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چکیده
شه یا
گردشگری در جهان به عنوان یکی از صنایع سودآور مورد توجه کشورها میباشد .در کشور ایران باتوجه به اینکه دارای ارز 
تاریخی ،فرهنگی و طبیعی غنی میباشد میتوان با برنامهریزی مناسب ،گردشگر زیادی جذب کرد که دراین میان بافت تاریخی ش ره
خوی از نظر میراث فرهنگی و جاذبههای توریستی از ارزشهای بسیار باالیی برخوردار است .در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین
باززندهسازی بافت تاریخی و گسترش گردشگری و شناسایی مهمترین معیارهای تعیین کننده جه ب ت ازز دن هه هههس ب یزا ا  تف ت یخیرا    
ظ روش تحقیققق
شهر خوی با رویکرد گردشگری می باشد .تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهشهاییی ک دربرا ییی و بههه لحاظ ظ
پیمایشی و جامعه آماری اف ار ددد الاب ییی  81ساللل و حج  هدافتسا اب هنومن م ا نارکوک لومرف ز         973نف ادنورهش یارب ر ن و 

 20نفر

کارشناسان بافت تاریخی شهر خوی به عنوان نمونهی آماری برآورد گردید .شیوه نمونهگیری ،نمونهگیری ترکیبی هدفمند اس و ت
به تعداد  973پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار محدوده مورد مطالعه توزیع گردی .د چه دبلاک رایعم را یییی ییییی ،اقتص دا ییی ،اجتم و یعا
زیستمحیطی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی با رویک هب و دیدرگ باختنا یرگشدرگ در    
منظور تحلیل دادهها ،از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره و فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPاستفاده شده اس .ت

سا رب اس دنیارف      

تحلیل شبکهای در بافت تاریخی شهر خوی معیار اقتصادی و کالبدی بیشترین تأثیر را در باززندهسازی بافت تاریخی ش زا یوخ ره   
نظر کارشناسان دارد و با توجه به مدل رگرسیون خطی چند متغی دنززاب تهج یداصتقا رایعم هر ههههه ههههههس ب یزا ا یرگشدرگ درکیور      
بیشترین اهمیت و اولویت را کسب کرده است.

کلمات کلیدی :باز زندهسازی شهری ،بافت تاریخی ،مدل تحلیل شبکهای ،شهر خوی.
( -1نویسنده مسئول) dr_k_dalir@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله تحقیق
ی شهررر در بوپراچ
یاند ،حفظ و احیای بافت ت خیرا ی ی
در کشورهای توسعه یافتهای که دارای میراث فرهنگی ــ تاریخ 
سازمان فضایی آن و توسعه فضاهای جمعی ،همواره جایگاهی ارجمند داشته و همیشه نیز با مؤفقیت همراه بوده است.
تهای تاریخی همواره نه مانند موجودیتی کهن و منسوخ و مزاحم بلکه فرصتی استثنایی برای کنترللل
از این منظر ،باف 
ن.) 91:1391 ،
حجم ساخت و سازها و نیز نمادی از سوابق فرهنگی و مدنی شهر به شمار آمده است(قادری و همک ارا ن ن

تهای تاریخی ارزشمندی در شهرهای کهن خود است .که
ایران به دلیل داشتن سابقه طوالنی در شهر نشینی دارای باف 
ی ،اقت داص ييي ،
ت عدیدههاي در ابع ریدم دا یتیی یی
تحوالت زندگی شهرنشینی دهههاي اخیر ،بافتهاي شهري را با مش الک ت ت
اجتماعی ،کالبدي ،تأسیسات و تجهیزات شهري و  ...مواجه ساخته است که همۀ این عوامل دست به دست هم داده و
زمینهي مناسبی را براي فرسودگی این بافتهاي با ارزش و تاریخی فراهم نموده است(اسدیان و سیاحی.) 42:1390 1 ،
له هک تسا هتشذگ یا
ی ،همچون میراثی گرانبها از آموزههای نسل ل
شهای فرهنگی ـ تاریخی معماری ایران ی
ارز 

   

هب

یادگار ماندهاند و میبایست به نسلهای آینده انتقال یابند .چرا که ،یک شهر بدون عناصر تاریخیاش که بیانگر هویت
چگونه هه خ رطا ههای در
تاریخی و فرهنگی آن است ،همانند انسانی است که پس از گذشت سالیانی از عمر یه دوخ  چچچ چچچ
ذهنش ترسیم نکرده باشد .خوشبختانه در حال حاضر ،حفظ آثار گذشته و باززندهسازی 1آنها ،تبدیل به عمل همه ی   
گیر در اقصی نقاط جهان گردیده است .به نحوی که هرکجا اثری از فرهنگ گذش وشیم تفای هت ددد دددد ،بح و ظفح ث
بازنمایی آن نیز مطرح میگردد(بمانیان و همکاران .) 8:1389 ،باززندهسازی به واسطه دمیدن زن  دیدج یگد د دبلاک ر    
قدیم بنای تاریخی ،تداوم حیات آن را با توجه به نیاز جامعه تضمین میکند و از طرفی با ایجاد رابطه مس میقت نایم   
      

شه ات یا ر خی ی یپ یزورما یگدنز نطب هب ار  و دن
بناها و زندگی مردم ،پلی میان گذش زرا و دزاسیم لاح و هت ششش ششش
ینژاد و باشتنی.) 90:1394 ،
یزند(مهد 
م

