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چکیده 
پژوهش حاضر  با هدف ارزیابی پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر 
میبد تدوین گردیده است. روش به کار گرفته شده   توصیفي- تحلیلي و مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق، با 
استفاده از 16شاخص، عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری و به تبع آن نقشی که در بهسازی و  نوسازی بافت تاریخی شهر میبد 
دارند، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، عامل ساماندهی فضایی- کالبدی  به عنوان عامل اّول  با مقدار ویژه 7/726، 
عامل نهادي-  تخّصصی به  عنوان عامل دوم با مقدار ویژه 4/548، عامل کالبدی- محیطی به عنوان عامل سوم با مقدار ویژه 4/548 و 
عامل چهارم به عنوان عامل تبلیغاتي با مقدار ویژه 1/471 از  مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری و اقدامات بهسازی و 
نوسازی در باغشهر میبد می باشند. بر اساس نتایج حاصل از مدل سوآت، سایت جاذبه هاي گردشگري بافت  تاریخي شهر میبد داراي امتیاز 
82 بوده و از این رو اگرچه در زمره مناطق گردشگري  با سطح عملکردي ملی قرار دارد، اّما با تقویت شاخص هاي فوق مي توان ارتقاء 

عملکرد بافت تاریخي  را در کوتاه مدت انتظار داشت. 
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سنگاپور با ایران در سال 2013، سهم ایران در حوزه گردشگری 
در سال 2013 تنها حضور چهار میلیون گردشگر بوده است، این 
در صورتی است  در این سال تعداد 101 میلیارد و 150 میلیون 

 .) http://www.alef.ir ( گردشگر در جهان جابه جا شده است
به شمار  یزد  استان  از قدیمي ترین شهرهاي   باغشهر میبد یکي 
مي رود که در دوره هاي مختلف از ساساني تا پهلوي جاذبه هاي 
تاریخي باشکوهي در خود  جاي داده است و حتي آثاري از قوم 
از نظر سالمت  ماد در میبد کشف گردیده است. از طرفي میبد 
بافت تاریخي بهترین جایگاه را در میان شهرهاي  استان یزد دارا 
مي باشد. وجود بناهایي مانند نارین قلعه، کاروانسراي عباسي، آب 
ارزش هاي  داراي  نمونه هاي دیگری که  و  انبار، یخچال خشتي 
زندگي  جریان  به  توجه  با  و  هستند  فرهنگي  و  واالي  تاریخي 
این  بودن  نادر  به  تا  داده  هم  دست  به  دست  بافت،  سطح  در 
بافت در نوع خود کمک کنند. کمتر  مي توان در این زمان بافت 
که  نمود  پیدا  شاخص  پتانسیل هاي  این  با  تاریخي  و  فرهنگي 
جذب  زمینه  مذکور  امتیازات  باشد.  شده  مطرح  امتیازات  داراي 
 گردشگران داخلي و خارجي را فراهم نموده است. با توجه ویژه 
به سرمایه گذاري در بخش میراث فرهنگي و گردشگري در شهر 
میبد مي توان به  مزیت هایي از جمله اشتغال زایي، بازگشت سرمایه 
و ارزآوري دست پیدا نمود. در راستای موارد ذکر شده، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی پیامدهاي فضایی  توسعه صنعت گردشگري 
و سیاست هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي تاریخی با تأکید 

بر عوامل کالبدي- محیطی در شهر میبد تدوین گردیده است. 
 

 1.  پرسش های تحقیق  
 -   آیا وجود جاذبه هاي تاریخی- فرهنگی در بافت تاریخی شهر 
میبد، موجب تسریع روند فعالّیت های بهسازی و نوسازی در بافت 

تاریخی شهر می شود؟
اقامتی موجود  در  امکانات  افزایش  و  آیا اصالح شبکه معابر   - 
بافت راهکار مناسبی در جهت توسعه صنعت گردشگری در میبد 

است؟

 2.    مبانی نظری   
دیدن  براي  خود  زندگي  مختلف  دوران هاي  در  انسان ها 
جذابیت هاي طبیعي، کشف فرصت هاي اقتصادي، بهره مندي از 
امکانات زیستي مناسب تر، آگاهي  از تنوع هاي قومي و فرهنگي 
بنابراین  نیز تحمل کرده اند.  را  راه  بسته اند و مشکالت  بار سفر 
گردشگری قدمتي به بلنداي تاریخ دارد )زاهدي، 1385،  ص3(. 
مورد  موضوعات  از  برگرفته  هریک  گردشگري  مختلف  تعاریف 
منظری  از  کدام  هر  که  مي باشند  گردشگري  مطالعات  در  نظر 
...( گردشگري  و  اقتصادي  اجتماعي،  خاص )جغرافیایي،  فاصله، 
ابعاد  بر  گردشگري  به  راجع  نوشته ها  اّولین  مي کند.  توصیف  را 

  مقدمه
پس از انقالب صنعتي و تغییر شکل وضعّیت موجود زندگي بشر، 
ضرورت ها و عینّیت هاي بسیاری کاسته یا افزوده شد که سفر نیز 
از این قاعده  مستثني نبود. مسافرت از قرن هیجدهم میالدي به 
بعد هر روز برضرورت و موجودیت اش افزوده شد تا آنجا که تبدیل 
به صنعت گردید. اقتصاددانان در  تعریفي عام معتقدند هر پدیده اي 
که منجر به افزایش درآمد ملي شود مي تواند نام صنعت بر خود 
را در زمره صنایع خدماتي  طبقه بندي  باشد و گردشگري  داشته 
و  درخشید  آن چنان  توریسم  زمان صنعت  با گذشت  مي نمایند. 
توجیه اقتصادي پیدا کرد که پس از صنایع نفت و حمل و نقل 

رتبه پرسودترین  صنایع را به خود اختصاص داده است.  
روستایی،  )گردشگری  سه گانه  فضایی  الگوهای  در  گردشگری 
گردشگری شهری و گردشگری در طبیعت( در فرآیندی از جهانی 
شدن به سوی شکل دادن  به یک  »دهکده گردشگری  « در حرکت 
است و   به مانند بازار آزاد مشترکی می ماند که تمامی کشورها درخور 
تالش خود از آن بهره  می برند)  Holjeva,2003,p131 (. در این 
بین موفقّیت و رشد پایدار گردشگري محیط ها و مناطق مختلف؛ 
در گرو عملکرد مناسب چرخه گردشگري و  عناصر و فاکتورهاي 
متعددي است که روي هم رفته محیط گردشگري را شکل مي دهد. 
این مؤلفه ها هر یک در محیط مذکور اهمّیت خاصي داشته و با 
 سایر مؤلفه ها ارتباط تنگاتنگي دارند )  Coltman,1989 (. بنابراین 
که  کرد  موفق محسوب  گردشگري  لحاظ  از  مي توان  را  مکاني 

هر یک از عوامل  شکل دهنده محیط گردشگري را فراهم آورد.
کشور ایران نیز به واسطه پیشینه باستاني و ارزشمند تاریخي خود 
دارای آثار و بناهای معتبر و شناخته شده ایست که معّرف تاریخ  
و فرهنگ ایران در  سطح جهان هستند.  در واقع،  ایران سرزمینی 
و  است  برخوردار  بالنده ای  گردشگری  پتانسیل  از  که  است 
جاذبه های تاریخی- فرهنگی و طبیعی پرشماری  دارد که می توان 
با تکیه بر آنها، ایران را به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگران 
جهان مطرح ساخت و از امتیازات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
آن  سود برد. این ویژگی در کشاکش رخدادهای مختلف و در گذر 
زمان افت و خیز داشته و تحت تأثیر نگرش های متفاوت، کندی 
از   2013 سال  در  منتشره  آمار  بر  اساس  است.  گرفته  شتاب  و 
سوي سازمان جهاني گردشگري، سهم مستقیم سفر و گردشگري 
ایران در  تولید ناخالص  اقتصاد  نسبت به سهم بخش هاي دیگر 
داخلي، حدود 2 درصد از کل اعالم شده است و بر این اساس 
ایران در بین 184    کشور جهان، رتبه 147 را به خود اختصاص 
داده است.  همچنین در سال 2012، سهم مستقیم و غیر مستقیم 
در  ایران  اقتصاد  دیگر  بخش هاي  سهم  به  نسبت  گردشگري 
اشتغال، حدود 5.1 درصد از مجموع  اشتغال اعالم شده است و بر 
این اساس ایران در بین 184 کشور جهان رتبه 150 را به خود 
اختصاص داده است. با مقایسه درآمد گردشگری ساالنه  ترکیه و 

