعالیت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در ح قا تیلاعف ناونعب هعسوت لا تصا قطانم رد ید       
یگردد که توانایی بکارگیری و نگه ار یداصتقا فادها یراد
تعریف م 
 1999گردشگری بزرگترین صنایع صادرات جهان یعنی خودروس ،یزا

   دارد ( .)Irshad: 2010:4بطوریک رد ه س لا
ص یش عیان میای ،تخوس ،ییاذغ عیانص ،ی      

کامپیوتر و لوازم اداری ،نساجی ،مخابرات و ارتباطات راه دور ،معدن و بالخره آهن و فوالد را پشت س و تشاذگ ر
رقم صادرات آن به حدود  550میلیارد رسید ( .)Frank Lin,2003,59در این میان گردشگری روستایی شاخه ای زا ی
گردشگری است که در معنای کالسیک نوعی از فعالیتهای توریستی است که درآمد اضافی را برای آنهایی که شغل
اصلی کشاورزی وصنعت دارند را فراهم م 
یآورد ( .)2005,157 szabo Bemadett,گردش زا یشخب ییاتسور یرگ
 1منشور آتن ()1391

 2منشور آمستردام () 975 1
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یتوان آن را ابزار مهمی ب وت یار سس سسسعه اقتص و یعامتجا یدا
بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و م 
اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد .مسلم ًاًا گردشگری نق ظفح و هعسوت نازیم رد یساسا ش

ون ریاخذ ا یح       

یکند (اسماعیلی وکریمی پور.)1 39 1 45: ،
روستایی ایفا م 
تهای با ارزش روستا يي در ارتباط مستقيم با زندگي ساكنان و عرصههای اجتم عا ييي
در این راستا نیز احياي بناها و باف 
ل مجموعههه ب يار
یباشد كه سلسله مراتبي زنجیرهای با هم دارند و هر دانه ارتباط مس ميقت ييي باا كل ل
و اقتصادي روستا م 
تها دارد .لذا موضوع وجود روستاا و مکانننهاای ميراث ييي و نح ةو
ت يكأ د بر ارزشهای مكاني از تمام وجوه و موجودی 
تو
یبایست مورد بررسي موشكافانه قرار گيرد و اينكه با ش خان ت ت
شكل گيري و سير و تحول در ادوار گذشته تاكنون م 
درك ميان نظام دروني (ضعف و قوت) و نظام بيروني (فرصت و تهديد) و امكان سنجي عيني و واقعي بتوان عالوه بر
حفاظت ،باززنده سازي و بهسازي ،نگاهي به اقتصاد و منافع روستا و در این میان گردشگری روستایی داشت .ساكنان
تهاای باا ارزش و
یهای روستا و حفاظت و بهسازي بناهاا و بافت ت
روستاها به عنوان پلي بين رشد اقتصادي و توانمند 
یباشند .روستا محيطي است كه ارتباط و زندگي در تعادل بين انسان و طبيعت است .ارتباطي كه باا
مکانهای ميراثي م 
احترام متقابل آميخته شده است .حال شهروندي (گردشگري بومي  -منطقهای) كههه از دغدغ غغههاای زن گد ييي ش ره ييي و
یآورد و يا گردشگري كه به قصد بازديد از مکانهای تاريخي با ارزش كههه در
ماشيني و مشكالت آن به روستا روي م 
ت بررراي روستاا دارد .بههه
یبرد ،در هر صورت بار اقتص دا ييي مثبت ت
روستا واقع شده است چند روزي را در آنجا به سر م 
حهای حفاظتي ،باززنده سازي و بهسازي با احترام به كالبد و بافت باارزش روستا جهت ارتباط
همين خاطر اجراي طر 
یرسد.
بهتر مكاني و توسعه صنعت گردشگري ،ضروري به نظر م 
از طرف دیگر ،در گردشگري روستا يي منابع فرهنگي ،طبيعي و ت حاون يخيرا ييييي روستاا بههه عنوووان الاك ييي فرهنگ ييي
گردشگري قابل عرضهاند .البته بسياري از مطالعات تاريخي و حتي مكاشفات باستان شناسي ريشه در اطالعات برخي
یهای ب مو ييي و محل ييي بههه آين ناگد
یتواند موجب شناساندن ویژگ 
از سفر نامهها دارد لذا جذب گردشگر و جهانگرد م 
یشود كه به منظوري غير از كار و كسب درآمد ،براي مدتي بيش از ي ككك ش ي ب اا ااا
گردد .حال گردشگر به كسي گفته م 
كمتر از كي

یگزیند .البتههه گردش وب رگ م ييييي و
یگذارد و در آن اقامت م 
سال به سرزميني جز محيط متعارف خود پاي م 

