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  ...ي خالق  گيري منطقه سنجي شكل امكان 

  
  

 1395 زمستان 45جغرافيا و توسعه شماره 

  19/11/1394: وصول مقاله 
  04/07/1395: نهايي  تأييد

  19 -40 :صفحات 
  

  خالق با تئوري گردشگري صنعتي  ي منطقه گيري شكلسنجي  امكان
  شهرستان يزد: مطالعه موردي

  
  3حميد ماجديدكتر ، 2*فرح حبيبدكتر  ،1احسان درستكار

  
  چكيده

.                                                                                                              شهرستان يزد با مشكالت زيست محيطي در ب عد طبيعي و با مشكالت اقتصادي و كمبود اشتغال و كار در ب عد اقتصادي مواجه است
       فعالي تي مصالح ساختماني ها زمينهشود كه در  شهرستان يزد به كارخانجات قديمي و فرسوده مرتبط ميمشكالت زيست محيطي در 

و در حال حاضر به دليل متروك شدن آنها به عنوان يك مشكل زيست محيطي و از كار افتادن اين كارخانجات به عنوان يك  اند داشته
 ي ارائه: كاربردي گردشگري صنعتي و هدف با خالق ي منطقه گيري شكل آرماني پژوهش هدف. شوند ميمشكل اقتصادي تلقي 

گردشگري صنعتي،  با خالق ي منطقه گيري شكل بر كيدأت با ابتكاري طرح و برنامه تدوين جهت نياز مورد پيشنهادي راهكارهاي
 توان ميكلي،  بطوري گوناگوني استفاده شده است؛ ها روشنظر تحقيق، از                                           در اين پژوهش براي پيشبرد هريك از اهداف مد . باشد مي

اطالعات و داده پايه، با استفاده از  گيري شكلپس از شناخت وضع موجود شهرستان يزد و  :روش ارزيابي پژوهش را اين گونه بيان كرد
ي تحليلي با استفاده ها نقشهي كيفي در قالب ها خروجيي به صورت     ي كم ها دادهدر تجزيه و تحليل اطالعات شهرستان،  GIS افزار نرم

راندد تئوري استفاده شده و با فوق به دليل كيفي بودن از روش گ ي دست آمده هي بها نقشهسپس . گيرند مياز منطق فازي شكل 
خالق در  ي منطقه گيري شكلسنجي  مدل تلفيق و تعيين امكان ي ي تحليلي اقدام به تهيهها نقشهآمده از  دست بهگذاري اطالعات كد

 گيري شكلتئوري گردشگري صنعتي به عنوان گزينه مناسب  نتايج بيانگر. شود ميشهرستان يزد با توجه به استراتژي تلفيق پرداخته 
انساني خالق  ي اجتماعي، كيفيت زندگي، سرمايه ي نوآوري، سرمايه: خالق شامل ي منطقه ي چرخه. باشد ميخالق مطرح  ي منطقه

  .باشد مي
 .4خالق، گردشگري صنعتي، خالق، گردشگري، شهرستان يزد ي منطقه: ها كليدواژه

  

                                                     
  Ehsan.Dorostkar@srbiau.ac.ir  تهران دانشگاه آزاداسالمي اي، دانشكده هنر و معماري،واحد علوم و تحقيقات، ريزي منطقه آموخته كارشناسي ارشد برنامه دانش -  1
  F.habib@srbiau.ac.ir  *                                                                             استاد دانشكده هنر و معماري، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران- 2

  Majedi@srbiau.ac.ir                                                                               تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهراندانشيار دانشكده هنر و معماري، واحد علوم و  3-
 گيري شكلامكان سنجي  "ان نامه كارشناسي ارشد احسان درستكار به راهنمايي دكتر فرح حبيب و مشاوره دكتر حميد ماجدي با عنو مقاله حاضر برگرفته از پايان - 4

  .در دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي ارايه شده است 1394است كه در بهمن ماه   "منطقه خالق در شهرستان يزد با رويكرد پايداري
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  مسألهمقدمه و بيان 
خالق در بسياري از مناطق دنيا اجرا و به  ي منطقه

معرض ظهور درآمده است كه گاه موفق و گاهي هم 
در اين بين چيزي كه بيش از پيش . ناموفق بوده

در يك نظام       خالقي تعد                    دارد، درگير نمودن ب       اهمي ت
كه عوامل متعددي را در  باشد مين           مشخص و معي 

تفكر  از اين رو، با نگرش. دهد ميكنار هم شكل 
 ي منطقه گيري شكلسنجي  خالق قصد امكان ي منطقه

. خالق با گردشگري صنعتي در شهرستان يزد را داريم
كليات  ي براي انجام پژوهش حاضر ابتدا به تهيه

سپس،  كرده تحقيق اقدام مسألهپژوهش در قالب بيان 
با در نظر گرفتن واژگان كليدي پژوهش و رويكرد 

باني نظري پژوهش كه پيش رو اقدام به تدوين م
نظري و سير تحول نظريات  ي پيشينه تعاريف،: شامل
-  نموده و پس از آن اقدام به تدوين روش ،باشد مي

در ادامه به . كنيم ميشناسي و روش ارزيابي پژوهش 
نظر  مطالعاتي پرداخته و با در ي شناخت محدوده

ي ها دادهگرفتن وضع موجود شهرستان يزد تحليل 
و با در نظر گرفتن روش شود  تحليل ميآمده  دست به

  . گيرد صورت مي گيري نتيجه پژوهش تدوين
                                       شهرستان يزد با مشكالت زيست محيطي در ب عد 
طبيعي و با مشكالت اقتصادي و كمبود اشتغال و كار 

مشكالت زيست  ي ريشه.                         در ب عد اقتصادي مواجه است
محيطي موجود در شهرستان يزد به كارخانجات و 

كه در  شود ميمرتبط  اي هي قديمي و فرسودها كارگاه
       فعالي تپزي و مصالح ساختماني ي آجرها زمينه
و در حال حاضر به دليل متروك شدن و از  اند داشته

كار افتادگي آنها به عنوان يك مشكل زيست محيطي 
اقتصادي با توجه به  ي در حوزه. شوند ميتلقي 

يزد با درصد  آمارهاي مركز آمار ايران شهرستان
درصد از كمبود اشتغال و بيكاري  11,2تقريبي باالي 

بخش قابل . و نبود كار مناسب دچار نقص است
هاي روستايي به شهري  توجهي از مهاجران سكونتگاه

براي جستجوي كار بوده و به اين دليل دست به 
وجود ه ريشه اين مشكل هم در ب. اند مهاجرت زده
در نظر گرفتن توان موجود ي شغلي با ها آوردن فرصت

ي كه سبب بطور. خواهد بود رفعشهرستان يزد قابل 
مشكل . رشد اقتصادي مثبت در مقياس كالن شود

از . تبديل شده و آنگاه حل گردد مسألهابتدا بايد به 
اين رو با مشخص شدن مشكالت شهرستان يزد به 

در جهت  توان ميهاي موجود      متغي رو  ها همراه ريشه
  .برطرف نمودن اين مسائل گام برداشت