محدوده بافتهاي تاريخي و قديمي به علت وجود جاذبههاي نوستال كيژ  ،معماري ،فرهنگي و بناهاي ارزشمندي كههه
نمادي از شرايط اقتصادي ،اعتقادي و اجتماعي آن دوران میباشد از مقاصد مهم گردشگري به شمار ميروند(کردوانی و
ی به
ی و فرهنگی ی
موردغفاری .)0 20:139 ،ناحیهي تاریخی شهرها ،غالبًاًا در بر گیرندهي بازارهاي سنتی ،مراکززز ت خیرا ی ی
یاکبر اکمه و ی را نن ننن .) 2:1391 ،رویکرد
یدهن لع(د ی ی
عنوان مراکز گردشگري و مرکز کارکردي هر شهر را تش م لیک یی یی
گردشگری در زمینه احیای بافتهای قدیمی شهرها به ویژه بافتهایی که از ارزش ت تیوه و یخیرا ی دنرادروخرب     
بسیار مورد توجه واقع شده است چرا که گردشگری عالوه بر اینکه محرکه توسعه و رونق اقتصادی محله و احی یا
فرهنگ و هویت بافتهای تاریخی و قدیمی میشود(گردانی و همکاران ) 167:1395 ،گردشگری به سبب رشد سریع
اقتصادی و افزایش درآمدها به ویژه در کشوهای آسیایی و افزایش رقابت بین کش زاب یارب اهرو ا زا مسیروت یبایر

  

اهمیت ویژهای برخودار است(.)Scott & Cooper, 2010:1172
از آنجایی که صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع و عوامل مهم و م مانرب رد رثؤ هه هههری ـ یداصتقا هعسوت یز
اجتماعی و فرهنگی کشور تلقی میشود(زاهد ) 37:1384 ،میتواند فرصتهای جدید درآمد ،اش اغت للل ،ک شها

و رقف

. Reuitalization
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ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت509 ...

تبادالت فرهنگی را فراهم آورد( .)Dritsakis, 2010:12شايان ذكر است كه گردشگري كي

موتور محر ككك باا تمركززز

خاص در سطح منطقهاي است ،كه تأثير ملي آن نيز مهم و قابل توجه است( .)Ferreira & Estevao, 2009آش یان ی اب    
ته یا
ی ،ابنی فاب و ه تت تت
فرهنگهای گوناگون به ویژه فرهنگ گذشتگان و نمودهای کالبدی آن در قالب میراث فرهنگی ی
تاریخی ،انگیزه اساسی در حوزه گردشگری به شمار میآید و این امر گردشگری را به ص  رپ یتعن ر رد قنو

هزوح     

بافت تاریخ بدل کرده است( .)Chen & Chen, 2010بطوریکه بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی
یدانند(( Lee et al, 2011:413 & Tohidy,
درآمد ،اشتغال ،رش ت و یصوصخ شخب د و اتخاس هعس ر انبریز  ی م ی یی یی ییی ییییییی

 .)2011:207از طرفی دیگر گسترش گردشگری میتواند انسجم و محافظت از از میراث فرهنگی ،منابع محیطی را به
دنبال داشته باشد(.)Anderson ، 2011:2
بافتهای تاریخی در شهرهای ایران به جهت دارا بودن قدمت تاریخی زیاد و داشتن آثار و ابنیه با ارزش تاریخی که
تاکنون حفظ و نگهداری شدهاند میتواند در جذب گردشگر به بافتتاریخی شهرها نقش مهمی ایفا کند که از جمله
این بافتهای تاریخی میتوان به شهر خوی اشاره کرد .بافت تاریخی شهر خوی همچون سایر شهرهای ایران و جهان
دستخوش تغییرات گسترش شهری شده و تداخل سبکها و شیوه های معماری در آن باعث ناهماهنگی بس رد یرای
چهره آن و فرسوده شدن این بافت شهری شده است .که این شهر با  392هکتار بافت فرسوده ،بعد از ش یمورا ره هه ههه،
دارای بیشترین بافت فرسوده در بین شهرهای استان آذربایجانغربی میباشد؛ و بافت تاریخی خوی شامل بازار ،مسجد
مطلب خان ،مسجد سیدالشهدا و دروازه سنگی در هسته مرکزی شهر قرار دارد که قسمتی از باف .تسا هدوسرف ت    
بنابراین این شهر به خاطر دارا بودن ارزشهای تاریخی و جذب گردشگر از جمله ضروریات احیاء و باززندهس یزا
بافت تاریخی میباشد .اقدامات نوسازي و احياء بافتهاي تاريخي در شهر خوی با وج یسناتپ دو لل للله تهج مزال یا   
تهاي ت خيرا ييي محورها ييي
جذب گردشگر فراگير نبوده و خالءها يي در اين زمينه مشاهده ميشود ،نوسازي و احيا باف 
ی ،عدممم
ت ش ره ی ی
تاريخي شهر خوی به صورت تك بنا صورت گرفته است .عدم امنيت ،كمبودد خ اسیسأت و تامد تت تت
مشاركت مردم ،عدم حسن تعلق مردم ساكن بافتها در برخي محورها سبب بروز مش تالك ييي شدهه و سبببب شدهه تاا
نها را با مشكل و موانع برخورد كنند.
اقدامات نوسازي و احياء آ 

در این مقاله هدف شناسایی عوامل مؤثر در باززنده سازی بافت تاریخی شهر خ رب ؛یو ر و یس

سانش ا نیرتمهم یی     

معیار تعیین کننده جهت باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوی ب م یرگشدرگ درکیور ا ی قم یاتسار رد .دشاب ا ۀل       
حاضر سؤال زیر مطرح میگردد:
مؤثرترین معیار تعیین کننده جهت باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد گردشگری کدامند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بافت تاریخی :ابنیه و فضا يي كه قبل از  1300هجري شمسي شکل گرفته و به ثبت آثارملي رسیده يا قابلیت ثبت شدن
را دارا میباشند .درمورد اينگونه بافتها ،ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگ ييي وگردش رگ ييي مال ککک عمللل خواهددد
بود(مطوف ،خدائی.) 1388 ،
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باززندهسازی :باززنده سازی بافت قدیم مورد توجه برنامهریزان شهری ،معماران اقتصادانان و جامعهشناسان ب و هدو
هر متخ صص ی نحوه نگرش خاصی نسبت به آن دارد .جامعهشناس تشیب نا ر یعامتجا تارثا بوذجم زیچ ره زا         
ی ،ت  رب ریثأ ر دنززاب و نینکاس یو هههه هههههس یزا
باززندهسازی بر روی عموم مردم ،افزایش شغل و بهبود کیفی گدنز ت یی یی
فرهنگی محیط میباشند .جنبه اساسی و بسیار مهم باززندهسازی به ویژگیهای تغییرات در جامعه معاصر راتخاس و    
اجتماعی ،به خصوص به کاهش تعداد شاغلین در بخش