68

ی 
 ها

ت
اس

سی
 و 

ری
شگ

رد
ه گ

سع
 تو

یی
ضا

ی ف
دها

یام
پ

د...
میب

هر 
غش

ی با
یخ

تار
ت 

 باف
 در

زی
سا

 به
ی و

ساز
نو



في مابین جامعه مهمان، محیط، جامعه میزبان و بخش دولتي و 
خصوصي که منجر به شکل گیري  فضائي مناسب و مطلوب در 
ادامه  در   .)1390 زاده،  )علی  مي شود«  گردشگر  نیاز  رفع  جهت 
برخی رویکردهای مطرح شده  در زمینه گردشگری ارائه  می گردد. 

روند  بر  حاکم  دیدگاه های  برخی  معرفی  به  حاضر  تحقیق  در 
گردشگری که بی ارتباط با موضوع مورد مطالعه نمی باشد پرداخته 
شد، اّما از دیدگاه  نگارندگان این مقاله، رویکرد توسعه پایدار به 
مقوله گردشگری مدنظر است در غیر این صورت نمي توان انتظار 
را  شهري  در  فضاهای  خصوص  به  مطلوب  گردشگري  توسعه 
شهرها  در  گردشگري  پایدار  توسعه  به  رسیدن  جهت  داشت. 
چارچوب ها و پارامترهایي حاکم است که این چارچوب و فرایند را 

مي توان  مطابق تصویر شماره 3 نشان داد. 

3.  مواد و روش
آن،  انجام   روش  و  توسعه ای   کاربردی-  نوع  از  تحقیق     این 
تاریخی  بافت  بررسی  مورد  محدوده  است.  پیمایشی  توصیفي- 
با  برابر  میبد  شهر  مطالعه  مورد  جامعه  آماری  است.  میبد  شهر 
58872 نفر می باشد. براي انجام این پژوهش از روش هاي مطالعه 
روش هاي  و  نیز  مطالب  محتوي  و  متون  بررسي  و  کتابخانه اي 
در   پرسشنامه  از طریق  منظور  بدین  است.  استفاده شده  میداني 
تعطیل  روز  یک  روز،  دو  هفته  در  ماه  سه  در طول   1388 بهار 
)جمعه( و  یک روز کاری )سه شنبه( و هر روز ده پرسشنامه و جمعا 
240 مورد داده ها جمع آوری شد. تعیین حجم نمونه باال براساس 
 ) N ( مفرض  آماری  جامعه  از   )   n ( نمونه  حجم  تعیین  جدول 
عالی حجم  و کوهن که مدل تصمیم گیری  مورگان  و  کرجسی 

 ) Bridges,1959,p125  (   داشته اند تمرکز  پدیده  این  تاریخي 
در این نوشته ها عالوه بر جنبه تاریخي بر بعد فاصله نیز تأکید 
از  محل  که  فاصله اي  مبناي  بر  گردشگران  و  است  مي شده 
و  زمان  گذشت  با  اّما  مي شدند،  طبقه بندي  داشته اند،  سکونت 
قرارگیري در فضاي پست مدرن، معاني رایج گردشگري نیز تغییر 
که  خود  اّولیه  تعاریف  از  پدیده  این  طوري  که  به  است،  یافته 
عمدتًا به عنوان یک مّولد اقتصادي قلمداد مي شد فاصله گرفته و 
  .) Gunn,2002, pp6-10  (   خصلتي چند وجهي بخود گرفته است
قبل از ارائه دیدگاه های مطرح شده در زمینه گردشگری، ابتدا به 
بیان  معانی متفاوتی که صاحب نظران صنعت  گردشگری در این 

زمینه پرداخته اند، اشاره می شود.  
با توجه به مجموع تعاریف ارائه شده و مفهوم گردشگري در مکان 
جغرافیایي و با یک دیدگاه کلي نگر مي توان گفت که گردشگري 
عبارت است از:   »مسافرت شکل گرفته در نتیجه عرضه و تقاضاي 

 

، توسعه و  اطالع رسانی حمل و نقل و ارتباطات
، رهبري پیشرفت  

 بازار گردشگري

فرهنگ و 
جمعیت جامعه 

 میربان

 

خدمات و  جاذبه ها
 تسهیالت

تصویر1: عوامل شكل دهنده محيط گردشگري
 )علی زاده ، 1389، ص 39( 

جدول 1: مفاهيم گردشگری از دیدگاه صاحب نظران )نگارندگان( 

  (1982( و وال سونیمات
آن منطقه   خارج از محل سکونت عادي و مطالعه یبعدي است که شامل عزیمت به مقصدهای اي چند گردشگري پدیده 

  .(57 ،ص1385برنز، . م)  اي متشکل از عناصر پویا، ایستا و غیرمستقیم است در واقع گردشگري  پدیده. باشد می

  (1985(مورفی 
ئمی تا زمانی که این سفر به سکونت دا است به یک مقصد« گردشگران و ماجراجویان»گردشگري شامل سفر غیرساکنین  

  (.57،ص 1385برنز، . م) گردشگري ترکیبی است از گردش و تجارت . مبدل نشده است

  ( 1989(پیرس 
از  ،شود تی چند جانبه بوده و از آنجا که در مراحل مختلف آن از مبدأ تا مقصد، خدمات درخواست و عرضه میگردشگري فعالی

اي تعداد زیادي مبدأ یا مقصد وجود دارد که  عالوه براین احتماالً در هر کشوري یا منطقه. لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است
  (.16 ، ص1380لومسدن ، )  هستند( مقصد)و پذیرش ( مبدأ)دو خصوصیت حرکت  اغلب آنها داراي هر

  ( 1989(گی، ماکنز و چوي 
واي ) را گردشگري گویند جام کار روزمره یا تحصیلجامعه براي تجارت یا تفریح و نه براي انعمل جابجایی به خارج از 

   (.21 ، ص1382،گی

  (1998( میدلتون 
ا بهترین دیدگاه این است که آن را بازار تمام عیاري شود ام گرچه سفر و گردشگري همواره به صورت یک صنعت تعریف می

، برنز. م)یدات بسیار متنوع مسافر پسند است بازدیدکنندگان براي تول  گرایی فزاینده اي مصرفا و الگوهبدانیم که بیانگر تقاض
  .(57، ص1385

  بیچریل
 کیباشد و حداقل  شتریب ایساعت  24، کشور کیاست که طول اقامت او در  يا کننده دیبازد ،گردشگر یالملل نیب دگاهیاز د

  .(37، ص1384 ،لیچریب)شده بگذراند  دیشب را در کشور بازد

  سازمان جهانی گردشگري

گردشگري عبارت است از مجموعه کارهائی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادي خود براي مدتی که کمتر از 
 ، دیدار با اقوام و آشنایان،تفرج، استراحت، ورزش دهد، و هدف آن سرگرمی، ساعت و بیشتر از یک سال نیست، انجام می 24