 بر گذارتأثير عوامل بررسي اب پژوهش اين در
 ي دهنده تشكيل اجزاي شناسايي به منطقه      خالقي ت
 سپس و پرداخته گردشگري صنعتي با خالق ي منطقه

 مهم عوامل از يكي عنوان به      خالقي ت بر كيدأت با
 ريزي برنامه به اي منطقه ريزي برنامه در مانده مغفول

 خالق ي منطقه تئوري اساس بر يزد شهرستان
 راستا اين در را نياز مورد ضوابط و راهكارها و پرداخته
 اين اهداف رو اين از. داديم قرار پژوهش كار دستور
   :نمود بيان زير صورت به توان مي را پژوهش
گردشگري  با خالق منطقه گيري شكل: آرماني هدف

 در      خالقي ت نقش بر كيدأت: كلي صنعتي، هدف
 رشد ايجاد:  جزئي هدف خالق، ي منطقه گيري شكل

 و منطقه در      خالقي ت نقش از استفاده با پويا اقتصادي
 جمله از جديد يها تئوري گيري شكل ي مداخله

صنعتي و از بين بردن مشكالت موجود،  گردشگري
 پيشنهادي راهكارهايي  ارايه: كاربردي هدفاست و 

 كيدأت با ابتكاري طرح و برنامه تدوين جهت نياز مورد
 گردشگري صنعتي با خالق ي منطقه گيري شكل بر

 باشد مينظر ما                 در اين پژوهش مد  كه تيسؤاال. است
  :ندباش ميزير به شرح 

از بين بردن  باعث دتوان مي نوآوري و      خالقي ت -1
  گردد؟ شهرستان يزد مشكالت زيست محيطي در

گردشگري  توان مي خالق ي منطقه ايجاد در -2
  داد؟ دخالت را صنعتي
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  چارچوب نظري پژوهش
را در بر  اي هگستردبسيار مفهوم       خالقي تشاخه 

      خالقي تخالق و  اي هگيرد چون در هر حوزه و رشت مي
ي اجتماعي با ها حوزهدر . داردوجود برداشتي جديد 

ي كالبدي و ساختاري ها حوزهتغييرات الگويي تا در 
ي ها و فرهنگ ها سياستدر شهر و منطقه با اعمال 

كه مفهوم خالق را  اي هنكت. جديد قابل مشاهده است
كند، تفكر  ي مختلف متمايز ميها حوزهو  ها در شاخه

ي  كه سرچشمه باشد ميخالق يا همان ذهن خالق 
. باشد ميو رفتارهاي برتر جديد و نو  ها ايدهي  همه

ند، تعريف سنتي سييكسان خالق ن بطورراد همه اف
شامل دو قسمت؛       خالقي تروانشناختي از خالق و 

يد خالق توان ميشما ن. باشد مياصالت و كاربردي بودن 
باشيد مگر در صورتي كه چيزي بياوريد كه در گذشته 

ثبت اختراعات آمريكا  ي در اداره. انجام نشده است
در تصويب حق مالكيت       خالقي تمشخص و معيار سوم 

ي پديد آمده ها ايدهمعنوي براي محصوالت و 
آشكار نبايد  بطورمخترعان وجود دارد، اين ايده خالق 

  .1گسترش چيزي باشد كه در حال حاضر وجود دارد
 به آنها تبديل و شهرها ي توسعه روند به توجه با

 چندمركزي شكل  به بزرگ شهرهاي ،ها متروپليس
 ي منطقه عنوان به شهرها اين ترتيب اين به. اند درآمده
 جديد مراكز آنها از بعضي كه شوند مي شناخته شهري
 آسيا در مثال عنوان به(اند  ياقتصاد موفق يها توسعه

 اي مجموعه توسعه، ديگر شكل در). چين در      ًخصوصا  و
 به را شهري يها متروپل و پيوسته هم به شهرها از

 مناطق يها شبكه گيري شكل شاهد ما. آورند مي وجود
 ساختارهاي به توجه با كه يمباش مي شهري كالن

 اين به. ندباش مي متفاوت يها عملكرد داراي فرهنگي
 ريزي برنامه و منطقه به اخير يها دهه در ترتيب
 يها سياست و است شده اي هويژ توجه اي منطقه
 براي و اي منطقه يها پذيري رقابت دنبال به اي منطقه

 اجتماعي و اقتصادي اختالفات مانند؛ ييها چالش حل

 جهاني از ناشي يها بازسازي توسعه، روند از بعد
 - اقتصادي ي توسعه و فناوري يها انقالب سازي،

 ي منطقه اهداف. اند شده مطرح محور دانش اجتماعي
  :باشد مي زير موارد شامل نيز خالق

 غير و مستقيم رثاآ و ي     جمعي ت تغييرات بررسي  -
  ؛اي منطقه مقايسه قابليت بر آن مستقيم

 گسترش براي خالق يها روش بررسي و توسعه -
  ؛كاري و توانايي كاري زندگي

 منظور به ها فرصت مديريت موفق يها تجربه انتقال -
  ؛اي منطقه يها شبكه ايجاد

 تمام براي اطالعات به آزاد دسترسي و آگاهي ايجاد -
  ).73: 1394درستكار، (مربوطه  فعاالن

 مناطق و شهرها گيرى شكل مانع كه نكاتى به توجه  
. است ضرورى آنها كردن برطرف براى تالش خالقند و
 ممكن است اگرچه :قرارند اين موانع از اين از تعدادى
 در را مانندى بى بزرگ استعدادهاى خالقيت شهرهاى

 ها اين محيط در اگر اما باشند، داده جاى خود
اقتصادى  و فرهنگى اجتماعى، برجسته هاى نابرابري
 به خالق ي شهر و منطقه به دستيابى شود، مستولى
 ديگر بيان به. باشد ميپذير ن صحيح امكان صورت
 بايد مناطق خالق، و شهرها گيرى شكل ىها برنامه

پوشش  را دموكراسى و شهروندى اساسى موضوعات
 هاى سياست ي همه همكارى .(Scott, 2006:42) دهند

 دستيابى براى تنها شهرى نه فعال زندگى در اجتماعى
 كردن موانع برطرف براى بلكه اجتماعى اهداف به

. است نياز وسيع مقياس در شهروندان خالقيت قدرت
 خالقيت به دستيابى براى فشارى هر در مجموع

 اظهار و همراهى به نسبت توجه ويژه نبود در شهرى
 مشاركت پذيرش و( شهرى ي جامعه در تمايل

 است ماندن ناتمام به محكوم كلى بطور) اجتماعى
(Scott, 2006:36) ) . ي يك نمونه از منطقه) 1شكل 
. باشد مي 2015 خالق كربنديل ي خالق به نام منطقه

 به كه نيست چيزى ت    خالقي  گفت بايد پايان در
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 هاى تخته كامپيوترى، هكرهاى به همراه راحتى
 شود بلكه بايد به به شهر واردغيره  و ها شادي اسكيت،
 ارتباط مجموعه در ميان در) ارگانيك( عضوى صورت