تهایی است كه گردشگران در هنگاممم
یباشد .گردشگري (توريسم) شامل كليه فعالی 
منطقهای داراي تعاريف ديگري م 
یباشد .در هر صورت
یدهند و شامل برنامه ريزي براي سفر و جا به جا يي ميان مبدأ و مقصد و نظاير آن م 
سفر انجام م 
یباشد .گردشگري روستا يي موجب رشد اقتصادي ،ايجاد تنو ععع و
گردشگري عالوه بر آثار مثبت داراي آثار منفي نيز م 
تهای چنددد گانههه و
تهایی براي رشد درآمد به صورت فعالی 
ثبات در اشتغال ،پويا يي تجارت و صنايع ،گسترش فرص 
یشود .به دليل گسترش زندگي شهرنشيني و ماشيني ،بسياري از مردم تمايل دارند
ايجاد محصوالت كشاورزي جديد م 
به محيط آرام با زندگي سنتي سفر كنند و اين نوع گردشگري شباهت زيادي به گردش رگ ييي ب مو ييي دارد .د دي ننن نحو ةةة
ی م ناك ييي و بناهاا و
یهای ی
زندگي روستا يي ان هم از لحاظ چگونگي دامداري و كشاورزي و هم به جه وجو ت دد ددد زیب یا ی ی
یباشد .روستاها يي كه با داشتن مناظر بكررر و س تن ييي و معم را ييي باا ارزش
تهای با ارزش مورد عالقه گردشگران م 
باف 
یباشددد .رابطههه بين ن
ن
یتوانند شهرت جهاني كسب نمايند كه نظاير آن ماسوله در گيالن ،ابيانه در نطنز ،و غيره م 
بومي م 
مکانهای ميراثي و با ارزش تاریخی و صنعت گردشگري رابطه پويا يي است كه هدف ،انتقال ارزشهاای موجود د بههه

بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن991 ...

ل بههه
ت س انكا ننن و نيل ل
گ و هويت ت
لهای آينده است .ارزش اين مکانها ب ياپ ر ةة ةةة فرهنگ گ
شیوهای پايدار در روستا براي نس 
کهاای معم را ييي
حهای توسعة گردشگري استفاده از محصوالت محل ييي و سبک ک
حفاظت و نگهداري از آنهاست .در طر 
سنتي ،بومي و محلي در اولويت قرار دارند و حفظ مکانهای ميراثي در ارتباط با صنعت و توسعة گردش رگ ييي در اين ن
ن
یرود .قبل از آنكه مکانهای ميراثي به منظور گردشگري حمايت و توسعه يابند ،،ابتداا
حها ركن اساسي به شمار م 
طر 
حو
حهای مديريتي ارزشهای طبيعي و فرهنگي آن مکانها را برآورد كنند .اين طرحها نيازمند به اصالح ح
یبایست طر 
م
حها توجه به رضايت ساكنان و صنعت گردشگري را بايد دخالت داد .در مکانهای ميراثي
یباشند .در اين طر 
بازبيني م 
محترم شمردن قداست اماكن و سنتهاي مذهبي و بومي از سوي گردشگران بايستي با سياست گذاري و برنامه ريزي و
مشاركت شوراي محلي روستا انجام گيرد .توجيه ساكنان در خصوص تأثيرات صنعت توريسم بايد در كنار بهس  یزا ووو
سهای آموزشي و توجيهي و ياا
تها و مکانهای ميراثي و طبيعي روستا از طريق برگزاري کال 
باززنده سازي بناها ،باف 
تو
اطالع رساني مناسب با برنامه ريزي زماني و روند حركتي صورت گيرد .اين موضوع موج رادهگن ب ييييي و حفاظت ت
ی
یهای ی
ع دست ييي و توانمنددد 
یگردد .ساماندهي ص يان ع ع
مراقبت بيش از پيش ساكنان از مکانهای ميراثي با ارزش روستا م 
ب اين ن
ن
یتواند منافع اقتصادي براي ساكنان در برداشته باشد و موج ريگولج ب ييييي از متروكههه شدننن ياا تخريب ب
روستا م 
مکانها شود و نقش مهمي در جذب گردشگر داشته باشد.

شکل شماره  :2نمودار ایجاد توسعة پایدار روستا با تأکید بر حفاظت

منبع :نوري نژاد  ، 89 31ص . 34

-4روششناسی تحقیق
نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش انجام آن توصیفی -تحلیلی مبتنی بر پیمایش است .جامع قیقحت نیا یرامآ ه     
شامل کلیه ساکنان روستاهای ابیانه و طره در استان اصفهان ،سرآقاسید و یا سه چای در استان چهارمحال و بختی یرا
و همچنین کلیه گردشگران باالی  18سال به تفکیک زن و مرد است که از این روستاها بازدید کردهاند .تعی مجح نی   
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نمونه با بهرهگیری از فرمول کوکران با توجه به جامعه آماری از میان جمعیت روستاهای مورد مطالعههه انتخ هدش با   
است .در زیر فرمول و تعداد حجم نمونه آمده است:

یباشد (جدول :)1
پس بر طبق محاسبات تعداد پاسخ دهندگان روستایی و گردشگران هر منطقه به شرح زیر م 
جدول  )1تعداد حجم نمونه گروه گردشگران و روستائیان جهت تکمیل پرسشنامهها.
روستا

تعداد جمعیت

حجم نمونه (گردشگران)

حجم ن  م هنو           
(روستائیان)