هائی از این قبیل  هاي مذهبی و فعالیت مطالعه، تحقیق، فعالیت ،یا کنفرانس، درمان، شرکت در سمینار موریتأم و کار، کسب
  (.WTO,1999) است
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و  است  شده  یافته  نیز  عیالمي  دوره  به  متعلق  قلعه  سفال هاي 
)افشار سیستاني،1354، ص  دارد  از قدمت شهر  این خود نشان 
91(. اهمّیت شهر و انتساب آن به  این دوران جز این نمي تواند 
باشد که ساسانیان را بانیان بزرگ شهرها به شمار مي آورند، آنها 
شهرهاي بسیاري چون اردشیر خوره و بیشاپور را بنیان نهاده  یا 
مرّمت و احیاء کرده اند. میبد احتمااًل از همین شهرهاي دسته دوم 
است )ملک زاده بیاني، 1368، ص 33(. وقتي از تاریخ میبد در 
پس از اسالم سخن  رانده مي شود، عمدتًا تأکید بر دوران آل مظفر 
است. پس از فروپاشي سلسه ساساني، میبد ظاهراً همچنان شهر 
با اهمّیتي محسوب مي شد و از جمله  شهرهاي منطقه بوده که در 
آن مسجد آدینه برپا گردیده است و ظاهراً مسجد جامع مي توانست 
موجب تشّخص و اهمّیت شهر به حساب آید )تاریخ جدید  یزد، 
ص 82(. در این دوره میبد به لحاظ اقتصادي و فرهنگي در اوج 
خود به سر مي برد. نارین قلعه نیز در همین دوران مرّمت مي شود 
)کاتب، 1357،  ص35(. میبد به دلیل اهمّیت فراوان آن در دوران 
»آل مظفر«، در دوران »تیموریان« دستخوش کینه توزي امیران 
گورکاني مي شود، و از جایگاه خود فرو  افتاده و بخشي از قلعه آن 

با خاک یکسان شد )مستوفی بافقی، 1340، ص 722(.  
یابد،  باز  را  دیرین خود  اهمّیت  نتوانست  نیز  دوره »صفویه«  در 
میبد  در  عماراتي  احداث  به  صفویان  دوران،  همین  در  البته 
بعد  ادوار  در  است.  رباط  آن  کاروانسراي  نمونه  که   زدند  دست 
به  میبد  اهمّیت  از  ارتباطي  راه  تغییر  با  متأخر  دوره  در  ویژه  به 
بندر  ارتباطي  تهران-  جاده  امروزه  ولي  شد  کاسته  آشکار  طور 
عباس توانسته حیاتي دوباره به شهر بازگرداند. مساحت کل شهر 

نمونه را ارائه داده اند، انتخاب شد که به انتخاب 240 مورد  از حجم 
نمونه پرداخته شد. و برای تحلیل و پردازش داده ها از آزمون های 
 SPSS  کمک گرفته شده است.  با استفاده از 16 شاخص عوامل 
توسعه  از  استفاده  با  میبد  شهر  تاریخی  بافت  در  بهسازی  مؤثر 
با  و  قرار گرفته  نمونه موردی، مورد مطالعه  صنعت گردشگری، 
روش تحلیل عاملي این شاخص ها به   4 عامل یا فاکتور کاهش 
یافته و بصورت ترکیبي در عوامل معني دار ارائه گردید و درصد 
تعیین  تاریخی  ناحیه  این  گردشگری  توسعه  در  عامل  هر  سهم 
 شده است. در پایان به ارائه راهکارهایی در جهت توسعه صنعت 

گردشگری در  بافت قدیم شهر میبد پرداخته شده است. 

11 −
−

×
−

=
N
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n
SXS

N  = تعداد کل حجم نمونه /  n  = حجم نمونه/ 
X  = میانگین  S    = انحراف معیار/   

 4. معرفي باغشهر تاريخي میبد
    میبد با اینکه شهري کوچک و کم آوازه است، یکي از نمونه هاي 
بافت  ایران به شمار مي رود. هر چند که  باستاني  نادر شهرهاي 
سنتي آن گزند هاي  فراوان دیده است، هنوز بسیاري از پدیده ها 
و عناصر شهري قدیم، مانند راه هاي باستاني و مؤسسات وابسته 
قدیم  آثار  گسترش شهر  و  بیرونه ها  و  شارستان  کهندژ،  آن،  به 
را مي توان در آن تشخیص داد. منابع تاریخي محلي یزد، بناي 
میبد را به دوره »ساسانیان« نسبت داده اند، در حالي که در نارین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 سلسله مراتب نیازها

تأمین  رضایت 
گردشگر از جامعه 

 میزبان

تامین نیازهاي توریست شامل 
 آب، خوراك، غذا

تامین امنیت و احترام و 

رعایت حقوق اچتماعی و 
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خرید کاال و خدمات از  
جامعه میزبان توسط 

جامعه 
)گردشگر(مهمان  

وجود تسهیالت 
مشابه بین جامعه 
 مهمان و میزبان

جامعه مالقات  هدف مندانه بین 
 ممهان و میزبان

 برخی  دیدگا ه هاي مطرح شده در زمینه گردشگري

 فرهنگ پذیري

یکی شدن اجتماعات در 
 ترکیب زمان و مکان جدید

افزایش سطوح کنش متقابل و 
وابستگی هاي داخلی میان دولتها 

 گردشگري بین المللی

نسبت به نظام تغییر نگرش بشر 
جهانی و اندیشیدن فراتر از 

 مرزهاي ملی

 جهانی شدن

برخی  معرفی   :2 تصویر 
شده  مطرح  های  دیدگاه 
گردشگری  زمينه  در 
گرفته  صورت  )مطالعات 
منابع  از  نگارندگان  توسط 

مختلف( 
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تاریخي  اثر  مجموعه  یک  به  تبدیل  را  بافت  این  گستردگي  و 
به  اثر منحصر  نیز  یک  دنیا  بلکه در  تنها در کشور  نه  کرده که 
فرد مي باشد. قرارگیري بناهایي مانند نارین قلعه چاپارخانه، آب 
موزه  ساالر،  خانه  کبوتر،  برج  خشتي،  یخچال  کاروانسرا،  انبار، 
حیدر  حسینیه  سنگي،  دو  آسیاب  بابک،  مجموعه   مردم شناسي، 
قلعه مهرجرد  بارجین،  قلعه  بافت شارستان، مسجد جامع،  علي، 
روي یک شبکه و زنجیره  یکپارچه و جامع معنا پیدا مي کند که 
ما آن را میراث شهري میبد مي نامیم  و مهم تر اینکه شارستان با 
محالت دروني اش و مسجد جامع اولیه اش وجود  دارد و بیرونه ها و 
روستاها در البه الي باغات، هنوز دایر و در حال توسعه می باشند. 
تعدادي از قنوات میبد هنوز آب دارند که به سبب قرار گرفتن در 
 بستري غني از خاک رس، به عنوان یک قطب سفالگري مطرح 
میبد  شهر  صنعت   این  ادامه  در  نیز  امروزه  حتي  و  است  شده 
البته صنایع دیگري  ایران و  مهم ترین کانون کاشي و  سرامیک 
مانند فلزکاري و زیلو بافي است. زیلوهاي میبدي را مي توانیم از 
مسجد جامع کاشان تا مسجد جامع بم ببینیم.  محله هاي قدیمي 
بلند، خانه هاي قدیمي در  با کوچه هاي پیچ در پیچ و دیوارهاي 
کنار ساباط  و بازارچه ها، تیمچه ها، بازارها و سقف هاي ضربي و 
مدور،  آن هم با مصالح ساختماني ِگل رس و خشت خام با ساز و 
کارهایي خاص نظیر بادگیرهاي چند دهنه و تاالر و سرداب ها که 
ترکیبي از سازگاري سه  عنصر جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد است، 