 مختلف ابعاد در اجتماعى زندگى و كار توليدات، با
   .(Musturd, 2001:69) شهرى، توسعه و گسترش يابد

  
  2015، 1خالق كربنديل ي منطقه:  1شكل 

   ,Carbondale, 2015) (Creative District: مأخذ
    

، نوآوري به صورت يك مكانيزم و خالقدر مناطق      
هاي مختلف كه با  و زيرسيستم ءفرايند پويا با اجزا

را  آن                                              ًيكديگر فرايند نوآوري را پشتيباني كرده و دائما 
 اي منطقهنمايند داراي يك سيستم  بازتوليد مي

اصلي آن موارد ذيل محسوب  يكه اجزا باشد مي
  :شوند مي
  سسات تحقيقاتيؤو م ها دانشگاه -
  عمومي ي ي تحقيق و توسعهها آزمايشگاه -
  يا مراكز خصوصي تحقيق و توسعه ها بخش -
 استانداردها، ثبت اختراع،: ورانهاسيستم اطالعات فن -

  بيني روندها پيش بازار نياز، انتشارات،
در هماهنگي و  ها گروهي از شركت( ها خوشه -

  )همكاري طولي و عرضي
 وري،اهاي فن پارك: ورياهاي تبادل فن سازمان -

  مشاوران ،ها واسطه وري،اهاي فن شبكه

صاحبان  ،ها بانك: اي نوآوري سرمايه امور مالي و -
 پذير، گذاري مشترك ريسك سرمايه كسب و كار،

  .)13:1393مسكيني، ( اي هاي منطقه مشوق
به موارد زير  توان ميخالق  ي از معيارهاي منطقه

 و هنرها مابين قراردادهاي: خالق صنايع: اشاره كرد
 را اقتصادي و قراردادي نيروهاي مجموعه كه بازرگاني،

 منادي يك عنوان به ها رسانه با را مسلم هنرهاي كه
 ،دهد مي ارتباط آمد خواهند بازار آن به كه كاالهايي

مفهوم 1 .(Caves,2000:89) كند مي بررسي دقت به
هاي  توسط منطقه) 2002( 2فلوريدا "خالق ي طبقه"

متفاوت بسياري كه به دنبال كسب درآمد از منابع 
خالق خود هستند، مشتاقانه در آغوش كشيده شده 

 ي نيز به صورت روزافزون در حوزه      خالقي ت. است
دفتر گردشگر . شود ميكار گرفته ه صنعت گردشگري ب

                                                     
1-Carbondale 
2-Florida 
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 اكنون (Visit Britain, 2006: 24) ابريتاني   ّ مل ي
را به عنوان يك حوزه رشد عمده  "خالق  گردشگري"

  . شناسايي نموده است
،      خالقي تاز "صنايع فرهنگي چنين قلمداد شدند كه   

ت معنوي براي توليد محصوالت                    دانش فرهنگي و مالكي 
و خدمات داراي مفهوم اجتماعي و فرهنگي استفاده 

بنابراين، برندگان و  .(UNESCO, 2013:24) "كنند مي
يي هستند كه به بهترين ها ت                      ّبازندگان اقتصاد خالق مل 

شكل ممكن قادر به جذب، حفظ و گسترش 
و  ها ند و اينكه ظرفيتباش مياستعدادهاي خالق 

نند ك       فعالي تي خالقانه آنها را آماده كار و ها دارايي
(Florida, 2005:39) . افزون بر جذب و حفظ افراد

اين نكته بسيار مهم است كه پتانسيل  خالق، ذكر
ها براي بسط استعدادها و  سيستم آموزشي مكان

مغزهاي خالق مورد توجه قرار گيرد كه به آن 
. شود گفته مي 1اكوسيستم محلي آموزش افراد خالق

اين بعد توجه بيشتري به اصول پايداري دارد تا اينكه 
ق     ً                                      صرفا  به واردات افراد مستعد به شهرها و مناط

اي خواهد بود  خالق، منطقه ي منطقه. مبادرت گردد

ي ها كه در اين محدوده مشخص در يكي از بخش
نشان داده و باعث افزايش       خالقي تاقتصادي از خود 

افزايش رشد اقتصادي . رشد اقتصادي منطقه گردد
كارآمدي منطقه و موفقيت آن در سطح  ي دهنده نشان
زماني  .(Berg et al,1990:59) گردد سرزمين مي  پهنه
خالق باشيم  ي وجود آمدن چرخهه يم شاهد بتوان مي

 اي منطقه قرار نوآور و خالق در نظام چرخه   ّ مل يكه عوا
 گيري شكلبراي . گرفته و سبب خروجي خالق گردد

خالق يكسري عوامل به عنوان  ي منطقه ي چرخه
). 2شكل(گردد  معرفي مي) شاخص(معيار و زير معيار 

      خالقي تدر اين چرخه كه عوامل فوق به عنوان عوامل 
رود با قرارگيري در چرخه، سبب  ياد شده انتظار مي

 ي عوامل فرايند چرخه.                 در ب عد منطقه شود      خالقي ت
خالق مورد استفاده در اين پژوهش عبارت از  ي منطقه

اجتماعي، كيفيت زندگي،سرمايه  ي نوآوري، سرمايه
 هااين عوامل يا معيار. باشد مي )3شكل(انساني خالق 

متنوعي ) ها شاخص(هر كدام داراي زير معيارهاي 
  . هستند

  
  گيري چرخه منطقه خالق  هاي شكل ها و شاخصمعيار:  2شكل 

  1  82: 1394درستكار، : مأخذ

                                                     
1-Local creative education ecosystem 
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  فرايند چرخه منطقه خالق:  3شكل 

  43: 1394درستكار، : مأخذ
 

 ي پس از بررسي مباني نظري، تعاريف و حوزه
شناسي پژوهش به سراغ بررسي پيدايش،   شناخت
و سير تحول تاريخي نظريات در قالب بررسي  ها زمينه

در . ديدگاه انديشمندان و صاحب نظران خواهيم رفت
در آغاز مطرح ي انجام شده، مشخص گرديد ها بررسي

س شهري بوده است و از ايشدن مدل خالق در مق
به عبارت ديگر، ابتدا مدل . به كل ديده شده است ءجز

شهر خالق و سپس با گسترش مدل فوق توسط 
ي ها حوزه، به مناطق خالق و شاخه انديشمندان در اين

طور  همان. شود ميپرداخته       خالقي ت             مختلف در ب عد 
كه قبال نيز گفته شد، زمان زيادي از مفهوم شهر و 

اين  توان ميگذرد و  خالق در جهان نمي ي منطقه
اولين . مفاهيم معاصر قلمداد نمود ي مفهوم را در زمره

شهر "مبحثي تحت عنوان  1967سال  در "1دبور"بار 
نظر او  ظهور . مطرح كرد "تماشايي يا شهر نمايش

پيش از موعد ايده تلفيق فضاي اقتصادي و فرهنگي 
در مقياس انساني، به خصوص در موضوعاتي نظير 