ت ،اف شیاز
عنص تت تت

موادم شیازفا و طسوتم هقبط دارفا       

داراییهای افراد محدود طبقه مرفه بستگی دارد .خصوصیت گروههای مختلف اجتماعی ،به چگ ب اهنآ زاین یگنو هههه ههههه
مسکن ،به مؤقعیت اجتماعی و سن آنها بستگی دارد .آگاهی از نیازها و رفتار این گروهها ،برداش  اهنآ ت ا و ناکم ز
فضا ،ارتباطات ،ابزار و وسایل و حتی رنگهای که میتواند احساس راحت ب هدب اهنآ هب ار اضف رد ندو دد د دد دددددد ،ح زئا
اهمیت بسیار میباشد .در روند باززنده سازی ،این نکته بسیار اهمیت دارد که حفظ طوالنی مدت ابنیهها با توج هب ه   
سابقه تاریخی و نیز آینده آن در نظر گرفته شود(یغمایی .) 2:1391 ،هسته باززندهسازی دارای مؤلفههایی به شرح زیر
است:

• نگهداری :1به معنای مراقبت و حفظ دایمی بافت ،محتوی و جایگاه قرارگیری یک مک و تسا نا

دیاب     آن را با

تعمیر متمایز دانست .تعمیر مستلزم مرمت و بازسازی است و بر همین اساس باید مالحظه شود.

• مراقبت :2به معنای نگهداری از بافت یک مکان به شکل فعلی خود و به تأخیر انداختن فساد و ویرانی آن است.
• بازسازی :3به معنای ب هب ناکم کی ینادرگزا و تسا هدش هتخانش یتیعضو

وج آ زیامت ه نن ننن ،ب اک ه ر ریگ ی   

    

مصالح(کهنه یا نو) در بافت میباشد که نباید آن را با بازآفرینی یا بازسازی فرضی که خارج حوزۀ این منش سا رو تت تتت،
اشتباه کرد.

سازگاری :4به معنای تعدیل و تبدیل یک مکان است؛ به نحوی ک هب یربراک یارب ه

لکش

دروم

و بسانم رظن       

همسازگار باشد(امین بیدختی ،شریفی.)49 6:13 32 ،
گردشگری :در رابطه با گردشگری تعاریف زیادی از گردشگری (برحسب دیدگاههای مختلف) وجود دارد.گل ند ررر و
ریچی(  )11 20معتقدند که هرگونه تعریف جامع واژه گردشگری باید چهار عنصر را دربر داشته باشد که عبارتنددد از:
تها و سیاستگذاران جامعه یا منطقه میزبان
گردشگر ،مشاغل ارائهدهنده کاال و خدمات گردشگری ،از فرایندها ،فعالی 
و درنهایت جامعه میزبان .بنابراین گردشگری«عبارت است از پیامدهایی که ناشی از کنش و واکنش بین گردش ارگ ننن،
عرضهکنندگان خدمات گردشگری ،دولت یا جامعه میزبان و محیط پیرامون دخیل در جذب و میزبانی از گردش ارگ ننن
است»(.)Goeldner & Ritchie, 2011:3
شها را میتوان به چند
با توجه به عنوان مقاله حاضر و پرسش اصلی تحقیق و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ،پژوه 
شهایی که با موضوع حفاظت و باززندهسازی بافتهای فرسوده  .2پ هوژ شششه یا ی
دسته عمده تقسیم نمود .1 :پژوه 
ی ،ب و ینیرفآزا
شهایی که با موض ماس عو ا هدن یی یی
تهای تاریخی؛  .3و پژوه 
که با موضوع حفاظت و باززندهسازی باف 
1

. Maintenance
. Restoration
3
. Reconstruction
4
. Adaption
2
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حفاظت و باززندهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با رویکر گشدرگ د ر رد هک ؛ی نومن هب همدا هههههه هههههههه یا ی  اب  ا نی    
موضوعات پرداخته میشود:

اوزلم گزی(  ) 2009در مطالعهای تحت عنوان "باززندهسازی و افزایش هویت شهری" به بررسی راهکارهای بهسازی
و باززندهسازی نواحی مسکونی غیرمعمور و فرسوده در شهر آنکارا میپردازد و باززندهسازی و نوسازی این من قطا
را استراتژی فضایی جهت هویت بخشیدن به ساکنان این مناطق و افزایش تجهیزات موردنیاز شهروندان میداند.

تها ييي ت خيرا ييي
کردوانی و مورد غفاری( )0931در تحقیقی با عنوان " توريسم و رو كي رد نوس زا ييي در طراح ييي بافت ت

شهري مطالعه موردي(شهر اصفهان)" با روش میدانی ،کتابخانهای و اسنادی ضمن نشاننن دادن قابلیتهاا و ت او نننهای ی
ی
ی ت خیرا ی ی
ی
ی بناهای ی
گردشگری محور تاریخی شهر اصفهان نتیجه میگیرند مرمت ،نوسازی و احیاا و باززز زندهه س زا ی ی
محورها با تغییر کاربری آن ها یا بدون تغییر کاربری در آن نقش بسیار مهمی در زمینه توریسم شهر خواهد داشت.

ت ق ید ممم شهررر یزدد باا
کالنتری و بخشی( )3931در تحقیقی با عنوان"ارزیابی راهكارهاي احیاء و باززندهس زا ييي بافت ت

استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (()AHPمورد مطالعه :برزن شش بادگیر" با اس لیلحت دنیارف کینکت زا هدافت     

سلسلهمراتبی به بررسی راهکارهای بهبود و ارتقاء مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،عملکردی و کالب نزرب تفاب ید    
شش بادگیر شهر یزد از طریق شناسایی و ارزیابی مهمترین معیارهای تأثیرگذار در امر احی زاب و ءا ز ا یزاس هدن ین     
برزن و اولویتبندی آنها به منظور ارتقاء سطح کیفی برزن پرداختهاند .که نتایج تحقیقات آنان حاکی از این است که
اثر «عامل عملکردی» در احیاء و باززندهسازی محدوده مورد مطالعه بیشتر از عوامل دیگر بوده است.