)1952هکتار(  مربع  کیلومتر   19/5 هادی،  طرح  اساس  بر  میبد 
 282 باغات  و  کشاورزی  بخش های  اراضی  از  این  که  می باشد 
هکتار   452 بایر  و  موات  262    هکتار،  مسکونی  اراضی  هکتار، 
است. بافت قدیم شهر میبد حدود 620 هکتار  وسعت دارد و شامل 
17 محله مي باشد که هر محله خود به چندین زیر محله و کوي 
و برزن هاي کوچک تر تقسیم مي شود، بعضي از این محالت در 
دارند.  قرار  ربض  محدوده  در  دیگر  برخي  و  شارستان   محدوده 
محالتي  جمله  از  بشنیغان  و  کوچک  پایین،  باال،  میبد  محالت 
هستند که در محدوده  شارستان قرار دارند. مي توان گفت محله 
محالت  کهن ترین  از  بارجین  و  بیده  محله  همراه  به  باال  میبد 
میبد، پیش  از توسعه هاي بعدي آن هستند   )اسفنجاري کناري، 
از  نیز  گردشگري  مسیرهاي  عمده ترین  صص79-78(.   ،1381
آباد،  فیروز  مهرجرد،  1(.  محالت  )نقشه  مي گذرد  محله   3 این 
خانقاه،  ده آباد، امیر آباد، جهان آباد، یخدان، محمود آباد، بارجین 
و شهیدیه از جمله محالتي هستند که در محدوده ربض )بیرونه( 
قرار دارند. شهر میبد در سال   1390،  جمعیتی حدود73393 را در 

خود جای داده است. 
 5. جاذبه هاي گردشگري میبد

        وجود آثار متعدد تاریخی و ارزشمندي که در بافت تاریخي 
میبد قرار دارد و همچنین  مرّمت، تغییر و دستکاري بخش عظیمي 
از این آثار در طی  سال ها، ادامه حیات و زندگي و همچنین پویایي 

تصویر3: نمایی از جاذبه های گردشگری  شهر ميبد

تصویر 3 : چارچوب حاكم 
شهري  پایدار  توریسم  بر 

)مطالعات نگارندگان( 
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شهري، مشکالت زیست محیطي، وجود ساختمان هاي متروکه، 
ناسازگار، عدم وجود سیستم فاضالب و  جمع آوري  کاربري هاي 
آب هاي سطحي و غیره و در نتیجه خالي شدن بافت از جمعّیت و 
فرسودگي آن مواجه است. که این امر خود موجب دگرگوني بافت 
از نظر  اجتماعي، فضاهاي کالبدي و اقتصادي مي شود و در نهایت 
ناموزوني روبه رو  ناهماهنگي و  با  ساخت فضایي- مکاني شهر 
مي شود. لذا توجه به بافت  قدیم شهر میبد و لزوم بهسازي و احیاء 
و بهبود کیفّیت زندگي اجتماعي در این فضاها و همچنین شناخت 
ارزش هاي بالقوه و به فعلّیت رساندن آنها  منطبق با عملکردهاي 
بافت هاي  تعدد  است.  برخوردار  ویژه اي  اهمّیت  از  زندگي مدرن 
از  نتیجه  در  و  باارزش  بناهاي  این  روزافزون  و تخریب  تاریخي 
بین  رفتن همبستگي بافت اجتماعي و نابودي فضایي ساختمان ها 
میراث  نوسازي،  و  )بهسازي  ذیربط  سازمان هاي  میبد  شهر  در 
فرهنگي و سازمان مسکن( را  بر آن داشته تا اقداماتي را در جهت 

نظر هر بیننده را به خود جلب مي کند. پس هر چه یک بنا و یک 
مجموعه تاریخي ارتباط و پیوستگي اجزا در آن  مشخص تر باشد 
گردشگر لذت بیشتري خواهد برد و زمینه تشویق افراد دیگر نیز 
بنابراین شهر فقط از خشت و گل ساخته نشده  فراهم مي شود. 
بلکه  هوّیت یک شهر و روابط دروني و بیروني در آن قابل مشاهده 
است. براساس بررسي هاي به انجام رسیده اغلب گردشگران وارد 
مي باشند،  تاریخي  و  فرهنگي  نوع  گردشگران  از  شهر  به  شده 
همچنین اولوّیت هاي گردشگران بر مبناي آثاري است که از نظر 
بر  بازدید  گردشگران  همچنین  و  دارند  بیشتري  قدمت  تاریخي 
اساس آنچه قبل از سفر به آنها معرفي شده و توصیفاتي که از 

آنها در ذهن دارند مي باشد. 
فرهنگي  میراث  نمایندگي  از  مأخوذه  اطالعات  و  آمار  طبق 
گردشگر  نفر   2000 به  نزدیک   1385 سال  در  میبد،  شهرستان 
خارجي و 98 هزار گردشگر داخلي  از مکان هاي دیدني و توریستي 
شهرستان بازدید کرده اند. در  نمودار شماره 1، آمار بازدید کنندگان 
از نارین قلعه طي سالهاي 1388-1384 آمده است.  مطالعه روند 
تعداد بازدید کنندگان از نارین قلعه، بیانگر روند رو به رشد  تعداد 
بازدید کنندگان از جاذبه های تاریخی )نارین قلعه( در شهر میبد 

طی  سال های )1388-1384( می باشد. 

تاريخي  بافت  در  نوسازي  و  بهسازي  ضرورت    .6
شهر میبد

و  تاریخي  شاخص  بناهاي  وجود  با  میبد  شهر  تاریخي  بافت 
پتانسیل هاي الزم جهت جذب گردشگر با مشکالتي از قبیل نبود 
دسترسي هاي مناسب، ضعف   شهر از نظر تجهیزات و تسهیالت 

 

نمودار 1:  تعداد بازدید كنندگان از نارین قلعه بين سال های
 1384-1388 )پایگاه پژوهشی ميبد، 1392( 

  سال بهره برداري  کاربري جدبد  سابقکاربري   نام بنا  ردیف
  1376  نمایشگاه  برج کبوتر  کبوتر خانه  1
  1381  رستوران موزه زیلو  خدمات بین راهی  کاروانسرا  2
  1381  پایگاه پژوهشی میبد  مسکونی  خانه ساالر  3
  1381  موزه پست  خدمات بین راهی  چاپار خانه  4
  1385  موزه سفال  ذخیره آب  آب انبار  5

 

 

0-14 جاذبه گردشگري ردیف  29-15  44-30 سال به باال 45   جمع 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

7/1 1 نارین قلعه 1  19 7/31  28 6/46  12 20 60 100 
7/6 4 آب انبار 2  18 30 24 40 14 3/23  60 100 

7/3 2 مجموعه کاروانسرایی 3  25 7/41  22 7/36  11 3/18  60 100 
3/58 35 5 3 مسجد جامع 4  18 30 4 7/6  60 100 

2/4 10 جمع  97 4/40  92 3/38  41 1/17  240 100 

جدول  1 :تعدادي از بناهاي تغيير كاربري یافته شهر ميبد )گزارش منتشر شده از  اداره كل ميراث فرهنگي استان یزد، 1383( 

جدول 2: وضعيت گردشگران وارده به تفكيک سن ) مطالعات ميدانی نگارندگان، 1388( 
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هم پاسخي به این سوال نداده اند. در زمینه تأثیر گردشگري بر 
پاسخگویان    %72 میبد،  شهر   تاریخي  بافت  احیاء  و   پایداري 
معتقدند توسعه صنعت گردشگری در بافت تاریخی شهر میبد و 
اقتصاد شهر موثر بوده  از  گردشگري در بهبود  درآمدهاي ناشي 
باال رفتن وضعّیت  و اظهار کردند که توسعه گردشگري موجب 
اقتصادي شهر و باال بردن توان بهسازی و  مرّمت بافت تاریخی  

توسط مردم و ساکنین می شود. 
بین مسؤلین مرتبط  پرسشنامه  توزیع  و  میدانی  بررسی های  در    
حاصل  زیر  نظرات  نقطه  میبد،  شهر  در  گردشگری  صنعت  با 
شد: 68% مسؤلین در حد خیلي  زیاد و 26% آنان در سطح زیاد 
را در توسعه  باستاني و فرهنگي  تاریخي و  آثار  مرّمت و توسعه 
عواملي  از  آثار  این  که  کردند  اظهار  و  دانسته  مؤثر  گردشگري 
 هستند که موجب جذب گردشگر مي شوند. 2% افراد هم در سطح 
متوسط مرّمت آثار تاریخي را در جذب گردشگر مؤثر دانسته اّما 
4% مسؤلین اعالم  کردند که مرّمت آثار تاریخي در حد ضعیف 
در جذب گردشگر مفید است. در زمینه میزان بهبود دسترسي به 
شهر در توسعه گردشگري 34% افراد در  سطح خیلي زیاد، 48% در 
سطح زیاد و 14% در سطح متوسط میزان بهبود دسترسي به شهر 
را در توسعه گردشگري مؤثر دانسته درحالي که 4% افراد در  سطح 
گردشگري  توسعه  در  را  شهر  به  دسترسي  بهبود  میزان  ضعیف 
مؤثر دانسته اند. در ارتباط با میزان نقش و توسعه صنایع دستي در 
توسعه  گردشگري،50% افراد در سطح خیلي زیاد، 23% در سطح 
زیاد و 4% در سطح متوسط میزان نقش و توسعه صنایع دستي را 