ابیانه

50

36

طره

83

30

یاسه چای

8

سرآقاسید
جم ع

96
10

001

601

262

منبع :یافتههای تحقیق

پس از مطالعات میدانی و گردآوری اطالعات از دو گروه روستائیان و گردشگران روستاهای ابیانه ،طره ،یاسه چ یا
و سرآقاسید ،تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون خی دو و تحلی و سنایراو ل
صورت گرفت .بدین ترتیب رابطه آماری بهس سسازی بافتتتهاای ب و ییاتسور شزرا ا

رازفا مرن قیرط زا       SPSS

ییاتسور یرگشدرگ هعسوت      

مشخص شده است.
-5معرفی اجمالی روستاهای مورد مطالعه
ی یاس  هاچ ه وو ووو سرآقاس ناتسا زا دی   
همانطوریکه پیشتر نیز اشاره شد در این مطالعه تعداد  4روستا شامل روس اهات ی ی
چهارمهال و بختیاری و روستای ابیانه و طره از استان اصفهان بصورت تطبیقی مورد بررسی و مطالع ارق ه ر .دنتفرگ     
روستاي کوهپایهای ياسه چاي از توابع بخش زاينده رود دهستان هوره و شهرس اس نات ما و لاحمراهچ ناتسا رد ن   
بختياري است كه در 22

يك لومتري شمال غربي شهر سامان و 52

يك ل كرهش يرتمو ر دد ددد و در موقعی ییایفارغج ت    15

درجه و  50دقیقه شمالی و  83درجه و  32دقیقه شرقی واقع است و روس رد دیس اقآرس یات

تسا ا حمراهچ ن ا و ل    

بختیاری ،شهرستان کوهرنگ به مرکزیت شهر چلگرد و در بخش مرکزی قرار داش ناتسهد یاهاتسور زا یکی و هت     
میانکوه موگویی است .این روستا در فاصله  49کیلومتری شمال غرب شهر چلگرد واقع ش زا اتسور نیا .تسا هد   
نظر موقعیت جغرافیایی در  49درجه و  46دقیقه طول شرقی و  32درج و ه

ت.
 40دقیق سا عقاو یلامش ضرع ه تتتتت تتتتت

روستاهای سرآقاسید و یاسه چای از جمله روستاهایی هستند که با توجه به معماری بومی و بناهای تاریخی متنوع از
روستاهای منحصر به فرد ایران محسوب میشوند که به دلیل برخورداری از باف  هدافتسا ،شزرا اب یرامعم و ت از   
ی در بس و یعیبط رت
مصالح بومی ،هماهنگی با شرایط محیطی و استقرار در بافت و ساخت و ساز مسکن ،قرارگیری ی
برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و جاذبههای گردشگری و  ...مورد توج رایسب نارگشدرگ ه ی د رارق  اردد دد ددددد ،اما
تاکنون برنامهریزی عملیاتی مؤثر دربارة شناخت و راههای گسترش گردشگری درآنها صورت نگرفته است.

بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن102 ...

افزون بر این روستای ابیانه نیز در دامنة شمالی کوه ک کر سسس ،در  40کلی امش یرتمو لل للل غرب طن رهش ی ن د رارق ز ارد ..... ....
شهرستان نطنز با پهنهای حدود  3هزار و  012کیلومترمربع ،در شمال استان اصفهان ،در  33درجه و  32دقیقه پهن یا
شمالی و  15درجه و  56دقیقه درازای خاوری نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد و بلندی آن از سطح دری ودح ا د   
هزار و  372متر است .روستاي طره از توابع بخش مرکزي شهرستان نطنز ،با مختص ييايفارغج تا     15درج و ه

37

دقيقه طول شرقي و  33درجه و  35دقيقه عرض شمالي ،در  37کيلومتري شمال غربي نطنز 3 ،کيلومتري غرب ابيانه
و  561کيلومتري اصفهان قرار دارد .اين روستا از جنوب به کوه ريزند ،از شمال به کوه هيمند ،از شمال شرقي به کوه
وردشت و از جنوب غربي به کوه دوميالن محدود ميشود .روستاي طره از سطح دريا  0 210متر ارتفاع دارد و آب و
تهاای با
هواي آن معتدل کوهستاني است .روستاهای ابیانه و طره نمونهای از روستاهایی هس یزاسهب هک دنت     بافت ت
ارزش در آنها انجام گرفته و از این طریق توانستهاند ضمن ایجاد محیطی جذاب برای روستاییان و نیز گردشگران به
ی و بناه خیرات یا ی   
رونق و توسعه این صنعت در این روستاها کمک نمایند .این دو روستا به اعتب موب یرامعم را ییی ییی
پرتنوع از روستاهای استثنایی ایران میباشند و در حال حاضر به عنوان روستاهای گردشگری بین الملل هصرع رد ی   
جهانی معرفی شدهاند .اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی طی برنامه سوم عاملی مؤثر در رون تعنص و ق   
گردشگری در این روستاها میباشد ،بنابراین این روستاها از موفقترین روستاهایی هستند که با اجرای طرح بهسازی
و توسعة صنعت گردشگری در عرصههای بین المللی حرفی برای گفتن دارند