امینبیدختی و شریفی( )4931در مقالهای با عنوان "تدوین راهبردهای باززنده هس اب نانمس رهش میدق تفاب یزا       

استفاده از تکنیکهای  FAHPو  "SWOTبا هدف تدوین و اولویتبندی راهبردهای باززندهسازی بافت قدیم انجام
گرفته است .که شاخصهای سنجش مؤلفههای باززندهسازی احیاء و تعیین نقاط قوت و ضعف ،تهدید و فرصتها
با بهرهگیری از آزمون  tاستیودنت انجام گرفته است .و با استفاده از تکنیک سوات راهبرده دنززاب رثؤم یا ههه ههههس یزا
تبندی شده است .نتایج تحقیقات آنان حاکی از این است ک هس ه   
بافت قدیم تدوین و با بهرهگیری از  FAHPاولوی 
راهبرد بازنگری در سیاستهای اطالعرسانی از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی و اطالعرسانی به مردم و بازاریان
و سرمایهگذاران در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری ،آموزش به ساکنان بافت قدیم در خصوص نحوه نگه یراد
و حفظ محل سکونت خود و تهیه نقشۀ جامع زیرساختها جهت هم تامدخ هئارا یگنها    

م یاهدربهار نیرترثؤ   

باززندهسازی بافت قدیم شهر سمنان هستند.

حکیمی و همکاران ( )4931در مقالهای با عنوان "راهبردهای باززندهسازی میدانهای تاریخی(نمونه م نادیم :یدرو   

تها وتهدیدها و
صاحبآباد تبریز)" با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل سوات به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
ارائه راهبردهای باززندهسازی میدان تاریخی صاحبآباد تبریز پرداختهاند .و نتایج تحقیق آنان حاکی از این است که
میدان صاحبآباد با نقاط قوت و ضعف و تهدیدهایی روبهروست ولی پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگ و ی
تاریخی در سطح شهر و منطقه را دارد.

نوریان و فالحزاده ( )4931در مقالهای با عنوان "بازآفرینی بافت قدیم شهر آمل مبتنی بر استراتژی توسعه گردشگری

ی بررر توس هع
ل مبتنی ی
ی باف یدق ت ممممم آمل ل
و برنامهریزی راهبردی سناریویی"به شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر ب نیرفآزا ی ی
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ی را
گردشگری شهری پرداختهاند .که با بهرهگیری از تکنیک  SWOTETمسیرهای راهنمای کلیدی توسعه گردش رگ ی ی
تدوین کردند .و نتایج تحقیقات آنان حاکی از این است که مؤلفههای مکانی (نظیر جاذبهه ات یا ر خی ی و 

و یبهذم

ی،
فضاهای میزبانی از نمایشگاهها و رخدادها) ،مؤلفههای اقتصادی(نظیر بازار و خردهفروشی) و مؤلفهههه ههای فرهنگی ی
بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشگری آمل دارند.

مجتبیزاده خانقاهی و همک  نارا ( ( )4931در مقالهههای ب ناونع ا    "ت زاب ریثأ ز دن هه هههس  تفاب یزا ت رب یخیرا

هعسوت      

گردشگری" با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهر هگیری از ابزار پرسشنامه به بررسی رابطه بین باززن تفاب یزاس هد    

تاریخی و گسترش گردشگری ناحیه  2از منطقه  12تهران پرداخته اند .نتایج تحقیقات آنان حاکی از ای هک تسا ن    
رابطه تنگاتنگی میان باززندهسازی بافتهای فرسوده و توسعه گردشگری وجود دارد که ب و لکش ظفح تیاعر ا   
تاریخی بودن این بناها و افزایش امکانات حمل و نقل و دسترسی هر چه راحتر ب اکم ه نن نننه ات یا ر خی ی هب ناوتیم     
تهای فرسوده پرداخت.
توسعه هر چه بیشتر گردشگری در باف 
یدهد در تحقیقات انجام شده در رابطه با موض اهنآ زا یرایسب رد عو    
همان گونه که بررسی پیشینه موضوع نشان م 
تنها به ارائه راهبردهای باززندهسازی بافتهای فرسوده و شناسایی مهمترین عامل جهت باززندهس یاه تفاب یزا    
تاریخی و فرسوده بسنده شده است .لذا در تحقی رب یعس رضاح ق ب دنززا ههههه ههههههس هم ییاسانش و یزا م لماوع نیرت     
باززندهسازی با رویکرد گردشگری میباشد.
روش تحقیق
یـ تحلیل و ی
مقالۀ حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و گردآوری اطالعات و دادهها از ن فیصوت عو یی یی
پیمایشی میباشد .که ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان فهرستی از عوامل مؤثر بر باززندهسازی
بافتهای تاریخی شناسایی گردید و سپس این شاخصها در قالب پرسشنامه تنظیم گردید و س  تفاب سپ ت یخیرا    
شهر خوی از لحاظ این عوامل بررسی و ارزیابی گردید .جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش شامل افراد باالی
 18سال شهر خوی همچنین متخ صص ین و کارشناسان و خبرهها در زمینه گردشگری میباشد.
حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران  973نفر تعیین گردید .و افراد بصورت تصادفی انتخاب شدند .و
عآوری دادهها پرسشنامه و سنجش متغیرهای تحقیق بر اساس طیف لیکرت انجام یافته است .كه سؤاالت آن
ابزار جم 
از پيما شي هاي مختلفي كه در مورد تأثیر باززندهسازی بر گردشگری در کشورمان و کشورهای دیگر انجام پذیرفته
تمحیطی به عنوان معیارهایی
اقتباس گردیده است .در این تحقیق چهار معیار کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیس 
برای تبیین باززندهسازی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری انتخاب گردید.
در مجموع  21گویه برای متغیرها در پرسشنامه طراحی شد ،که برای س شجن