ي فرهنگي و بهها فضاهاي مولد جديد، مجموعه

                                                     
1-Debord 

بصري كه در مادرشهرهاي  يها نمايش درآوردن محيط
  . (Scott,2006:54) باشد مياصلي سراسرجهان بسيارند،

اين گونه عنوان كرد كه شروع  توان ميدر واقع 
در جهان  1970ي  خالق از دهه ي مدل شهر و منطقه

از . شود ميو تحوالت اساسي در اين دهه آغاز  باشد مي
به بعد، ابتدا در بريتانيا و سپس  1990ي  ي دهه ميانه

در آمريكا، مفهوم شهر خالق به يك پارادايم معمول و 
ي ها سياست ريزي برنامهيك مدل جديد از گرايش به 

  .(Reckwitz, 2009: 4) شهري تبديل شده است
؛ نظريه پرداز شهري، و فلوريدا؛ اقتصاددان، 2لندري    

د به عنوان مفهوم شهر و توان ميآنچه نمايندگان اصلي 
 1در جدول . اند بوده ،منطقه خالق تعريف شود

 ي منطقه ي ي آنها در زمينهها نظران و ديدگاه صاحب
  .شود ميمعرفي خالق 

                                                     
2-Landery 

نوآوري

سرمايه 
اجتماعي

كيفيت  
زندگي

سرمايه 
انساني خالق
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  . خالق ي و سير تحوالت تاريخي نظريات مرتبط با منطقه ها زمينهپيدايش، :  1جدول 
  توضيحات تكميلي سال ارائه رهيافت مطرح شده/نظريه پرداز نام نظريه رديف

  دبور  1
(Scott, 2006)  

  1967  شهر تماشايي يا شهر نمايش

خصوص به انساني، مقياس در فرهنگي و اقتصادي فضايتلفيق
و فرهنگي يها مجموعه جديد، مولد فضاهاي نظير موضوعاتي در
اصلي شهرهاي مادر در كه بصري يها محيط آوردن در نمايش به

  .بسيارند جهانسراسر

 لندري چالرز  2
(Landery, 2008)  

  1995  شهر خالق

خالق انديشيدن، خالق براي رامختلفي يها روش ورويكردها
كرده و همچنين، ارائه كردن عمل خالق و كردن ريزي برنامه

منطقه و شهر يك خودارزيابي براي را شهري نوآوري ماتريس
  .كند ميپيشنهاد

  فلوريدا ريچارد  3
(Florida, 2002)  

  2002  خالق ي طبقه

اين گيري اندازه متفاوت ابزارهاي خالق، ي منطقه و شهرمدل
شامل گانه، سه يها T و خالق شاخص يك جمله از مورد

به همين كه گيرد مي اندازه را  تحمل و  استعداد ،تكنولوژي
  .بزنند دست ريزي برنامه و ارزيابي به تا كند مي كمكمناطق

 اسكات آلن  4
(Scott, 2006) 

يك در      خالقي ت يها ظرفيت ورقابتي يها ت        گيري مزي به كار  2006 ي رقابتي و شهر خالقها مزيت
  منطقه براي رسيدن به پوياييياوشهر

   1394نگارندگان،  :مأخذ 
  

تر تجارب جهاني در حوزه مناطق  براي بررسي دقيق
. گردد ميارائه  2خالق پرداخته شده است كه در جدول 

ي اجرا شده جهاني به صورت ها نمونه مييك نكته در تما
. ي انجام شده، مشهود استها در معرفي پروژه غير مكتوب

به نسبت پتانسيل  اي منطقهو آن اين نكته است كه هر 
                                          ُ   موجود خود و با درنظر گرفتن نيازهاي كالن و خ رد 

ي ها راهكارها و طرح ي سرزمين تحت نفوذ، اقدام به ارائه
  .متفاوتي نسبت به نياز حال حاضر منطقه نموده است

  

  خالق  ي بندي تجارب جهاني منطقه طبقه/بندي گونه:  2جدول 

موقعيت مكاني/نام تجربه  نام كشور  رديف
 تجربه

نام
 مجري/پژوهشگر

سال انجام
  آمده دست بهنتايج  تجربه

 كشور پرو  1
 

استان ليما/صنعتگران خالق
 Ate Vitarteدو منطقه /  

 Ichimay Wariو
گران صنعت گيري شكل ي خالق به واسطه ي ايجادمنطقه  1980 انجمن صنعتگران

  خالق و جذب گردشگر و آموزش صنايع محلي

 كشور فنالند  2
  

مناطق خالق / صنايع خالق 
  هلسينكي

  پكا موزتونه 
  2009  و همكاران

قرارگيري صنايع خالق در جنوب هلسينكي و تمركز اين
.باشد ميمناطق به نسبت مركزيت شهر هلسينكي 

متمركز هلسينكي جنوب در ICT كارشناسان و  هنرمندان
  .هستند

3  
  كشور آمريكا

تابش و همكاران، (
1394(  

/ خالق انفورماتيك  ي منطقه
  1930  فردريك ترمن  دره سيليكون

آن ي خالق در منطقه كه به واسطه ي ايجاد يك چرخه
واقع رمز در. صنايع و دانشگاه به هم پيوند خورده است

  .باشد ميموفقيت دره سيليكون اكوسيستم آن 

/ نوسازي و اجتماع خالق   كشور پرتغال  4
  2008  لوئيس مندسبيرو التو/ خارج شهر ليسبون 

و اند پيوسته هم به التو بيرو در فرهنگي ميراث و نوسازي
و ساختن قدرتمند ،گيري شكل براي را آلي ايده شرايط
طرف يك از كه آورند مي فراهم خالق اجتماع  از حمايت

از و كند مي عمل هنري آزادي جمعي فضاي عنوان به
حافظه و سنتي ت   هوي  حفظ براي است راهي طرف يك

  .ليسبون از منطقه اين جمعي
  1394نگارندگان،  :مأخذ  
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  شناسي روش
و نظريه  اي هي نظريه زمينها گراندد تئوري به نام

به گراندد تئوري، . داده بنيان نيز معروف است
دهد در مواردي كه امكان تدوين  پژوهشگر امكان مي
هاي از  جاي استفاده از تئوريه فرضيه وجود ندارد ب

 2دتئوري جديخود به تدوين يك  1پيش تعريف شده
اين تئوري جديد نه بر مبناي نظر شخصي . قدام كندا

هاي گردآوري  كه در واقع بر اساس داده ،پژوهشگر
شده از محيط واقعي و در شرايط واقعي تدوين 

به بيان ديگر، گراندد تئوري روشي است براي . شود مي
كسب شناخت پيرامون موضوع مورد مطالعه، موضوع 

 ً                        ال  تحقيق جامعي در مورد آن هايي كه قب يا موضوع
 انجام نشده و دانش ما در آن زمينه محدود است

(Charmaz, 2006:48) . اگر بخواهيم گراندد تئوري را
گراندد تئوري ": شود ميكنيم،  صورت خالصه تعريف به