در توسعه گردشگري موثر  دانسته اند. 
 40% مسؤلین در حد خیلي زیاد و 44% آنان در سطح زیاد بخش 
خصوصي را در توسعه گردشگري مؤثر مي دانند. لذا 24% آنان نیز 
اثر بخش خصوصي را  در توسعه گردشگري در حد متوسط ارزیابي 
نموده و 4% مسولین هم  اظهار کردند که بخش خصوصي در 

سطوح خیلي ضعیف و ضعیف در توسعه  گردشگري نقش دارد. 
ب(گردشگران خارجی

صورت  در  خارجی  و  داخلی  گردشگران  نظران  اظهار  بر  بنا 

گرفته  صورت  اقدامات  مجموعه  از  که  دهند  انجام  بافت  احیاء 
مي توان به موارد زیر اشاره نمود:1 - مرّمت و احیاء  حسینیه حیدر 
علي 2- مرّمت و ساماندهي گذرهاي محله باغشاهي 3- مرّمت 
و احیاء خانه امین الرعایا 4- مرّمت و احیاء آسیاب محله باغشاهي 
5-  مرّمت و احیاء خانه کربالیي 6- مرّمت و حفاظت در چوبي 
کارگاه  مرّمت   -8 بارجین  قلعه  بدنه  مرّمت   -7 جامع   مسجد 

موتابي 9- مرّمت آب انبار مال  قطب الدین. 
در چند سال اخیر مهم ترین تفکري که در زمینه احیاء و مرّمت 
بافت هاي تاریخي توسط برنامه ریزان انجام گرفته، تغییر کاربري 
بناهاي موجود در بافت  تاریخي است که در گذشته داراي کاربري 
جهت  و  نیستند  استفاده  قابل  دیگر  امروزه  ولي  بوده  دیگري 
ماندگاري آن باید تغییر کاربري در آن داده شود.  در شهر میبد نیز 
بناهاي قدیمي زیادي به کاربري هاي مختلف از جمله فرهنگي، 
اداري، خدماتي و مکان هاي گردشگري و غیره تغییر کاربري داده 
 شده اند که این امر سبب احیاء و پایداري بافت تاریخي شده است. 
تعدادي از بناهاي مهم شهر میبد که داراي کاربري دیگري در 
گذشته بوده و تغییر  کاربري داده شده اند در جدول 1 نشان داده 

شده است. 

  7. يافته های تحقیق  
  یافته های تحقیق  حاضر  بر پایه برداشت هاي میداني و توزیع 
به  ادامه  پرسشنامه و منابع اسنادی به دست آمده است، که در 

ارائه آن پرداخته می شود. 
الف( گردشگران داخلی

  نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه در بین گردشگران داخلي نشان 
دادند که 80 درصد از پاسخگویان بازدید از جاذبه هاي فرهنگي 
و تاریخي را علت سفر  خود به شهر تاریخي میبد ذکر کرده اند. 
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده 10% افراد در سطح خیلي 
متوسط  در  سطح  آنان   %38 و  زیاد  در سطح  آنان   %22 و  زیاد 
و  اقامتگاه  و  پارکینگ  قبیل  از  گردشگران  رفاهي  تسهیالت 
آنان خواستار  سرویس بهداشتي و غیره را کافي دانسته و %28 
افزایش تسهیالت  و امکانات اقامتي بوده اند. 2% افراد در سطح 
خیلي زیاد و 24% آنان در سطح زیاد اعالم کرده اند که افراد بومي 
گردشگران  براي  شهر  میبد  تاریخي  آثار  معرفي  در  مسؤلین  و 
موفق بوده و 34% هم میزان موفقیت آنان را در سطح متوسط 
افراد در سطوح ضعیف و خیلي ضعیف  اما %38  اعالم کرده اند. 
میزان  موفقیت آنان را اعالم نموده اند. 2% افراد هم پاسخي در 

این زمینه ارائه نداده اند. 
توسعه  توسط  فرهنگي  تبادل  کردن  فراهم  میزان  زمینه  در 
در  آنان   %26 و  زیاد  خیلي  سطح  در  افراد   %32 گردشگري، 
مردم  و  گردشگران  فرهنگي  مابین  تبادل  معتقدند  زیاد  سطح 
افراد   %38 لذا  مي گیرد.  انجام  گردشگري  توسعه  توسط  محلي 

محل 
  اقامت

  درصد  یفراوان

  یدب
  کایآمر
  هیترک

  فرانسه
  هیروس
  نیچ
  نشده اظهار

19  
6  
5  
6  
5  
7  
2  

38  
12  
10  
12  
10  
14  
4  

  100  50  جمع
 

جدول 3: محل اقامت پاسخگویان )مطالعات ميدانی نگارندگان، 1388(
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که اهمّیت آن از  شاخص مشاهده شده کمتر مي باشد و در نتیجه 
مي تواند نادیده گرفته شود. به همین دلیل در این برنامه هر عامل 
با مقدار ویژه کمتر از 1 کنار گذاشته  شده است. در این تحقیق، با 
استفاده از 20 شاخص، عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری 
و به تبع آن نقشی که در بهسازی و نوسازی بافت تاریخی  شهر 
میبد دارند به 4 فاکتور کاهش یافته و بصورت ترکیبي در عوامل 
معني دار ارائه گردید و در صد سهم هر عامل به صورت مجزاء 
تعیین شده است .    در جدول  شماره 6 شاخص های مورد استفاده 
تست  شاخصها؛  آزمون  برای  است.  شده  داده  نشان  تحقیق  در 
نتایج  اینکه  توجه  به  با  آمد.  بعمل    Bartletts  و   KMO  هاي
حاصل از آزمون KMO   بیشتر از 0/7 ) 0/787 ( است. همچنین 
وجود  درصد   99 از  بیش  احتمال   با   )0/00( معني داري  سطح 
براي  ماتریس   این  مي کند.  تأیید  متغیرها   را  بین  همبستگي 
تحلیل هاي بعدي مناسب مي باشد. با توجه به میزان همبستگي 
شاخص ها مي توان عناوین مناسبي را براي هریک از  آنها انتخاب 

نمود که در زیر به آن پرداخته مي شود. 
عامل اول: مقدار ویژه این عامل 7/726 مي باشد که به تنهایي 
38/629 درصد از واریانس را محاسبه و توضیح مي دهد .   در عامل 
تاثیر را در  اول 6 شاخص  بارگذاري شده و این عامل بیشترین 
بین عوامل دارد. شاخص هاي مرّمت بناهاي فرهنگي، انتقال موزه 

به  تبلیغات گسترده و حساب شده می توان  برنامه ریزی دقیق و 
گردشگران  نظرات  بود.  میبد  امیدوار  شهر  در  گردشگری  رونق 

خارجی در جداول شماره 3 و 4 نشان داده شده است. 