یداصتقا صخاش      7گوی یارب و ه   

شاخص اجتماعی  ،6برای کالبدی  5گویه و برای زیستمحیطی  3گویه در قالب پرسشنامه طراحی گردی زا سپ .د   
تعیین شاخصهای الزم در پرسشنامه ،روایی و پایایی آن تأیید گردید .برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتب را
صوری و محتوایی از نظر صاحبنظران و متخ صص ان استفاده گردید ،بدین صورت که بعد از تنظیم پرسشنامه و قبل از
اجرای آن پرسشنامه در اختیار صاحبنظران قرارگرفت و مورد بازبيني گردید و بعد از تأییددد ،پرسش مان هههی نه یا ی رد 
بین جامعه نمونه توزیع و جمعآوری گردید .و برای بررسی روایی گویهها ضریب آلفای کرونباخ بکار بسته شد .بررر
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ت ،ضر یارب یترو   
اساس محاسبات صورت گرفته چون ضریب آلفای تمامی سؤاالت پرسشنامه بزرگتر از  0/6است ت
حذف هیچکدام از سؤاالت نبود .ضریب آلفای تمامی متغیرهای بکار رفته در این تحقیق بدین صورت اس لودج(ت
شماره  .)1اقتصادی(  ،) 0.76اجتماعی(  ،)1 0.7کالبدی(  ،) 0.69زیست محیطی( .) 0.53
صهای تحقیق
جدول شماره ( :)1ضریب روایی متغیرها و شاخ 
ردیف

شاخص

تع داد       

زیر معیار

آلفای کرونباخ

گویه

1

اقتصادی

7

وضعیت اشتغال ،افراد شاغل ،درآمد ،هزینه ،پس انداز ،ارزش ملک ،مشارکت مالی

0.76

2

اجتماعی

6

احساس تعلق ،میزان مشارکت ،قومیت ،نوع همکاری ،شکل سکونت

1 0.7

3

کالبدی

5

دانه بندی ،قدمت ،مصالح ،کیفیت ابنیه ،وضعیت ارتفاعی

0.69

4

تمحیطی
زیس 

3

نظافت و پاکیزگی معابر و شبکه دسترسی ،جمع آوری زباله ،دفع فاضالب

0.53

در پژوهش حاضر با توجه به سؤال مطرح شده و موضوع مورد مطالعه ،تر يك بي از روشهاي تحلیللل آم را ييي و نرممم
افزار  SPSSبکار رفت که در بخش تحلیل دادهها با  SPSSبه منظور بررسی مؤثرترین عامل در احیاء بافت ت خیرا ییی
با رویکرد توسعه گردشگری شهر خوی از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد .همچنین به منظور تعی نی
مهمترین معیارهای تعیین کننده جهت باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد گردشگری از فرایند تحلیل

شبکهای 1بهره گرفته شده است .ساعتی 2روش  ANPرا برای حل مسایلی که وابستگی بین گزینهههه  اهرایعم ای ا را   
ی مدللل و س اتخا ررر مس لئ ههه،
دارند پایهریزی کرد( ANP .)Monavvarian et al, 2011:541از سه گام اصلی :پایه ریزی ی
تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و بردارهای تقدم و ارائه سوپر ماتریس تشکیل میشود(.)Liao et al, 2011:1326
محدوده مورد مطالعه
شهرستان خوی با وسعتی بالغ بر  ۵۵۴۸کیلومتر مربع در شمال غربیترین نقطهٔٔٔ ایران و آذربایجان و در مرز کشوررر
ی ارومیههه،
ی در  ۱۳۵کیل رتمو ی ی
ترکیه واقع شدهاست .فاصله آن از تهران  ۷۸۰و از تبریز  ۱۶۵کیلومتر است .شهر خوی ی
یکنددد و باا فاصلههه ۶۷
مرکز استان آذربایجان غربی قرار دارد.جاده ترانزیتی ایران– اروپا از  ۳۰کیلومتری آن عبور می ی
کیلومتری از مرز ترکیه واقع شدهاست .شهر خوی در دشتی نسبتًاًا وسیع در شمال غربی ایراننن در اس ات ننن آذربایجاننن
غربی قرار گرفته و بعد از ارومیه دومین شهر استان آذربایجان غربی است .این شهر از شمال به شهرستان های م کا ووو
و چالدران ،از جنوب به شهرستان سلماس ،از شرق به شهرستان مرند و از غرب به ترکیه محدود می شود .خوی باا
ی ،در ساللل  5931ب غلا بررررر
ق سرش رام ی ی
ت و مط با ق ق
وسعتی حدود  6000کیلومترمربع ،وسیع ترین شهرستان استان است ت
 ۳۴۸,۶۶۴نفر جمعیت داشته است.
. Analytical Network Process
. Saaty

1
2
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شکل شماره  :1نقشه موقعیت جغرافیایی شهر خوی

منبع :یافتههای تحقیق
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یافتههای تحقیق
جهت تحلیل دادههای مرتبط با سوال که تاثیرگذارترین معیار بر باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوییی باا رویکردد
گردشگری شهر خوی ،از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است که جدول زیر به عنوان اولین خروجی،
تعداد مدل ،متغیرهای وارد شده و متغیرهای خارج شده به مدل و همچنین -روش مورد استفاده برای ورود متغیرها
به مدلها را نشان میدهد .در پژوهش حاضر پیشبینی تغییرات متغیر وابسته باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوی با
رویکرد گردشگری بر اساس متغیرهای عامل اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی از یک م و نویسرگر لد
روش  Enterاستفاده شده است.
جدول شماره( )2مشخصات مدل(تعداد مدل ،متغیرهای وارد شده و)...
Method
Enter

Variables Entered/Removedb
Variables Entered
Variables Removed
.
زیست محیطی

Model
1

کالبدی
اقتصادی
اجتماعی

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable:

منبع :یافته های تحقیق

جدول بعدی خالصه آمارههای مربوط به پردازش مدل را نشاط میدهد ،که در پژوهش حاضر کی اب ربارب  لدم
است Model .تعداد مدل تشکیل شده را نشان میدهد که در پژوهش حاضر برابر با یک مدل اس .ت

    