ي مستند و  عبارت است از فرآيند ساخت يك نظريه
تحليل ي داده و  يافته مدون از طريق گردآوري سازمان

استقرايي مجموعه داده گردآوري شده به منظور 
هايي كه فاقد  هاي نوين در زمينه گويي به پرسش پاسخ

مباني نظري كافي براي تدوين هرگونه فرضيه و آزمون 
  .(Aldiabat & navenec, 2011:56)"آن هستند 

خالق يك موضوع  ي از آنجايي كه ارزيابي منطقه
چند بخشي است و از جهات مختلفي مورد بررسي 

گيرد، بنابراين منطقي تر است از يك رويكرد  ميقرار 
ي موجود را ها تركيبي كه تا حد ممكن بتواند رهيافت

 ,Dorostkar,Habib)پوشش دهد، استفاده شود

Majedi, 2016:557).  بنابراين، در اين پژوهش براي
ي ها روشنظر تحقيق، از        داف مد پيشبرد هريك از اه

روش  توان ميكلي،  بطورگوناگوني استفاده شده است؛ 
پس از شناخت ": ارزيابي پژوهش را اين گونه بيان كرد
گيري اطالعات و  وضع موجود شهرستان يزد و شكل

                                                     
1-Grand Theories 
2-Theory Development 

هاي مورد نظر در افزار نرمداده پايه، با استفاده از 
هاي كمي به  تجزيه و تحليل اطالعات شهرستان، داده

هاي تحليلي  ي كيفي در قالب نقشهها خروجيصورت 
سپس . گيرند با استفاده از منطق فازي شكل مي

فوق به دليل كيفي بودن از  ي آمده دست بهي ها نقشه
شده و با كدگذاري اطالعات  گرانددتئوري استفاده روش

 ي هاي تحليلي اقدام به تهيه آمده از نقشه دست به
 ي گيري منطقه سنجي شكل مدل تلفيق و تعيين امكان

خالق در شهرستان يزد با توجه به استراتژي تلفيق 
 قالب در بررسي مورد هاي     متغي ر ".شود ميپرداخته 

 گيري واندازه بررسي چگونگي شرح و مفهومي هاي مدل
سنجي  امكان پژوهش، اين كه جا آن از ها     متغي ر
 دهد، قرار مي ارزيابي مورد را خالق منطقه گيري شكل

. باشد مي كيفي ها به صورت     متغي ر بررسي و نوع
 تحليل به و بوده كيفي نيز تحقيق رويكرد بنابراين
 خالق با در  ي سنجي منطقه امكان يها شاخص كيفي

براي  .شود مي پرداخته نظر گرفتن گردشگري صنعتي
ي مشخصي به ها افزار نرمي مورد نظر ها تحليل مدل
ند توان ميهاي مورد بررسي      متغي ر. شود ميكار گرفته 

بخش  6داده و اطالعات كمي در خصوص : شامل
ي رپرو كشاورزي،صنعتي،سكونتي،حفاظتي، آبزي  اصلي

ها در اين      متغي ر. و گردشگري متمركز و گسترده باشد
به  GISهاي رقومي در زمينه به دليل تبديل شدن داده

هاي كيفي قرار      متغي رهاي مفهومي در دسته  داده
ي به كيفي     ي كم ها دادهبه عبارت ديگر . گيرند مي

گردند تا از  ميتبديل شده و در ادامه تجزيه و تحليل 
ابزار . هاي كيفي استفاده شود روشي مفهومي در داده

در حقيقت، وسايل و ابزاري است كه محقق  3تحقيق
تحقيق مورد استفاده قرار براي انجام هر يك از مراحل 

ي تحقيق ابزار تحقيق ها روشهر يك از . دهد مي
   .(Neuman, 1997:32) اي را الزم دارد ويژه

                                                     
3-Research Tools 
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آوري داده و اطالعات  در اين پژوهش، براي جمع
مورد نياز پژوهش از دو روش موجود شامل روش 

روش ميداني استفاده شده و ) اي هكتابخان( اسنادي
اسنادي، با مراجعه به كتب، مقاالت در روش . است

ها و  تخصصي، نشريات، گزارشات رسمي، جزوات، طرح
ها و  هاي همسو با موضوع از طريق سازمان پروژه

آوري داده و اطالعات  نهادهاي مرتبط اقدام به جمع
آمده مورد  دست بهها و اطالعات  داده. گرديده است

تعاريف، هاي مفاهيم، نظريات،  در بخش استفاده
نظران  هاي انديشمندان و صاحب تجربيات، سير ديدگاه

به رويكرد  باشد در روش ميداني، با توجه مي غيره و
آوري داده و اطالعات حقيقي در  تحقيق، اقدام به جمع

ي مورد بررسي شد و با توجه به اطالعات خام، ها حوزه
ي مختلف ارزيابي و در ها اين اطالعات در مدل

مورد استفاده قرار گرفته  ها ل مدلي تحليها بخش
 پردازش و خام يها آگاهي عنوان به ها داده. شود مي

 يها پاسخ پيرامون پژوهشگر شناخت ترين ابتدايي نشده
 مطرح تحقيق مسأله با رابطه در كه هستند احتمالي

 از آنها ماهيت به توجه با بايد پژوهشگر و اند شده
 بتواند نهايت در تا نمايد استفاده مختلفي هاي روش

 به را دقيقي و معتبر هاي گيري نتيجه و ها استنتاج
 و تجزيه در كه گفت توان مي كلي بطور. آورد عمل

 آن كه دارد وجود كمي عد ب  يك ها داده تحليل
 آن كه كيفي، عد ب  يك و است خاص آماري محاسبات

 نتايج بر كه است هايي استنتاج و ها استدالل ها، تحليل

 نهايت در بتوان تا پذيرد مي صورت آماري محاسبات
در پژوهش پيش رو  .داد تعميم آماري جامعه به را آن

                                           به دليل رويكرد كيفي پژوهش فقط بع د فوق مورد 
 در اطالعات تحليل و تجزيه در. گيرد بررسي قرار مي

 و تجزيه براي نياز مورد افزارهاي نرم از پژوهش، اين
 ,Expert choice, EXCEL:جمله از ها تحليل داده

Photoshop, Courl, GIS و جداول تهيه براي غيره و 
 ها داده تحليل و موضوع با مرتبط نمودارهاي و ها نقشه

با توجه به  .گرديد استفاده شده آوري جمع اطالعات و
ها و اطالعات  دادهروش تحقيق، براي تجزيه و تحليل 

هاي  از مدل هاي مختلف، آوري شده در بخش جمع
هايي كه در اين  مدل. شود ميمختلفي استفاده 

                                              پژوهش به كار گرفته شده است بيشتر در ب عد مستند 
سازي و با استفاده از اطالعات واقعي براي دستيابي به 

هايي كه  مدل. نتايج حقيقي مورد نظر قرار گرفته است
مدل : در اين پژوهش استفاده شده است عبارتند از

توان : (استفاده از منطق فازي شاملتوان اكولوژيكي با 
صنعتي، توان گردشگري  توان  توان سكونتي،  كشاورزي،