نقشه شماره  :1موقعیت روستاهای سرآقاسید در شهرستان کوهرنگ و یاسه چای درشهرستان سامان و استان و کشور
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نقشه شماره  :2موقعیت روستاهای ابیانه و طره درشهرستان نطنز ،استان اصفهان و کشور

-6یافتههای تحلیلی
 -1-6یافتههای توصیفی تحقیق
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر دوگروه آماری روستائیان و گردشگران وجود داشت و از هر دو گروه پرسشنامهها
بطور جداگانه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است لذا در اینجا یافتههای توصیفی تحقیق نیز بطور مجزا برای هر
دو گروه آورده شده است.
یدهد که درتوسعه گردشگری درروستاهای ابیان هک هرطو ه    
یافتههای توصیفی از درصدهای طبقه بندی شده نشان م 
بهسازی انجام شده هم گردشگران وهم مردم ساکن این روستاها بیشتربرتوسعه ی گردشگری دراین روس دیکأت اهات   
کرده ،اما در دو روستای سرآقاسید و یاسه چای نظرات مردم با گردشگران متفاوت است مردم بیش هعسوت درومردرت   
گردشگری دراین روستاها در سطح باال ب  هدو ووو بیش  یناوارفرت ووو درص د د ررر گزینه زیادد اس  ت ( (  85درصددد و 87 /5
درصد) درصورتی که گردشگران بیشتر مواف  یدودحات هکنیا ق د ررر رررر دو روس  دیساقآرس یات وو ووو یاس هعسوت یاچ ه    
یباشد.
گردشگری صورت گرفته به ترتیب (  80درصد و  62 /5درصد) م 

بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن302 ...
جدول شماره  .2میزان ت ثأ یر بهسازی روستا در توسعه گردشگری در روستاها.
نظرات مردم

روستا

طره
روستاهای بهسازی انجام
شده
ابیانه

سرآقاسید

نظرات گردشگران

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کم

-

-

-

-

متوسط

-

-

9

23 /7

زیاد

30

001

29

76 /3

جمع

30

001

83

001

کم

-

-

-

-

متوسط

-

-

11

22

زیاد

36

001

93

78

جمع

36

001

50

001

کم

-

-

-

-

متوسط

51

51

8

80

زیاد

85

85

2

02

روستاهای بهسازی انجام

جمع

001

001

نشده

کم

-

-

-

-

12

12 /5

5

62 /5

زیاد

84

87 /5

3

37 /5

جمع

96

001

8

001

متوسط
یاسه چای

001

10

-2-6یافتههای استنباطی تحقیق
تهاای باا هعسوترب ییاتسور شزر    
بافت ت

در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق و تبیین تأثیررر بهس یزا

صنعت گردشگری روستایی درروستاهای ابیانه وطره از آزمون خی دو استفاده شده است .آزمون خی دو ا ناکما ني   
را فراهم ميآورد تا با لحاظ کردن سطح معناداري (  ،)α =0/ 05بتوان تأثیر متغی  رب لقتسم ر م تتت تتتتغی تسباو ر هه ههه را م درو
بررسي قرار داد .با توجه به اين که در اين تحقيق از نرمافزار آماري  SPSSاستفاده شده است و با عنايت به اين که
اين نرم افزار پس از محاسبه خی دو ،سطح معناداري آن را ارائه ميکند ،لذا در نتايج تحليلها هرگاه سطح معن رادا ييي
کمتر از  0/ 05باشد ،اين نتيجه حاصل میشود که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد و چنانچ يرادانعم حطس ه    
بزرگتر از  0/ 05باشد عدم وجود تأثیر معنادار بين متغيرهاي مورد نظر را نشان ميدهد .در ادام وا هیضرف نومزآ ه للل لللل
مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
جدول  .3نتایج آزمون خی دو توسعه صنعت گردشگری روستاهای ابیانه و طره
پاسخگویان

روستا
طره

گردشگران
ابیانه

طره
مردم
ابیانه

شاخص آماری

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

کم

-

-

51/ 51

1

0/ 000

متوسط

7

19

زیاد

31

19

جمع

83

-

کم

-

-

متوسط

10

25

زیاد

40

25

جمع

50

-

کم

-

-

متوسط

-

-

زیاد

30

30

جمع

30

30

کم

-

-

متوسط

-

-

زیاد

36

36

جمع

36

36

18 /00

-

-

1

-

-

0/ 000

-

-
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یدهددد ک رظنزا ه   
نتایج استنباطی حاصله از مطالعات میدانی و تحلیل پرسشنامههای تحقیق (جدول شماره  )3نشان م 
گردشگران مقدار خی دو و سطح معناداری به دست آمده با درجهی آزادی  1به ترتیب برای روس هرط یات    براب اب ر   
 0/000 ،51/51و برای روستای ابیانه برابر با  0/000 ، 18 /00میباشد که نشان میدهد بین فراوان ه دهاشم ی