و  گردشگری  توسعه  در  مؤثر  عوامل  نقش    .8 
فعالیّت های بهسازی و نوسازی در باغشهر میبد

پیشرفته  روش  رایانه اي  SPSS  و  افزار  نرم  از  بهره گیري  با 
تحقیق  این  در  استفاده  مورد  متغّیرهاي  مجموع  عاملي،  تحلیل 
داراي  که  شاخص هایي  که  بدین  صورت   گردید.  عامل سازي 
ارتباط دروني باشند، ترجیح مي دهند با یکدیگر حول یک محور 
لذا  ) کالنتري، 1382، صص 327-  281(.  یا عامل تجمع کنند 
شاخص هایي که داراي همبستگي منفي هستند و امکان تجمع با 
این شاخص ها را ندارند عامل دیگري را تشکیل مي دهند، بنابراین 
عوامل از  طریق ماتریس همبستگي استخراج مي شوند ) حکمت 
نیا و موسوي، 1385، صص 236-230(. در این محاسبه، تمامي 
حذف  شده  گذاري  بار    F  ماتریس در  که   0/5 از  کمتر  مقادیر 
استاندارد شده  واریانس  ویژه  مقدار  اندازه  و چون  است.  گردیده 
یک  واریانس  اگر  مي باشد،   1 معیار  انحراف  و  صفر  میانگین  با 
اجزاي  )جواب گیري(  استخراج  باعث  استاندارد شده که   شاخص 
اصلي مي شود، 1 باشد مؤلفه اي است با یک مقدار ویژه کمتر از 1 

  درصد  ينده گردشگریآ  فیرد
  4  محروم است ينده از نعمت گردشگریدرآ  1
  46  .دارد یدرخشان ينده یق و خوب باشد، آیدق يزیاگربرنامه ر  2

3  
در  بافت  ينده گردشگریه نداشته باشد در آشد يزیغات گسترده و برنامه ریاگر تبل

  30  تاریخی معنا نخواهدداشت

  17  نخواهد کرد یشرفتیپ  4
  3  اظهار نشده  5
  100  جمع  6

 

جدول 4: آینده 
گردشگري در  بافت 

تاریخی شهر ميبد 
از دید گردشگران 

)داخلی و خارجی( 
)مطالعات ميدانی 

نگارندگان، 1388( 

شاخص های   :5 جدول 
مورد استفاده در تحقيق 

)نگارندگان( 

دسترسی هاي مناسب براي پدیده هاي  
  توریستی  و میراث فرهنگی

  امکانات اقامتی

 نیاز ساکن يبهساز يها نهیمدت هز یاخذ طوالن
  ژانس هاي مسافرتی آ  بافت

  توریست راهنمایان  ترویج و آموزش زبان انگلیسی
  حمایت هاي سازمان گردشگري از جذب توریست  میزان مرمت بناهاي میراث فرهنگی

  حمایت سایر سازمان هاي اجرایی از جذب توریست  انتقال موزه به بافت تاریخی
تشویق به سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه 

  ورتبلیغات، چاپ و پخش بروش  مرمت بناهاي باارزش تاریخی در محدوده بافت

  احیاء و عرضه مراسم مذهبی
  توسعه و تقویت صنایع دستی

  توجه به مسائل زیست محیطی
  بکارگیري نیروهاي متخصص در جذب توریست
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عامل چهارم: مقدار ویژه این عامل 1/471مي باشد که7/356 
درصد از واریانس را محاسبه و توضیح  مي دهد. در عامل چهارم 
بروشور  تبلیغات، چاپ و پخش  و   برگزاري  سمینار  دو شاخص 
این  شاخص ها  همبستگي  مقدار  به  توجه  با  شده اند.  بارگذاری 

عامل را مي توان عامل تبلیغاتي اطالق نمود.

 9. ارزيابی امکانات و محدوديت های گردشگری بافت 
تاريخی شهر میبد بر اساس مدل   سوآت

محدودیت های  و  امکانات  ارزیابی   11 و   10 شماره  جداول 
گردشگری در بافت تاریخی میبد را بر اساس مدل سوآت نشان 
سایت  که  مي دهد  نشان   12 شماره  محاسبات  جدول  می دهند. 
امتیاز 82  تاریخي شهر میبد داراي  بافت  جاذبه هاي گردشگري 
سطح  با  مناطق  گردشگري  زمره  در  اگرچه  رو  این  از  و  بوده 
عملکردي ملی قرار دارد اّما با تقویت شاخص هاي فوق مي توان 

ارتقاء عملکرد بافت تاریخي را در کوتاه مدت انتظار داشت.   

 10.  ارزيابی سؤاالت تحقیق
   الف( آیا  وجود جاذبه هاي تاریخی- فرهنگی موجب تسریع روند 

فعالیت های بهسازی و نوسازی در بافت تاریخی شهر می شود؟
متغّیر  گردشگري  فرهنگی  تاریخی-  جاذبه هاي  سوال  این  در 
متغیر  نوسازی  و  بهسازی  فعالیت های  روند  تسریع  و  مستقل 

به بافت تاریخی،  احیاء و عرضه  مراسم مذهبي و نمایش، تولید 
بهسازی  هزینه های  مدت  طوالنی  اخذ  دستی،  صنایع  عرضه  و 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  به  تشویق  و  بافت  ساکنین  از 
به  بافت  محدوده  در  تاریخی  ارزش  با  بناهای  مرّمت  زمینه   در 
ترتیب اولّویت در این عامل جاي گرفته اند. این شاخص ها مقدار 
همبستگي مثبت دارند با  توجه به مقدار همبستگي شاخص ها، این 
عامل را مي توان عامل ساماندهی فضایی- کالبدی اطالق نمود.  

عامل دوم: مقدار ویژه این عامل  4/548مي باشد که 22/739 
پنج شاخص  را  محاسبه و  توضیح مي دهد.  واریانس  از  درصد 
مسافرتي،  آژانس هاي  از:  عبارتند  این  عامل  در  شده  بارگذاری 
در  آنها  تخصصی  زمینه  و  توریست  راهنمایان  اقامتي،  امکانات 
زمینه راهنمایی گردشگران، حمایت سازمان  گردشگري و ترویج 
مثبت  همبستگي  مقدار  شاخص ها  این  انگلیسی،  زبان  آموزش 
دارند،  با توجه به مقدار همبستگي شاخص ها، این عامل را مي 

توان  عامل نهادي- تخصصی اطالق نمود.
عامل سوم: مقدار ویژه این عامل  4/548 مي باشد که 22/739 
درصد از واریانس را محاسبه و توضیح مي دهد. در عامل سوم، سه 
شاخص؛ مسائل  زیست محیطی، وضعیت دسترسی بافت تاریخی 
و مراکز گردشگری موجود در بافت و کیفّیت ابنیه موجود در بافت 
بارگذاري شده اند،  این عامل را  مي توان عامل کالبدی- محیطی 

دانست. 

جدول  6: شاخص هاي 
بار گذاري شده 

در عامل ساماندهی 
فضایی- كالبدی 

)محاسبات 
نگارندگان،1392( 

جدول 7: شاخص هاي 
بار گذا ري شده 
در عامل نهادي- 

تخصصی )محاسبات 
نگارندگان،1392( 

جدول 8: شاخص هاي 
بار گذاري شده 

در عامل كالبدی- 
محيطی )محاسبات 
نگارندگان،1392( 

جدول 9: شاخص هاي 
بارگذاري شده 

در عامل تبليغاتي 
)محاسبات 

نگارندگان،1392( 

  نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف
  816/0 مرمت بناهاي فرهنگی 1

  عامل
  کالبدي -ساماندهی فضایی

  732/0  به بافت تاریخی موزه انتقال  2
 705/0  احیاء و عرضه مراسم مذهبی  3
 577/0  ولید و عرضه صنایع دستینمایش، ت  4
  533/0  بافت نیاز ساکن يبهساز يها نهیمدت هز یاخذ طوالن  5

تشویق به سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه مرمت بناهاي   6
  باارزش تاریخی در محدوده بافت

514/0  

 
  نام عامل یمقدار همبستگ شاخص فیرد

    752/0 یمسافرت يآژانس ها 1
  

  تخصصی -يعامل نهاد
  726/0 یامکانات اقامت 2
  653/0 ست و زمینه تخصصی آنها در زمینه راهنمایی گردشگرانیان توریراهنما 3
  524/0 يت سازمان گردشگریحما 4
  517/0  ترویج آموزش زبان انگلیسی  5