گسترده، توان گردشگري متمركز، توان حفاظتي، توان 
  .، مدل تلفيق توان اكولوژيكي)پروري آبزي
  

  مطالعاتي ي شناخت محدوده
هاي مهم در استان  شهرستان يزد يكي از بخش

 اين در استان صنعتي مراكز ترين عمده. باشد يزد مي
 . است يافته تمركز شهرستان
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  مورد مطالعه شهرستان يزد ي محدوده: 4شكل 

 1394سازمان زمين شناسي كشور، : مأخذ
  

 اين در گذاري سرمايه مهم هاي ت   مزي  جمله از     
 از برخورداري استان، ت     مركزي  به توان مي شهرستان
 جمله از صنعتي ي توسعه مناسب هاي زيرساخت

 دسترسي اقتصادي، ويژه منطقه صنعتي، هاي شهرك
 از برخورداري هدف، بازارهاي به گذاران سرمايه آسان

 صنعتي، هاي ت     فعالي  نياز مورد مهندسي و فني خدمات
 برتر، خدمات عالي، آموزش درماني، و بهداشتي خدمات
 ارزشمند تاريخي بافت و كارآمد و متخصص كار نيروي
 دوازده شيعه و مسلمان يزد مردم بيشتر .نمود اشاره
 زرتشتيان از بزرگي گروه همچنين. هستند امامي
 يهوديان از كوچكي ت    اقلي . هستند ساكن يزد در ايران
 سرشماري اساس بر .باشند مي شهر اين ساكن نيز

      جمعي ت 1390 سال در مسكن و نفوس عمومي
 اين كه است نفر 582،682 مجموع در يزد شهرستان

 اين از كه كنند مي زندگي خانوار 168،528 در تعداد
. هستند زن نفر 285،136 و مرد      297،546 جمعي ت

 و شهري      جمعي ت نفر 484،167 شهرستان اين در

مركز (است   شده اعالم روستايي      جمعي ت نفر 42،009
 و خشك اي دره در يزد شهرستان). 1394آمار ايران، 

 و درجه 15 در خرانق، و شيركوه هاي كوه بين پهناور
 و خاوري درازاي دقيقه 54 و درجه 40 تا دقيقه 53
 پهناي دقيقه 32 و درجه 15 تا دقيقه 31 و درجه 46

 شمال سوي از شهرستان اين. است شده واقع شمالي
 به خاور از اردكان و ميبد  هاي شهرستان به

 استان به باختر از بافق، و اردكان هاي شهرستان
 مهريز و ابركوه تفت، شهرستان به جنوب از و اصفهان
 از يزد شهرستان بلندي ميانگين. شود مي محدود
فرمانداري شهرستان يزد، (متر است  1200 دريا سطح
 و استان يزد مركزي قسمت در يزد شهرستان. )1394

 شهر 4 از مربع كيلومتر 2,462 معادل مساحتي با
 دهستان 4 و بخش 2 ،)حميديا و شاهديه زارچ، يزد،(

      جمعي ت از نيمي از بيش درواقع. است يافته تشكيل
مركز آمار ايران، (دارند  سكونت شهرستان اين در استان
 ـ اقليمي هواي و آب داراي يزد،شهرستان  ).1394
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 و تابستان در دما نوسان و است بياباني و خشك و گرم
 اين و است      متغي ر و باال روز و شب در حتي و زمستان

 از رود، مي شمار به منطقه هوايي و آب يها ويژگي از
 فصل است فصل دو داراي يزد: گفت توان مي نگاه اين
 از( سرما كوتاه فصل و) مهر تا اسفند از( گرما بلند
 .)1394كشور، سازمان هواشناسي ( )اواخربهمن تا آبان

هاي موجود  پتانسيل اراضي شامل شناخت بخش قابليت
 باشد مي) شهرستان يزد(مطالعاتي  ي درسطح محدوده

كه با توجه به ذخاير طبيعي و موجود حاضر در نظر 
با اتكا به اطالعاتي كه از سازمان جهاد . شود ميگرفته 

كشاورزي مرتبط با شهرستان يزد دريافت شده است، 
تيپ كوهستان با درجات  4يزد داراي  شهرستان
بندي  نوع تپه كه در طبقات مختلف طبقه 4متفاوت، 

هاي فوقاني، يك  نوع فالت و تراست 2شوند، داراي  مي
نوع اراضي پست، مخلوط،  4اي، داراي  نوع دشت دامنه

سيالبي،واريزهاي  ، يك نوع دشت2و متفرقه 1متفرقه
هرستان يزد، ش. باشد بادبزني و شكل سنگريزدار مي

داراي منابع مناسبي براي توسعه و استخراج مواد 
طبق اطالعات دريافت شده از . باشد ميمعدني را دارا 
شهرستان يزد داراي  شناسي ايران،  سازمان زمين

ي ها خاكستر رنگ، تراست -متوسط آهك: شامل  منابعي
جديد، سنگ آهك و شيل، دولوميت ضخيم و سنگ 

سنگ آهك ريفتي خاكستري آهك و شيل چرت دار، 
 -روشن و متراكم، سنگ آهك اووليتي خاكستري تيره

 -لشي -سنگ، سنگ آهك تفكيك نشده  ماسه -شيل
مارن، سنگ آهك فسيل دار و شيل و كوارتز و 

شيل  پايين، سنگ، سنگ تفكيك نشده كرتاسه ماسه
سنگ آهك، شيل  -سنگ ماسه -تيره خاكستري
، اي هي ماسها و تپه ها هاليسنگ،  تيره و ماسه خاكستري
سنگ و كنگورومرا،  ماسه -مارن گچي - مارن قرمز

سنگ  گل سنگ ميكايي، ماسه -سنگ قرمز تيره ماسه
آهك، پالئوزوئك،  مارن و سنگ -سنگ و شيل، ماسه

سنگ، گنبدنمكي  كنگورومراي قرمز و ماسه كنگورومرا،

   يها وسيعي از شهرستان يزد را تراست قسمت. باشد مي
شهرستان يزد، از .دهند مي  تشكيل Q12 با كد جديد

بندي  زلزله و پهنه يبندي خطر باال دو بخش پهنه
دو نوع گسل . باشد ميخطر متوسط زلزله برخوردار 

Major  وMinor يزد  ي موجود در شهرستانها از گسل
 دليل وضعيت توپوگرافي محدوده بيشتر  به .است
اند  گرفتهدر شمال و شرق شهرستان قرار  ها گسل اين

آوري اطالعات  در جمع .)1394شناسي،  سازمان زمين(
سعي شد تا از مراكز معتبر اقدام به دريافت اطالعات 
گردد تا طبق روش گراندد تئوري با اطالعات واقعي و 

از طرفي نيز حجم اطالعات . يمحقيقي رو به رو باش
كه  حد اشباع پيش رفته و تاجاييآوري شده تا سر جمع

ادامه  ،باشد ميشد اطالعات جديدتر تكراري  احساس
  .پيدا كرد

  
  ها دادهتحليل 

گردد  ها به دو بخش تقسيم مي قسمت تحليل داده
ها با استفاده از  كه در بخش اول به سراغ تحليل داده
منطق فازي  مدل توان اكولوژيكي با استفاده از