 هدش ووو وووو

مورد انتظارتفاوت معناداری وجود دارد .همان طورکه فراوانیهای نیز نشان میدهد توسعهی گردشگری ب یزاسهب ا   
ازنظر گردشگران افزایش یافته است.
از نظر مردم ساکن روستاهای ابیانه وطره نیزتوسعه ی گردشگری رادراین روستاها به وجودآمده به ط هک یرو    از 36
یدانند.
نفرپاسخگویای ابیانه و  30نفر طره همه آنهاتوسعه ی گردشگری وبهسازی رادراین روستاها زیاد م 
بنابراین میتوان اذعان کرد که بهسازی بافتهای باارزش روستایی عاملی مؤثر برتوسعه صنعت گردشگری روس یات ی
درروستاهای ابیانه وطره باشد.
به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق و بررسی و تبیین معناداری تفاوت توسعه گردش یزاسهب یاهاتسور نیب یرگ     
شده ونشده براساس نگرش ورضایت گردشگران و مردم از آزمون آماری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوو )ا
استفاده شده است که در ادامه به نتایج بدست آمده (جدول شماره  )4از آن پرداخته شده است.
جدول شماره  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت معناداری توسعه گردشگری بین روستاهای بهسازی شده ونشده براساس نگرش ورضایت
گردشگران.
منبع :یافتههای تحقیق
مت غي ر

روستا

بهسازی انجام شده

م هعسوت نيگناي           

تعداد

انحراف معيار

تحليل واريانس

سطح معناداري

درجه آزادي

گردشگری
طره

83

96 /70

11/41

ابیانه

50

94 / 40

10 / 25

10

بهسازی

سرآقاسید

انجام نشده

یاسه چای

8

جم ع

601

82 / 90

6/20

86 / 75

10 / 45

39/33

10 / 96

5/ 58

0/100

201-3

س برم ،دیآ ی   
همانطورکه از دادههای بدست آمده در جدول شماره  4و نتایج به دست آمده ازآزمون تحلی نایراو ل سس سس
میتوان گفت از نظر گردشگران مقدارسطح معناداری برابراست با  0/100بنابراین بین چهاررر روستاای م هعلاطم درو   
یدهددد که
ازنظر توسعه گردشگری ومیزان رضایت گردشگران تفاوت معناداری وجود دارد ،میانگینها نیززز نش نا مم 
میانگین توسعه گردشگری دو روستای طره وابیانه ( ) 94 / 40 ، 96 /70که درآنها بهس تالاب هتفرگ تروص یزا رررر ررررر از دو
یباشد.
روستای سرآقاسید ویاسه چای (  ) 86 / 75 ، 82 / 90است که درآنها بهسازی صورت نگرفته م 
جدول  .5نتايج آزمون تعقيبي  LSDجهت بررسی تفاوت معناداری توسعه گردشگری بین روستاهای بهسازی شده ونشده براساس نگرش ورضایت گردشگران.
طره (گروه I
گروه J

ابیانه I

سطح معناداري

گروه J

0/1 45

طره

0/000

طره

0/ 22 0

سرآقاسید

0/000

سرآقاسید

0/200

ابیانه

0/200

ابیانه

0/ 054

یاسه چای

0/ 22 0

یاسه چای

0/ 054

یاسه      

0/334

سرآقاسید

ابیانه

سطح معناداري
0/1 45

گروه J

سرآقاسید I

طره

سطح معناداري

گروه J

یاسه چای I

چای

منبع :یافتههای تحقیق

سطح معناداري

0/334

بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن502 ...

ازنتايج آزمون تعقيبي ( LSDجدول شماره  )5نيزچنين برمي آيدكه از نظر گردشگران تفاوت معناداری ازنظر توس هع
گردشگری بین روستای طره وروستاهای سرآقاسید ویاسه چای وجود دارد (س دانعم حط ا یر     )0/ 22 0،0/000و ب نی
روستای ابیانه باروستاهای سرآقاسید و یاسه چای تفاوت معن راددوجو یرادا دد ددد (س دانعم حط ا یر    .)0/0 ،054 0 /200
بنابراین روستاهایی که درآنها بهسازی صورت گرفته توسعه صنعت گردشگری ب هک ییاهاتسور هب تبسن یرتالا

   

درآنها بهسازی صورت نگرفته دارند.
بنابراین میتوان گفت که از نظر گردشگران ،صنعت گردشگری در روستاهایی ک گ تروص یزاسهب اهنآرد ه ر تف ههههه هههههه
نسبت به روستاهایی که درآنها بهسازی صورت نگرفته توسعه بیشتری پیدا کرده است.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت معناداری توسعه گردشگری بین روستاهای بهسازی شده ونشده براساس نگرش مردم ساکن این
روستاها
مت غي ر

روستا

بهسازی انجام شده

طره

تعداد

م هعسوت نيگناي     

تحليل واريانس

انحراف معيار

سطح معناداري

درجه آزادي

گردشگری
ابیانه

30

311/ 43

6/ 61

36

011/ 13

7/38

بهسازی

سرآقاسید

001

501/11

10 / 73

انجام نشده

یاسه چای

96

601/ 25

10 / 52

262

701/ 17

10 / 23

جم ع

6/ 78

0/000

258 -3

منبع :یافتههای تحقیق

باتوجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره  6از آزمون تحلیل واریانس ،مقدارسطح معناداری برابر است باا 0/00
بنابراین بین چهار روستا از نظر توسعه گردشگری بر اساس نظر مردم س هاتسور نآ نکا ا یرادانعم توافت       وج دو
دارد ،میانگینها نیز نشان میدهد که میانگین توسعععة گردش د یرگ ووو روس  هرط یات وو ووو ابیانههه (  )011/31 3، 11/ 43که
ک اهنآرد ه   