 
  نام عامل یمقدار همبستگ شاخص فیرد

  654/0 مسائل زیست محیطی 1
  581/0 توضعیت دسترسی بافت تاریخی و مراکز گردشگري موجود در باف 2  محیطی -عامل کالبدي

3  552/0  ت ابنیه موجود در بافتکیفی  
 

  نام عامل یمقدار همبستگ شاخص فیرد
  720/0 ناریسم يبرگزار 1

  یغاتیعامل تبل
  617/0  ، چاپ و پخش بروشورغاتیتبل  2
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تسریع روند فعالیت های بهسازی و نوسازی موجود مي باشد یعني 
تسریع  موجب  گردشگری  تاریخی  فرهنگی-  جاذبه های  وجود 

 روند فعالیت های بهسازی و نوسازی موجود در بافت می گردد. 
ب( آیا اصالح شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی موجود در 
بافت راهکار مناسبی در جهت توسعه صنعت گردشگری در میبد 

است؟
در این سوال، اصالح شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی متغّیر 
بین  وابسته مي باشد.  متغیر  توسعه صنعت گردشگري  و  مستقل 

وابسته مي باشد. بین جاذبه هاي  تاریخی- فرهنگی و تسریع روند 
همبستگي  و  کیدو  آزمون هاي  نوسازی  و  بهسازی  فعالیت های 
کندال بعمل آمد نتایج این آزمون ها به شرح زیر است. با  توجه 
به داده هاي فوق بین جاذبه های تاریخی- فرهنگی گردشگری و 
نقش آن در  تسریع روند فعالیت های بهسازی و نوسازی موجود 
 0/05 خطاي  در سطح  آزمون  نتایج  آمد  آزمون  بعمل  بافت  در 
رابطه معني دار است و آزمون همبستگي نیز بیانگر رابطه مثبت 
در  آن  نقش  و  فرهنگی  گردشگری  تاریخی-  جاذبه های  بین 

  نقاط ضعف ها  ت هانقاط قو  تهدیدها  فرصت ها
 ارزش تاریخی و نوعاً  هاي با وجود جاذبه

 بدیممنحصر بفرد در بافت تاریخی شهر 
   ن قلعه، و ثبت باغشهرینار نظیر

 ثبت درلیست میراث ملی وجهانی 
  ساختار یکپارچه و منسجم موجود در

  بافت تاریخی شهر میبد
   باالبردن ضریب سفرپذیري شهر میبد

 در  برخی فصول از سال 
 هاي با ارزش تاریخی  وجود جاذبه

ایرانی از نظر شهرسازي و  -اسالمی
، کاروانسرا عباسی، مسجد جامعمعماري 

  یخچال خشتی

 سیستم مشارکتی بین  عدم وجود
  مدیریت شهري وصاحبان حق

 ظائف تعریف شده براي  و عدم وجود
ازمان میراث فرهنگی و شهرداري وس

  مرز مداخله مشخص
  عدم وجود شبکه ارتباطی مناسب بین

بافت جدید و قدیم و مسیرهاي منتهی 
 هاي گردشگري به جاذبه

 عدم وجود منابع ذخیره آب کافی 
 دشواري ارائه خدمات شهري 
  پایین بودن ضریب اشتغال دربین

 ساکنین بافت تاریخی
 بدتخلیه جمعیتی بافت تاریخی شهر می  

  سبک معماري منحصربه فرد در بافت
 بدیم تاریخی شهر

  تولید صنایع دستی و غذاها و
 هاي متعدد و بومی شهر میبد شیرینی

 آئین هاي مذهبی خاص زردتشتی  
  وجود اماکن مذهبی نظیر مسجد جامع

  ...و 

  مهاجرت ساکنین بومی بافت به نقاط
ساز شهر که منجر به توسعه  تازه

گردد در  می بد یم قواره شهر فیزیکی بی
صورتی که با بهسازي دورن بافتی، 

پذیراي بسیاري از  بدیمبافت قدیم شهر 
 .ساکنین است

  کمبود امکانات خدماتی براي
( هتل، بیمارستان، پارکینگ)گردشگران 

 در محدوده بافت
 فرسودگی شدیدبافت شهري 
 عدم وجود راهنماي محلی 
  محدودیت حجاب براي گردشگران

  خارجی

 

جدول 10: ارزیابی امكانات ومحدودیت های گردشگری بافت تاریخی شهر ميبد بر اساس مدل   سوآت )نگارندگان( 

جدول 11: شاخص اولویّت بندی جاذبه ها از نظر عملكردی –كاركردی )محاسبات نگارندگان،1392( 
  نتیجه  ضریب  امتیاز  توضیحات  فاکتور  ردیف

1  15  3  5  امکان توسعه خدماتی و تفریحی به وضع موجود -میزان فضاي موجود جهت توسعه  ت توسعه مکانی و خدماتیوسعت وقابلی  

2  قابلیوجود راه ارتباطی و وضعیت آن، نوع و ترافیک جاده ها، وجود سرویس هاي مسافربري عمومی و   دسترسیت ت و کیفی
جابجایی آنها، وجود عالئم راهنمایی و رانندگی، وضعیت خدمات رسانی ( برد)خصوص و ظرفیت 

حمل و )ی ، امکان دسترسی و استفاده از سایر وسایط حمل و نقل...( پمپ بنزین، تعمیرگاه و)مسافرتی، 
  .و فواصل آنها( نقل هوایی، دریایی و راه آهن

5  2  10  

  4  1  4  ، فاصله تا مراکز استان، ثقل مرکز جمعیتی   فاصله تا مراکز جمعیتی  3

  5  1  5  هزینه هاي جانشینی، هزینه هاي الزم براي ایجاد، تکمیل و توسعه خدمات گردشگري  توجیه اقتصادي  4

نی، روشنایی، سرویس هاي بهداشتی، اماکن اقامتی و پذیرایی مناسب، ورودیه، امکانات آب آشامید  تسهیالت و خدمات  5
  ارتباطی، فروشگاه عهاي عرضه مواد مورد نیاز مسافران، پارکینگ

3  2  6  

تعیین ظرفیت برد زیستی، روانی و فیزیکی، تعیین حدقابل قبول تغییر در مکان تفریحی، هزینه انجام   تعیین ظرفیت برد  6
براي جلوگیري از آسیب پذیري منطقه، تعیین مالحظات منطقه اي، حساسیت گونه هاي زیستی  شده

  نسبت به بازدیدکنندگان و فضاي قابل استفاده

2  1  2  

7  همجواري با چشم اندازهاي زیبا و ویژه، مراکز و جاذبه هاي سایر منطقه، محله اي برپایی جشن ها و   هاي خاصتوجود جذابی
  ...ایع دستی و جشنواره ها، صن

5  2  10  

  5  1  5  استفاده از مکان فصلی است یا دائمی، میزان استفاده در ساعات شبانه روز  مدت استفاده از تفرجگاه در سال  8

اقدامات و امکانات الزم براي پیشگیري از   9
  تخریب محیطی منطقه

ی منطقه و پیش بینی وجود قوانین و امکانات الزم به منظور جلوگیري از بروز تخریب زیست محیط
  راهکارهاي مناسب به منظور ترمین و مرمت آسیب هاي وارده

2  1  2  

قابلیت آموزشی در زمینه هاي تاریخی، طبیعی، فرهنگی و هنري، وجود راهنما، وجود فن آوري پیشرفته   قابلیت آموزشی و ارائه خدمات آموزشی  10
  دید نزدیک از ویژگیهاي خاص موجود در منطقهجهت ارائه اطالعات آموزشی، امکانات مناسب براي باز

3  1  3  

مشخصات اقتصادي و اجتماعی   11
  بازدیدکنندگان

  4  1  4  توزیع جغرافیایی، سنی، جنسی و شغلی افراد استفاده کننده

  6  1  4  تاثیر بر میزان درآمد، هزینه و اشتغال افراد بومی منطقه  میزان تاثیرات اجتماعی، اقتصادي  12