به كارگيري منطق فازي در هر فرايند . پردازيم مي
، استنتاج فازي و ها دادهشامل سه مرحله فازي سازي 

هاي حقيقي      متغي ربا تبديل .هاست سازي خروجي قطعي
ها انجام  سازي داده هاي زباني، مرحله فازي     متغي ربه 
سازي معيار شيب  به عنوان مثال، در فازي. گيرد مي
باني شيب خيلي كم، كم، هاي ز توان از عبارت مي

براي تبديل . متوسط، زياد و خيلي زياد استفاده كرد
               ً          هاي زباني معموال  از توابع      متغي رهاي حقيقي به      متغي ر

ساختار كلي فرايند تعيين . شود ميعضويت استفاده 
توان  توان اكولوژيك با استفاده از منطق فازي را مي

  . بيان كرد) 5شكل (مطابق 
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  ساختار كلي فرايند توان اكولوژيكي سرزمين با استفاده از منطق فازي: 5شكل 
  1388كريمي و همكاران، : مأخذ

  

ي فازي با استفاده از قواعد ها دادهبه منظور تلفيق 
فازي  "آنگاه -اگر"استنتاجگر فازي، ابتدا يك پايگاه 

در اين مطالعه براي . گردد ها ايجاد مي براي كاربري
ي اكولوژيكي ها هاي مورد نظر مطابق با مدل كاربري

مخدوم، توابع عضويت فازي تعريف شد و با استفاده از 
فازي  "آنگاه -اگر"دانش كارشناسي، پايگاه قواعد 

براي بيان عملكرد اين قواعد . مورد نظر تعريف گرديد

عنوان مثال، اگر در يك واحد سرزمين شيب خيلي به 
كم و بافت خاك سنگين و عمق خاك زياد و فرسايش 
كم باشد، آنگاه توان اكولوژيك آن واحد براي 

طبق اين قواعد اقدام به . زياد است 1كشاورزي طبقه 
گانه مورد نظر در قالب توان  ي ششها بررسي توان
پرداخت و به تان يزد خواهيم شهرس اكولوژيكي

  .شود ميبندي درجات توان اشاره  طبقه
  

  
  مدل توان آبزي پروري: 6شكل 

       1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم 
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  مدل توان حفاظتي: 7شكل 

  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم
  

  
  مدل توان گردشگري گسترده: 8شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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  مدل توان گردشگري متمركز: 9شكل 

  1394نگارندگان،  :تهيه و ترسيم
  

  
  مدل توان كشاورزي: 10شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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  مدل توان صنعتي: 11شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  
  مدل توان سكونتي: 12شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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به مدل تلفيق توان  ها دادهدر بخش دوم تحليل 
اكولوژيكي با استفاده از كدگذاري سه گانه پرداخته 

مدل توان اكولوژيكي و  6پس از بررسي . شود مي
، اقدام ها گانه هركدام از توان3مشخص شدن درجات 

بندي شده  با درجات طبقه ها مي توانبه تركيب تما
ي مختلف ها اليهبراي تركيب نهايي . نماييم مي
. ي بررسي شده ابتدا به يك رويكرد نياز داريمها توان

منطقه خالق رويكرد  گيري شكلبنابراين، براي 
سكونت و حفاظت به عنوان رويكرد اصلي در تلفيق 

كه با توجه به  شود ميي اكولوژيكي انتخاب ها توان
ي ها پنج عامل مردم، بنگاه خالق ي منطقه گيري شكل

ي آتي در اندازها چشماقتصادي، فضاها، پيوندها و 

اين موارد براي ديد كلي به . اند كيد بودهأتلفيق مورد ت
شهرستان يزد و رويكرد سكونت و حفاظت ذكر شده 

سپس با توجه به روش تحقيق كه كيفي در نظر . است
ي ها هاليگرفته شده است اقدام به بررسي هر كدام از 

در روش تحقيق گراندد . كنيم ميتوان اكولوژيكي 
شديم  مينظر داده و اطالعات اشباع تئوري ابتدا بايد از

باز، محوري  ي مرحله 3و سپس از طريق كدگذاري در 
و انتخابي اقدام به دريافت خروجي نهايي از تلفيق 

روند كدگذاري  ي دهنده نشان 13 شكل .نماييم ها اليه
و در  باشد ميي توان اكولوژيكي ها اليهدر مدل تلفيق 

اين كدگذاري به نمايش گذاشته و در قالب  14شكل 
  .مدل تلفيق ارائه گرديده است

  
  كدگذاري درجات توان اكولوژيكي شهرستان يزد به روش گراندد تئوري: 13شكل

  1394نگارندگان، : ترسيمتهيه و 
 ، كدگذاري انتخابي  ، كدگذاري محوري     كدگذاري باز     

اولويت اول سكونت و حفاظت

اولويت اول حفاظتي
اولويت اول حفاظتي
اولويت دوم حفاظتي
اولويت سوم حفاظتي

اولويت اول سكونت
اولويت اول سكونت
اولويت دوم سكونت

اولويت سوم سكونت

اولويت اول كشاورزي
اولويت اول كشاورزي

اولويت دوم كشاورزي
اولويت سوم كشاورزي

اولويت اول صنعتاولويت اول صنعت
اولويت  دوم صنعت

اولويت اول آبزي پروري
اولويت اول آبزي پروري

اولويت دوم آبزي پروري
اولويت  سوم آبزي پروري

اولويت اول گردشگري
اولويت اول گردشگري
اولويت دوم گردشگري
اولويت سوم گردشگري
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  مدل تلفيق توان اكولوژيكي شهرستان يزد:  14شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  ها يافتهنتايج 
مدل توان اكولوژيكي شهرستان يزد كه در شش 
بخش جداگانه بررسي شده است، با كمك منطق فازي 

ي ها توان. ي توان شده استها نقشهاقدام به توليد 
  : شش گانه مورد نظر شامل

كه بخش مركزي شهرستان را در خود : كشاورزي
، ولي بخش ناچيزي از شهرستان داراي دهد ميجاي 

  . باشد ميتوان يك 
اين توان در قالب يك مدل معرفي و با  :سكونتي

تركيب عوامل مشخص گرديد كه بخش عظمي از 
شهرستان يزد توان درجه يك سكونت داشته و 

برنامه و طرح  ي با دست بازتري اقدام به تهيه توان مي
  . نمود

در اين بخش و طبق خروجي نهايي، دو  :صنعتي
ن توان قسمت جدا از هم در شهرستان يزد به عنوا

كه شهر يزد را نيز شامل  شود مييك صنعتي معرفي 
  . شود مي

در دو قسمت گسترده و متمركز معرفي : گردشگري
هاي نهايي بوده كه  شده كه هر كدام داراي خروجي

در قسمت . كند اين امر دو توان متفاوت را معرفي مي
گردشگري گسترده بخش قابل توجهي از شهرستان 