درآنها بهسازی صورت گرفته ب تالا ررر از دو روس  دیساقآرس یات وو ووو یاس  یاچ ه (( ((( )601/ 5،25 01/11است
یباشد.
بهسازی صورت نگرفته م 

جدول  .7نتايج آزمون تعقيبي  LSDجهت بررسی تفاوت معناداری توسعة گردشگری بین روستاهای بهسازی شده و نشده بر اساس نگرش مردم ساکن این
روستا
طره گروه I
گروه J

ابیانه I

سرآقاسید I
سطح معناداري

گروه J

ابیانه

/ 180

طره

0/ 180

طره

0/000

سرآقاسید

0/000

سرآقاسید

0/010

ابیانه

0/010

یاسه چای

0/100

یاسه چای

0/ 046

یاسه چای

0/ 422

سطح معناداري

گروه J

یاسه چای I

سطح معناداري

گروه J
طره

0/100

ابیانه

0/ 046

سرآقاسید

0/ 422

سطح معناداري

منبع :یافتههای تحقیق

ازنتايج آزمون تعقيبی ( LSDجدول شماره  )7نيزچنين برمي آيدكه تفاوت معناداری ازنظ ب یرگشدرگ هعسوت ر ین     
روستای طره و روستاهای سرآقاسید ویاسه چای وجود دارد (سطح معناداری  )0/ 01 0 0، /000و بین روستای ابیانه باا
روستاهای سرآقاسید و یاسه چای تفاوت معناداری وجوددارد (سطح معناداری .)0/ 46 0 0، /010
بنابراین میتوان گفت که از نظر مردم ساکن این روستا ،صنعت گردشگری در روستاهایی که درآنها بهسازی ص ترو
گرفته نسبت به روستاهایی که درآنها بهسازی صورت نگرفته توسعه بیشتری پیدا کرده است.
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عبندی و نتیجهگیری
 - 7جم 
روستا به عنوان حلقه آغازین زنجیره سکونتگاهی در ارتباط مستقیم با طبیعت قرار دارد و به این لحاظ دارای قابلیت
گردشگری باال در طبیعت میباشد .گردشگری در حال حاضر تبدیل به یکی از ارک هدش ناهج یراجت داصتقا نا

    

است ،افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رک یلصا ن   
بهای گردشگري ،موضوع گردشگري
یکنند .در سالهای اخير ،براي پاسخگو يي به تهديدها و آسی 
توسعه پایدار یاد م 
یشودد)1:
پايدار مورد توجه محققان و مجريان امر گردشگري قرار گرفته است كه در آن بر سههه نكتههه مهممم ت يكأ ددد مم 
ظ
ت زن عماج يگد هه ههه ميزباننن و حفظ ظ
یتواند تجربهای عالي به گردشگر ارائه دهد و همچنين باعث بهبود يك فيت ت
يك فيت :م 
محيط شود؛ )2حفظ و دوام :منابع طبيعي و فرهنگ جامعه ميزبان كه منشأ تجربيات ارزنده است بايد حف ؛دنوش ظ    )3
تعادل :بين نيازهاي گردشگران ،حمايت از محيط زيست و جامعه محلي نوعي تعادل و توازن برقرار باشد.
در حال حاضر وضعيت طبيعي و جغرافيا يي استقرار روستا كه در كالبد بومي ،نقش تع يي ن کنندهای دارد و بخش مهمي
یگیرد .اين مسئله باعث شده تا بههه
یهای جديد مورد توجه قرار نم 
یدهد ،در طراح 
از هويت كالبدي روستا را شكل م 
تهای جديد روستا يي در سراسر كشور مشابه كي ديگر شوند.
تهای اقليمي ،جغرافيا يي  ،قومي و فرهنگي ،باف 
رغم تفاو 

تهای پايدار و درخور دولت ييي و مش كرا ت ت
ت
وجود بسياري از روستاهاي توريستي در نقاط مختلف كشور نيازمند سیاس 
ت ماننددد
بخش خصوصي براي توسعه گردشگري روستا يي است .بدليل خاصيت بخصوص بعضي از كاالهاا و خ امد ت ت
خدمات عمومي و زیرساختهای الزم براي توسعه صنعت گردشگري كه سرمايه گذاري در آنها فاقد بازده اقتص دا ييي
یهای الزم را براي انجام اقدامات زيربنا يي در روستاها و مناطق مورد نظر
یباشد ،الزم است كه دولتها سرمايهگذار 
م
ش رقاب داصتقا ت ييييي بايددد از
گردشگران ،تحقق بخشند .همچنين براي باال بردن كميت و يك فيت خدمات و نيززز اف ياز ش ش
همكاري و مشاركت بخش خصوصي حمايت شود.