 Rب بیرض ه   

همبستگی چندگانه معروف است و میزان همبستگی چندگانه بین مجموعه متغیرهای مستقل و مغیر وابس ناشن ار هت   
میدهد .مقدار این ضریب بین ( )0تا ( )1نوسان دارد .هر چه مق هب بیرض نیا راد

(((( ((((( )1نزدیکتر شاب  دد ددد ،نش زا نا

همبستگی قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دارد و هر ادقم هچ  ر نآ  هب (((( ((((( )0نزدیکتر شاب  دد ددد ،دالل رب ت   
همبستگی ضعیف بین آنها دارد .که عدد مذکور در پژوهش حاضر  0.950بدست آمده که به عدد یک نزدیکتر است
ی متغیر
ی ،اقت عامتجا و یداص یی یی
و نشان از همبستگی قوی بین متغیرهای مستقل یعنی عوامل زیستمحیطی ،کالبدی ی
وابسته یعنی احیاء بافت تاریخی شهر خوی دارد(جدول ش رام ه ه .)3ب  هرامش لودج هب هجوت ا ((((( (((((( R Square )2به

مجذور ضریب همبستگی چدگانه و یا ضریب تعیین معروف بوده و با عالمت  𝑅2نوشته میشود .این ضریب میزان
یدهد .مقدار این ضریب نی نیب ز   
تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان م 

( )0تا ( )1نوسان دارد .هر چه مقدار این ضریب به عدد ( )1نزدیکتر باشددد ،نش یاهریغتم هک دراد نآ یدازآ زا نا    

مستقل توانستهاند میزان زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و بر عکس ،هر چه مقدار ضریب تعیین به ()0
نزدیکتر باشد ،داللت بر نقش کمتر متغیرهای مستقل درتبیین واریانس متغیر شهوژپ رد روبزم ددع .دراد هتسباو      
حاضر  0.837بدست آمده که به عدد یک نزدیکتر میباشد و در نتیجه میتوان گفت که عوامل مورد م هتسناوت روکذ   
است بیشتر تغییرات (واریانس) احیاء بافت تاریخی شهر خوی تبیین کند .در جدول شماره ( )3مقدار ضریب تعی نی
ی ،اقت )یعامتجا و یداص   
تعدیلشده برابر با  0.786است که نشان میدهد متغیرهای مستقل (زیست محیطی ،کالبدی ی
توانستهاند  78.6درصد از تغییرات متغیر وابسته (احیاء بافت تاریخی شهر خوی) را تبیین کن ا یقبام نیاربانب .د ین     

یباشد.
تغییرات (  21.4درصد) که به مجذور کمیت خطا (  ) 𝑒 2معروف است ،تحت تاثیر متغیرهای خارج از مدل م 
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جدول شماره ( )3خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل
Model Summaryb

Std. Error of the
R
R Square
Adjusted R Square
Estimate
.950a
.837
.876
12.21650
زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی a. Predictors: (Constant),

Model
1

احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی b. Dependent Variable:

منبع :یافته های تحقیق

جدول شماره (  ) 4نتایج تحلیل واریانس را نشان میدهد .در این جدول منبع یغت ی عبنم ود رد هتسباو ریغتم تار     
ت،
رگرسیون ( )Regressionو باقیمانده ( )Residualنشان داده شده و برای هر یک از این من با ععع  ،مجم اروذجم عو تت تت
درجه آزادی و میانگین مجذورات آمده است .آنچه در جدول شماره ( )3برای ما مهم میباش رادقم د     Fاس هک ت   
نشاندهنده آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر .به عبارتی ،آیا متغیرهای مستقل (زیست
محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی) قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته (احیاء و باززنده سازی بافت ت یخیرا
شهر خوی) را توضیح دهند یا خیر ،تشخیص این موضوع ،با معنیداری مقدار  Fدر سطح خطای کوچکتر یا بزرگتر
از  0.05امکانپذیر است .در پژوهش حاضر بر اساس نتایج جدول شماره ( )4مقدار بدست آمده  )93. 175 ( Fکه در
سطح خطای کوچکتر از  1 0.0معنیدار است و نشان میدهد که متغیرهای مستقل (زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی
و اجتماعی) از قدرت تبیین باال یغت نازیم یبوخ هب دنرداق و هدوب رادروخرب یی ی هتسباو ریغتم سنایراو و تار (احیاء و
باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی) را توضیح دهند.
جدول شماره ( )4جدول تحلیل واریانس(آزمون )F

Sig.
.000a

F
39.175

ANOVAb
Sum of Squares
df
Mean Square
15241.261
1
5080.420
1641.672
378
149.243
16882.933
379
زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی a. Predictors: (Constant),

Model
Regression
Residual
Total

1

احیاء و باززنده سازی بافت تاریخیb. Dependent Variable:

منبع :یافته های تحقیق

ی،
ی ،کالبدی ی
ت محیطی ی
جدول بعدی(شماره  )4نتایج مربوط به به ضرایب تاثیر رگرس سیز( لقتسم یاهریغتم ینوی تتتت تتتت
یده بیارض .د   
اقتصادی و اجتماعی) بر متغیر وابسته (احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی) را نش م نا یی یی
رگرسیون استاندارد شده به ما کمک میکنند ت ره یبسن مهس ا

د لقتسم ریغتم ر نییبت  تغی یغتم تاری ر هتسباو    

       

یدهد که:
تپذیری استان گیالن) را مشخص کنیم .مقایسه متغیرها نشان م 
(رقاب 
ی بافتتت
او ًالًال تاثیر هر چهار متغیر مستقل (زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتم ایحا رب )یعا ءءء ءءءء و باززنده ه س زا ی ی
تاریخی شهر خوی معنیدار است به خاطر اینکه سطح خطای مقدار  Tآنها کمتر از  0.05میباشددد ،نش نیا هدنهدنا   
است که چهار متغیر مذکور بر متغیر احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی شهررر خ یناث .دنراد ریثات یو ًاًا اهریغتم  ی      
اقتصادی با ضریب رگرسیونی ( ،) 12 5.0کالبدی با ضریب (  ،) 0.469زیست محیطی( (  ) 0.395و متغیر اب یعامتجا     
ضریب (  ) 0.324به ترتیب باالترین تاثیر رگرسونی را روی متغیر احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی شهر خ ار یو
دارند (جدول شماره .)5

ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت715 ...
جدول شماره( )5نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی و همبستگی متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابسته (احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی)
Coefficientsa

Part

Correlations
Partial

Standardized
Coefficients
Beta

Zero-order

.304

.698

.777

Sig.
.952
.008

t
-.062
3.834

.395

.240

.610

.731

.027

3.551

.324

.445
.248

.819
.627

88 .7

.001
. 028

4.736
4.139

.512
. 469

. 762

Model
)(Constant
زیست محیطی

1

اجتماعی
اقتصادی
کالبدی

احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی a. Dependent Variable:
منبع :یافته های تحقیق

کاربرد  ANPبرای ارزیابی مؤثرترین عامل در احیاء و باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوی
در گام بعد جهت بررسی میزان اثرگذاری هریک از عوامل مورد بررسی در احیاء و باززندهسازی بافت تاریخی ش ره
خوی از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPاستفاده شده است.
معيارها در چهارخوشه شامل معيارهاي کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی قرارگرفتند .در ذيل هررر خوشههه
دسته اي از عناصر قرار دارند .اين عناصر عالوه برآنكه در داخل خوشه به هم مرتبط ميباشند ،در بين خوشه ها نيززز
وابستگي دارند كه اين وابستگي در شكل شماره ( )1نشان داده شده است.

شکل شماره( :)1ساختار شبکهای عوامل مورد بررسی

مقايسه زوجي درون خوشهها
چنانچه پیشتراشاره شد ،در داخل هر خوشه مجموعهاي از معيارها قرار دارند كه عناصر خوشه باهم مقايسه ش ند ددد،
مقايسه عناصر هر خوشه در م لد

 ANPش يب ههه روش  AHPاس ذ یاهلودج رد هک .ت ی رب هب ل ر و نیرتمهم یس      

ارجحیت هر یک از زیرمعیارهای مربوط به معیارهای مورد مطالعه آورده شده است.
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جدول شماره ( :)6مقايسه زوجي عناصر درون خوشه اقتصادی
عنوان

درآمد

وضعیت اشتغال
1

وضعیت اشتغال
درآمد
افراد شاغل
هزینه
پس انداز

افراد شاغل

2

هزینه

3

پس انداز

3

ارزش ملک
5

4

مشارکت مالی
7

وزن

0.42

0.5

1

2

2

2

4

5

0.24

0.333

0.5

1

2

2

3

4

0.123

0.333

0.5

0.5

1

2

3

3

0.044

0.25

0.5

0.5

0.5

1

2

3

0.054

0.2

0.25

0.333

0.333

0.5

1

3

0.074

مشارکت مالی

0.143

0.2

0.25

0.333

0.333

0.333

1

0.044

مجموع

*

*

*

*

*

*

*

1

ارزش ملک

منبع :یافته های تحقیق
جدول شماره ( :)7مقايسه زوجي عناصر درون خوشه اجتماعی
احساس تعلق

عنوان

میزان مشارکت

1

احساس تعلق

نوع همکاری
2

2

قومیت
3

شکل سکونت
3

0.5

1

2

3

3

0.5

0.5

1

2

2

0.333

0.333

0.5

1

1

شکل سکونت

0.333

0.333

0.5

1

1

مجموع

*

*

*

میزان مشارکت
نوع همکاری
قومیت

وزن
0.35
0.079
0.23
0.20
0.14
1

*

منبع :یافته های تحقیق
جدول شماره ( :)8مقايسه زوجي عناصر درون خوشه کالبدی
عنوان

دانه بندی

قدمت

مصالح

کیفیت ابنیه

وضعیت ارتفاعی

دانه بندی

1

1

1

2

4

82 2 0.

قدمت

1

1

1

2

3

66 2 0.

مصالح

1

1

1

2

2

0.245

1

23 1 0.

1

83 0 0.

کیفیت ابنیه

0.5

0.5

0.5

وضعیت ارتفاعی

33 3 0.

33 3 0.

33 3 0.

*

مجموع

*

1
0.5

*

*

*

وزن

1

منبع :یافته های تحقیق
جدول شماره ( :)9مقايسه زوجي عناصر درون خوشه زیست محیطی
عنوان

نظافت و پاکیزگی معابر و شبکه دسترسی

جمع آوری زباله

دفع فاضالب

نظافت و پاکیزگی معابر و شبکه دسترسی

1

2

2

وزن
0.29

جمع آوری زباله

5.0

1

2

0.54

دفع فاضالب

5.0

5.0

1

0.16

مجموع

*

*

*

1

منبع :یافته های تحقیق

مقايسه زوجي خوشهها
در اين مرحله معيارهاي كنترلي و خوشهها با هم مقايسه ميشوند .براي حصول اطمينان از س راگزا ييي مقايسهههها ييي
ب باا تع اد د د س اهرط ييي
انجام شده ،ضريب سازگاري [ ]CIمحاسبه شده است و براساس شاخصهاي ساعتي متناسب ب
ماتريس وزنها اين اطمينان حاصل شد ،كه ماتريسها سازگار هستند .جدول شماره(  )6وزن مقايسه ها و وزن نسبي
يدهد.
خوشه ها را نشان م 
جدول شماره(  :) 10ماتريس مقايسه زوجي و وزن خوشه ها
عنوان

اقتصادی

کالبدی

زیست محیطی

اجتماعی

اقتصادی

1

2

3

4

0.463

1

2

3

0.275

کالبدی
زیست محیطی

0.5

وزن

0.333

0.5

1

3

0.176

اجتماعی

0.333

0.5

0.333

1

0.085

مجموع

*

*

*

*

1

منبع :یافته های تحقیق

ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت915 ...