  10  2  5    شتیاق مردم محلیمیزان ا  13

  82  جمع امتیازات
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نتیجه گیري
گردشگري فرهنگي امروزه پدیده اي جهاني تلقي مي شود که به ویژه در خالل چهل سال گذشته با رشد چشمگیري مواجه بوده است. 
محل ها و اماکني  که از لحاظ میراث فرهنگي غني هستند از پرجذبه ترین موارد براي گردشگران مي باشند. باغشهر میبد یکي از غني ترین 
شهرهاي کشور در زمینه قدمت  و تعداد آثار تاریخي است که مرّمت، تغییر و دستکاري بخش عظیمي از این آثار در طول سال ها ، حیات 
و زندگي و همچنین پویایي و گستردگي این  بافت را تبدیل به یک مجموعه اثر تاریخي کرده که نه تنها در کشور بلکه در دنیا یک اثر 
منحصر به فرد مي باشد. امروزه این بناهاي شاخص و جاذب  گردشگر به مرور زمان و با تأثیر عواملي چون ضعف تجهیزات و تسهیالت، 
عدم دسترسي هاي مناسب و غیره موجب فرسودگي این بناها شده و  سازمان هاي مرتبط با مسأله را وادار به مرّمت و بهسازي این بناها 
نموده است که این خود مي تواند موجب بازگشت حیات مجدد به بافت تاریخي شود،  اّما با نگاهي به آمار بودجه هاي شهر میبد و مقایسه 
با سایر شهرهاي استان و حتي مرکز استان از نظر میزان بافت تاریخي و اهمّیت آن مشخص است  که مورد بي توجهی مسؤلین قرار 
گرفته است و آن گونه که شایسته است نتوانسته جایگاه و اعتبار واقعي خود را در زمینه جذب گردشگر به دست آورد.  نتایج حاصل از 
برداشت های میدانی و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران حاکی از آن است که در صورت توجه به جاذبه های گردشگری موجود در 
بافت  و فراهم آوردن امکانات و زیرساخت های مرتبط با رونق گردشگری از قبیل بهبود شبکه معابر، افزایش امکانات اقامتی، تبلیغات 
مناسب در زمینه معرفی  باغشهر میبد و غیره خودبخود زمینه توجه گردشگران را به منطقه جذب نموده و تبعات این امری چیزی جز باال 
رفتن سطح زندگی ساکنین )از طریق  ایجاد مشاغل جدید حاصل از توسعه صنعت گردشگری(، میزان تمایل بخش دولتی و خصوصی 
به سرمایه گذاری در زمینه باال بردن کیفّیت ابنیه موجود  در بافت، مرمت جاذبه های تاریخی نخواهد بود. موارد ذکر شده در نوشتار به 
خوبی حکایت از این امر دارد توسعه صنعت گردشگری در باغشهر میبد  تأثیر مستقیمی بر تسریع روند فعالیت های بهسازی و نوسازی 

در بافت با ارزش و تاریخی میبد دارد. 
نتایج حاصل از مدل سوات نشان می دهد،  جاذبه هاي گردشگري بافت تاریخي شهر میبد داراي امتیاز 82 بوده و از این رو اگرچه در 
زمره مناطق گردشگري با سطح عملکردي ملی قرار دارد، اّما  با تقویت شاخص هاي فوق مي توان ارتقاء عملکرد بافت تاریخي را در 
کوتاه مدت انتظار داشت. چهار عامل مؤثر در روند توسعه گردشگری در شهر میبد  را می توان در عوامل تبلیغاتي، کالبدی- محیطی، 

نهادي- تخصصی و ساماندهی فضایی- کالبدی  خالصه نمود.   
بین متغّیرهای اصالح شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی و نقش آن در توسعه گردشگري آزمون  به عمل آمد، نتایج بیانگر این 
است که بین این  متغّیرها در سطح خطاي 0/0 رابطه معني دار است و آزمون همبستگي نیز بیانگر رابطه مثبت بین تأثیر تاثیر اصالح 
شبکه معابر و افزایش امکانات اقامتی   وتوسعه گردشگري مي باشد. بین متغّیرهای جاذبه های تاریخی- فرهنگی گردشگری و نقش آن 

در  تسریع روند فعالّیت های بهسازی و نوسازی موجود در  بافت، آزمون به عمل آمده،  بیانگر این است که بین این متغّیرها در سطح 

توسعه  و  اقامتی  امکانات  و  افزایش  معابر  شبکه  اصالح 
گردشگري آزمون هاي کیدو و همبستگي کندال بعمل آمد 
داده  به  توجه  با  است.  زیر  شرح  به  آزمون ها  این  نتایج 
هاي  فوق بین تاثیر اصالح شبکه معابر و افزایش امکانات 
اقامتی و نقش آن در توسعه گردشگري و در سطح خطاي 
0/0 رابطه معني دار است و آزمون  همبستگي نیز بیانگر 
رابطه مثبت بین تاثیر تاثیر اصالح شبکه معابر و افزایش 

امکانات اقامتی  وتوسعه گردشگري مي باشد. 

  جهینت  بیضر  ازیامت  شاخص  فیرد
1  15  3  5  ت توسعه مکانی و خدماتیوسعت  و قابلی  
  10  2  5  قابلیت و کیفیت دسترسی  2
  4  1  4  کز جمعیتیفاصله تا مرا  3
  5  1  5  توجیه اقتصادي  4
  6  2  3  تسهیالت و خدمات  5
  2  1  2  تعیین ظرفیت برد  6
7  10  2  5  ت هاي خاصوجود جذابی  
  5  1  5  مدت استفاده از تفرجگاه در سال  8

اقدامات و امکانات الزم براي پیشگیري از   9
  بافت تاریخی شهر تخریب

2  1  2  

10  3  1  3  مات آموزشیت آموزشی و ارائه خدقابلی  

11 
مشخصات اقتصادي و اجتماعی بازدید 

  کنندگان
4  1  4  

  6  1  4  میزان تاثیرات اجتماعی و اقتصادي  12
  10  2  5  میزان اشتیاق مردم  13

  82  ازاتیجمع امت

 

جدول 12: سطح بندي عملكردي منطقه گردشگري بافت تاریخي شهر ميبد 
)محاسبات نگارندگان،1392( 
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خطاي 0/05 رابطه معني داری وجود دارد و آزمون همبستگي نیز بیانگر  رابطه مثبت بین جاذبه های تاریخی- فرهنگی گردشگری و 
نقش آن در  تسریع روند فعالّیت های بهسازی و نوسازی موجود مي باشد. بدین معنی که  وجود جاذبه های فرهنگی- تاریخی گردشگری 
بر جاذبه های  تأکید  با  تقوّیت صنعت  گردشگری  براي  بافت می گردد.  در  نوسازی موجود  و  بهسازی  فعالّیت های  روند  موجب تسریع 

تاریخی- فرهنگی و رونق فعالّیت های بهسازی در بافت تاریخی میبد راهکارهایی به شرح زیر ارائه می گردد:
 1-  ایجاد امکانات رفاهي گردشگري براي همه اقشار درآمدي شهر میبد؛

 2-  تربیت راهنمایان مخصوص براي گردشگران خارجي و داخلي مستقر در مکان هاي تاریخي این منطقه؛
 3-  همکاري با کمیته بین المللي یونسکو براي معرفي بافت، ساخت و معماري خشت و گلي شهر؛

 4-  تبدیل خانه هاي قدیمي و با ارزش معماري در داخل بافت به اماکن پذیرایي و سّنتي میبد؛
 5-  ایجاد محور توریستي از کاروانسراي عباسي به طرف دیوار شهرستان، دروازه کثنوا )دروازه غربي شارستان( و در ادامه منتهی به 

خانه هاي  قدیمي، مسجد جامع، و بازار چه و ایجاد امکانات رفاهي سنتي در این محور توریستي؛
 6-  انتقال موزه میبد به داخل بافت تاریخي؛

 7-  حصار کشي مخروبه هاي محور توریستي میبد و مرمت و بدنه سازي مسیر.

منابع  
- اسفنجاري کناري، عیسي)1381(. طرح ساماندهي، توان بخشي و مرمت شهري محله باالي میبد. پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه هنر اصفهان. 
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