بر طبق نتایج بدست آمده مشخص گردید ،روستاهای طره و ابیانه که بهسازی بافت باارزش در آنها انجام شده است،
از نظر گردشگران مقدار سطح معناداری برابر است با  0/100بنابراین بین چهار روستای مورد مطالعه ازنظ هعسوت ر   
گردشگری و میزان رضایت گردشگران تفاوت معناداری وجود دارد ،میانگینها نیز نشان میدهد که می هعسوت نیگنا   
گردشگری دو روس نایباو هرط یات ههه هههه ( ) 94 / 40 ، 96 /70ک د ه ررر آنه تالاب هتفرگ تروص یزاسهب ا ررررر رررررر از دو روس یات
یباشد.
سرآقاسید و یاسه چای (  ) 86 / 75 ، 82 / 90است که درآنها بهسازی صورت نگرفته م 
ازنتايج آزمون تعقيبي  LSDنيز چنين بر میآید كه از نظر گردشگران تفاوت معناداری ازنظر توسعه گردش نیب یرگ   
روستای طره و روستاهای سرآقاسید و یاسه چای وجود دارد (سطح معناداری  )0/ 22 0،0/000و ب هنایبا یاتسور نی    
با روستاهای سرآقاسید و یاس راددوجو یرادانعم توافت یاچ ه ددد دد دددددد (س دانعم حط ا یر     .)0/0 54 0 0، /200بن نیاربا
روستاهایی که درآنها بهسازی صورت گرفته توسعه صنعت گردش  تبسن یرتالاب یرگ به نآرد هک ییاهاتسور ها        
بهسازی صورت نگرفته دارند.
میانگینها نیز نشان میدهد که میانگین توسعة گردشگری دو روس  هرط یات وو ووو ابیانههه (  )011/31 3، 11/ 43ک اهنآرد ه   
بهسازی صورت گرفته باالتر از دو روستای سرآقاسید و یاس  یاچ ه (( ((( )601/ 5،25 01/11است

ک یزاسهب اهنآرد ه    

بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن702 ...

صورت نگرفته میباشد .بر اساس این نتایج میتوان اذعان کرد صنعت گردشگری در روستاهایی که در آنها بهس یزا
صورت گرفته نسبت به روستاهایی که درآنها بهسازی صورت نگرفته توسعه بیشتری پیدا کرده است.
بر اساس این نتایج میتوان اذعان کرد صنعت گردشگری در روستاهایی که درآنها بهسازی صورت گرفته نس هب تب   
روستاهایی که درآنها بهسازی صورت نگرفته توسعه بیشتری پیدا کرده است.
جهت توسعة صنعت گردشگری در روستاهای سرآقا سید و یاسه چ دوخ شزرااب تفاب هک یا

 ار د نامز رذگ ر

     

یتوان پیشنهاداتی ارائه کرد:
یتوانند از دست بدهند و هنوز به مرحله بهسازی نرسیدهاند ،م 
م
 - -احیا و توسعه زیر ساختهای گردشگری منطق  دوبهب و هعسوت نینچمه و ه م  هب یسرتسد یاهریس م قطان

      

تفرجگاهی؛
 ایجاد مکانهایی جهت برپایی چادر و همچنین ایجاد پارکهای روستایی جهت امنیت جانی و مالی گردشگرانی کهقصد اقامت دارند؛
-اطالع رسانی و پخش بروشورها جهت مطالعه گردشگران شامل اطالعاتی از قبیل :خصوص و اتسور تای اب تفاب

   

ارزش آن ،مکانهای دیدنی و تاریخی روستا ،معرفی مکانهای اقامتی و تفریحی ،اشاره به آم و اهاتسور یتیعمج را
مطابی از این قبیل؛
زیبا سازی جاده ورودی به روستا و خدمات رسانی به مسافرین عبوری و گردشگران که در مسیر حرکت ب تمس ه   
روستا هستند؛
 ایجاد پارکینگهای عمومی جهت رفاه حال گردشگران به خصوص در مدخل روستا که از ورود اتومبیل و وس لیانقلیه موتوری به درون روستا جلوگیری شود؛
 نصب تابلوها و عالئم راهنما در سطح روستا جهت راهنمایی گردشگران؛ جلوگیری از انبار نمودن کودهای حیوانی در معابر عمومی روستا -8منابع

.1

آمارنامه کشاورزی استان ( ،) 92 31سازمان جهاد کشاورزی استان :معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی.

.2

تشناسی روستایی کشور ،انتشارات پلیکان ،چاپ دوم.
احمدیان ،رضا و محمدی ،حمید ،)1931( ،باف 

.3

صهای توس  یرگشدرگ رادیاپ هع ر یا رد ییاتسو را ننننن نننننن،
افتخاری ،عبدالرضا و مه یود  ،،داود ( ،) 89 31فرایند بومی سازی شاخ 

.4

شهای روستایی ،شماره . 40
پژوه 
باقریان ،محمد صابرو انصاری ،مالک )1931( ،درآمدی بر بهسازی ،نوسازی و باز س یزا

بافتتتهاای روس یات ییی ،ناش نامزاس ر   

شهرداری و دهیاریهای کشور ،تنظیم معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی ،چاپ اول.