ی ،اجتم و یعا
ی ،اقت داص ی ی
یدهددد ،از می دبلاک یاهرایعم نا ییی ییی
نتایج حاصل از مقایسه زوج شوخ زا ی هه هههه م ناشن ا ییی ییی
زیستمحیطی ،معیار اقتصادی با اثرات  0.463از ارجحیت وتأثیرگذاری بیشتری برخوردار است .پس از ای ایعم ن ررررر،
شاخص کالبدی نسبت به دیگر شاخصها در مرتبه دوم ارجحیت و تأثیرگذاری بر روی احیاء و باززنده سازی بافت
تاریخی شهر خوی را دارد.
نتیجهگیری
بافتهای تاریخی موجود در هستههای اولیه شهرها بخش جدایی ناپذیری از هویتتت شهررر و ش ادنوره ننن ب رامش ه   
ی
میرود .به همین لحاظ بیتوجهی به آن موجب محو این ارزشهای محیطی میشود .بدیهی است ارزشهای محیطی ی
ی هویتتت
ن منظرگ فح ها ظظظظظ و پای راد ی ی
ق دارد و از این ن
یاد شده تنها متعلق به مالکان نبوده بلکه به تمام شهروندان تعلق ق
سیمای شهری نه تنها یک اصل بلکه وظیفه است .یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر ب ازبا ناونع ه ر یارب ی     
ت ،گردش م .دشابیم یرگ رر رررررور مطالع هتفرگ ماجنا تا    
تهای تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است ت
باززندهسازی باف 
همانطور که در پیشینه تحقیق ارائه گردید .در راستای تحقیق حاضر نش وژپ دهدیم نا هشه ز یا ی دا ی عوضوم اب        
ی ،ب و ینیرفآزا
تهای ت ماس و یخیرا ا هدن یی یی
حفاظت و باززندهسازی بافتهای فرسوده و حفاظت و باززندهسازی باف 
حفاظت و باززندهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با رویکر گشدرگ د ر تسا هتفرگ تروص ی هب و

ییاسانش        

مهمترین معیارهای باززنده سازی بافت های تاریخی پرداختهاند ولی مرور مطالعات انجام گرفته نشان میدهد مع دود
ی وج و ینادزی( دراد دو
مطالعهای در رابطه با باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد توسعههه گردش رگ ی ی
همکاران ( )6931بازآفرینی بافتهای فرسودة شهری با رویکرد گردشگری پایدار با تلفیق مدللل ه مانرب یا هه ههه ریزی ی
ی
راهبردی و تحلیل شبکه در شهرخوی) .بررسی تحقیقات صورت گرفته در راستای تحقیق حاضر نش تسا نآ زا نا   
که به بحث شناسایی مهمترین عوامل در راستای باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکر گشدرگ د ر ب ی ههه هههه
منظور تسریع فرایند مورد نظر توجه نشده است تنها به ارائه راهکاره یدرگ هدنسب ا د لدم اب و تسا ه

      ANPتنها

اولویتبندی راهکارها را انجام داده است .در تحقیق حاضر مؤلفههای اصلی باززندهسازی بافت تاریخی ب کیکفت ه   
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی شناسایی شدند در این شناسایی از مدل تحلیل شبکهای با بهرههگیری از
نرم افزار  Super Decisionو آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید ،که در روش رگرسیون خطی
چند متغیره ،شهروندان و اهالی بافت تاریخی شهر خوی مورد آزمون قرار گرفته شده و در روش تحلیل ش کب هههای از
روش دلفی و نظر ارشناسان در راستای شناسایی عوامل مؤثر در باززندهسازی بافت تاریخی استفاده ش اب .تسا هد    
توجه به اینکه گردشگری فعالیتی است که به شیوههای گوناگون بر احیاء و باززندهسازی فضاهای تاریخی شهر تأثیر
میگذارد و دارای اهمیت فراونی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،زیست محیطی و کالبدی بافته ات یا ر خی ی   
است .آنچه که مسلم مینماید ،وجود ربطه دو سویه میان باززندهسازی فضاهای شهری که یرگشدرگ هعسوت و ن    
تاریخی است .بدین منظور شناسایی زیرمجموعههای این عوامل و همچنین مؤثرترین ای رد دناوتیم لماوع ن ار هئا     
راهکارهای و الویتبندی راهکارهای ارائه شده در امر باززندهسازی مسیرگشا باشد .در تحقیق حاضر ابتدا در روش
رگرسیون خطی چند متغیره مشخص گردید که عوامل مذکور در باززندهسازی بافت تاریخی شهر خوی تأثیر بسازی
دارند ،ضریب همبستگی چندگانه این مهم را نشان میدهد .هر چه مقدار این ضریب به عدد ( )1نزدیکتر باشد ،نشان

 520فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

از آزادی آن دارد که متغیرهای مستقل توانستهاند میزان زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند ،عدد مزبوررر در
پژوهش حاضر  0.837بدست آمده که به عدد یک نزدیکتر میباشد و در نتیجه میتوان گفت که عوامل م رو د د م وکذ ررر
توانسته است بیشتر تغییرات (واریانس) احیاء بافت تاریخی شهر خوی تبیین کند .در ادامه مدل رگرسیون خطی چند
متغیره ،ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل (زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی) بررر متغیررر وابستههه
(احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی) را نشان داده شد ،نتایج این مرحلهاز م اد ناشن لد د وا هک  ًالًال ه  ررر رررررر
ی باا
ی اقت داص ی ی
چهار متغیر مذکور بر متغیر احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی تاثیر دارند .ثانیًاًا متغیرهای ی
ی باا ضریببب
ی(  ) 0.395و متغیررر اجتم عا ی ی
ت محیطی ی
ب (  ،) 0.469زیست ت
ضریب رگرسیونی ( ،) 12 5.0کالبدی باا ضریب ب
ی را دارن .د
(  ) 0.324به ترتیب باالترین تاثیر رگرسونی را روی متغیر احیاء و باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی ی
در ادامه با استفادهز مدل تحلیل شبکهای که از نظر کارشناسان استفاده شده است مشخص گردید که در بین عوامل
مؤثر در باززده سازی بافت تاریخی شهر خوی عامل اقتصادی و کالبدی به ترتیب بیشترین تأثیر را در باززندهس یزا
بافت تاریخی شهر خوی راداشتهاند.
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