.5

پاپلی یزدی ،ابراهیمی ( ،)1831نظریههای توسعه روستایی ،چاپ اول .تهران :انتشارات سمت.

.6

ی توس یدبلاک هع   
تهای ی
پور طاهری ،مهدی ،رکن الدین افتخاری ،عب دیس ،یردب ،اضرلا د      عل للی (  ،) 13 90راهبرده و ا سیاست ت

.7

سکونتگاههای روستایی (با تأکید بر تجربیات جهانی و ایران) ،ناشر بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،چاپ اول.
ثقفی ،امیرحمزه ( ،) 90 31طرح بهسازی روستای طره ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران ،اصفهان :منتشر نشده.
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.8
.9
10

جام کسری ،محمد ( ،) 90 31بهسازی بافت باارزش روستایی و چالشهای فرارو ،مجموع ک نیلوا تالاقم ه ن نیب سنارف

یللملا       

سکونتگاههای روستایی مسکن و بافت .بنیاد مسکن انقالب اسالمی :جلد اول ،چاپ اول.
جهاد دانشگاهی ( ،) 85 31مدیریت و ساماندهی بافته یاتسور هدوسرف یا یی ییییی ،س امزا ننن ش هیرادره اا و

یهاای کش ،رو
دهی را ی ی

پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.
شها ،تهران :انتشارات سمت.
 .جمعه پور ،محمود ( ،) 85 31مقدمهای بر برنامه ريزي توسعة روستا يي  :دیدگاهها و رو 

 .11چاک وای.گی ،جهانگردی در چشم انداز جامع ،مترجمان :دکتر علی پارسیان و دکتر سید محم یبارعا د  ،،، ،،چ پا

 ، 77ته رتفد نار   

پژوهشهای فرهنگی.

12

 .حائریان اردکانی ،محمود ( ) 85 31توسعه اقتصادی و برنامهریزی ،انتشارات آوای نور ،تهران :چاپ اول.

13

 .حسيني ابري ،سيدحسن ( ،) 83 31مدخلي بر جغرافياي روستا يي ايران ،اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.

 .41حناچی ،پیروز؛ کوششگران ،علی اکبر ( ،) 90 31حفاظت و توسعه در بافتهای باا یاتسور شزر ییییی ،ناش ا نکسم داینب :ر ن بالق     
اسالمی :چاپ اول.

ش .مجموع ک نیلوا تالاقم ه ن نیب سنارف
 .51حناچی ،پیروز؛ حدادعادل ،فاطم  ه (( ،) 90 31بهسازی بافت روس زرااب یاهات شش شش

یللملا       

سکونتگاههای روستایی مسکن و بافت .بنیاد مسکن انقالب اسالمی :جلد اول ،چاپ اول.

16

 .سرتیپی پور ،محسن و مهدیان ،عزیزاهلل ( ،)1931مروری بر تحوالت بهسازی مسکن روستایی و چشم انداز آتی ،مجله مس و نک

17

 .سعیدی ،عباس (  ) 1377مبانی جغرافیای روستایی ،تهران :انتشارات سمت.

18

 .شارپلی ،ریچارد جولیان ،) 80 31( ،گردشگری روستایی ،ترجمه رحمت اهلل منشی زاده و فاطمه نصیری ،نشر منشی.

19

محیط روستا ،شماره . 140

 .شیعه ،اسماعیل (  ) 1378اصول نوسازی وبهسازی روستاها ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

 .02طالب ،مهدی ( ،) 87 31شیوههای سکونت گزینی و گونههای مساکن روستایی ،انتشارات سمت ،چاپ دوم ،تهران.

21

 .غفاری ،سید رامین ( ،) 89 31طرح بهسازی روستایی ،نشر پیام نور :چاپ اول.

22

 .فشارکي ،پريدخت ( ،) 375 1جغرافياي روستا يي  ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي.

24

 .کرمی دهکردی ،مهدی؛ میرک زاده ،علی اکبر و غیاثوند غیاثی ،فرشته ( ،)1931تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روس یات ی زا 

23

 .فالمکی ،منصور ( ) 80 31باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم.
دیدگاه روستائیان استان چهارمحال و بختیاری؛ مطالعات پژوهشی دانشگاه اصفهان.

25

 .کلیات طرح بهسازی مناطق روستایی کشور (  ) 1369ماهنامه جهاد ،سال دهم ،شماره .231

27

 .میسرا ،آرپی ،توسعه روستایی مسائل و مشکالت ،ترجمه علی اکبر ،فصلنامه روستا و توسعه ،شماره .1

26
28
29

 .مقصودی ،طهماسب و لشگر آرا ،فرهاد ( ) 83 31توریسم ،توسعه و روستا ،ماهنامه جهاد ،سال  ، 24شماره  462تهران.
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 .نریمانی ،مسعود ،) 1379 ( ،بهسازی بافت تاریخی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مؤلف.
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