و در قسمت  باشد مييزد داراي توان درجه يك و دو 
گردشگري متمركز با توجه به قدمت شهر يزد از لحاظ 
تاريخي و باستاني بيشترين توان اين بخش در شهر 
يزد قرار داشته و توان درجه يك شهرستان يزد 

  . باشد ميهرستان متمركز بر قسمت مركزي ش
را نيز در قسمت  اي هظقسمت قابل مالح :حفاظتي

به خود  ها ي ارتباطي و رودخانهها شبكهمركز و 
  . دهند مياختصاص 

  - لحاظ اقليمي شرايط مناسب كه از قسمتي:پروي آبزي
پروري  ي آبزيها استخر گيري شكلدارد براي  تري

با روش گراندد تئوري . خوبي خواهند بود ي گزينه
آمد و در مدل تلفيق  دست بهاستراتژي مدل تلفيق 

مركزي  ي ديگر بخشها مدل گرديد كه همانند مشخص
  . باشد ميحفاظت و توسعه برخوردار       اهمي تاز 
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گيري منطقه  طور كه اشاره شد، براي شكل همان
خالق در چارچوبي نظام  ي خالق نياز به يك چرخه

امر فرق بين  يابتدا. مند و مشخص خواهيم داشت
شود كه اين  خالق مشخص مي ي شهر خالق و منطقه

 سپس معيارها و .باشد كدام مي اجزاي هر تفاوت در

خالق در چارچوب چرخه  ي منطقه هاي شاخص
شكل (در شهرستان يزد . گردد خالق ذكر مي ي منطقه

بيانگر ) 16 شكل(شهرخالق و نمايانگر اجزاي ) 15
  .باشد خالق مي ي اجزاي منطقه

  

  
  شهرخالق گيري شكلاجزاي : 15شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  
  گيري منطقه خالق  اجزاي شكل: 16شكل 

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

اشاره شد، يكي از  مسألهكه در بيان  طور همان 
مشكالت حال حاضر شهرستان يزد مشكالت زيست 

و كارخانجات نيم فعال يا  ها كارگاهمحيطي ناشي از 
شهرهاي  اي هي قديمي و حاشيها غيرفعال در بافت

نمود اين مشكالت در . باشد مي موجود در شهرستان
 باشد ميديدگاه پايداري  محيطي خالف زيست ي حيطه

و سبب آسيب رساندن به محيط طبيعي شهرستان 
داراي قدمت  ها از طرفي هم، برخي از اين بنا. شود مي
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ت شهري مناسب                                   زيادي بوده و تخريب آنها از نظر هوي 
حل خالقانه برطرف كردن مشكل  راه. نخواهد بود

جالبي را براي       خالقي ت ي چيست؟ كشور چين، نمونه
 مشكل مشابه در يكي از شهرهاي خود پيشنهاد داده

يكي از با وجود  زمينه،  ريزان در اين برنامه .است 
هايي كه از بناي فرسوده و تاريخي برخوردار  كارخانه

خاص را        فعالي تبود و از طرفي هم ديگر توانايي 
 .اند صنعتي ارائه نموده گردشگري ي نداشته است، ايده

اين ايده كارخانه بازسازي شده و در حد توليد در 
شود و  محصول تجهيز مي 100تا  50روزانه بين 

ها و تمامي ادوات الزم همانند  نيروي كار و دستگاه
روزهايي كه كارخانه فعال بوده است به تعداد كافي 

سپس گردشگران با مراجعه به . شوند ميساماندهي 
عالوه بر ديدن روند ها  ها و كارخانه گونه كارگاه اين

كمك اقتصادي به  توليد محصوالت در گذشته اقدام
ز ا  ييها همين سياست در قسمت. كنند ميمنطقه هم 

 ي توان منطقه شهرستان يزد قابل اجرا بوده و مي
اصلي  ي ايده. فرهنگي و تفريحي با ايده فوق را داشت

خالق، ايجاد  ي سنجي منطقه در اين گزينه از امكان
  از مجموعه صنايع آجرپزي، كاشي و مصالح  اي هزنجير

  

-  ساختماني در جهت برطرف ساختن مشكالت زيست
خالق  ي منطقه گيري شكلمحيطي پيرامون  به سوي 

  ).17شكل ( باشد ميپايدار 
  

  نتيجه
در اين پژوهش سعي شد تا با درگير نمودن 

و نوآوري و وارد نمودن آن در مقياس كالن و       خالقي ت
منطقه، به ايجاد يك منطقه خالق در جهت بر طرف 

مشكالتي از . نمودن مشكالت مورد نظر اقدام نماييم
را مدنظر  غيره  محيطي و كمبود اشتغال و قبيل زيست
گردشگري صنعتي براي  ي نظريه ي با ارائه. قرار دهيم

توان به  ستان يزد ميگيري منطقه خالق در شهر شكل
 ي االت پژوهش كه مبناي آغازين بوده و با ارائهؤس

منطقه خالق به اهداف  گيري شكلراهكارهاي اجرايي 
  . پژوهش دست پيدا كرد

  
  راهكارها و پيشنهادات

براي دستيابي به منطقه خالق با تئوري گردشگري 
در  صنعتي در قالب ارائه راهكارها و پيشنهادات الزم

و در ادامه  شود مياشاره  به صورت اختصار ،)3جدول (
  :به نتايج نهايي پژوهش پرداخته خواهد شد

  

   خالق با گردشگري صنعتي در شهرستان يزد ي منطقه گيري شكلراهكارها و پيشنهادات : 3جدول 
  راهكارها و پيشنهادات سنجيي امكانها گزينه

  گردشگري صنعتي

 ي فرسوده و قديميهاكارگاهبازسازي كارخانجات و-
 ي قديميها آالت زمان فعال بودن كارخانه تجهيز انرژي، نيروي انساني و ماشين - 
 ي مرتبط با گردشگريها       فعالي تن در جهت اايجاد تسهيالت براي ساكن - 
 ي موجودها توسعه و بازسازي زيرساخت - 
 گردشگري صنعتي ي مند در جهت توسعهايجاد ضوابط و مقررات نظام  - 
 مشخص نمودن صنايع گردشگرپذير در شهرستان - 
 كارگيري توان اجتماعي و فرهنگي شهرستان هب - 
 ايجاد مراكز گردشگري صنعتي - 
 براي گسترش گردشگري صنعتي      خالقي تترويج  - 
 عنوان اكوسيستم خالق از ارتباطات جمعي و گردشگري صنعتي به اي هايجاد زنجير - 
 محيطي در شهرستان يزد قرار دادن مشكالت زيستهدف  - 
  گردشگري صنعتي گيريشكلتوجه به طبقه خالق در -

  1394نگارندگان، : مأخذ
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 خالق در شهرستان يزد  ي گيري منطقه امكان شكل
محيط زيست،  ي با گردشگري صنعتي در سه حوزه

 .انرژي و توسعه وجود دارد

  توان اكولوژيكي شهرستان يزد شرايط مناسبي را
 .خالق ايجاد كرده است ي منطقه گيري شكلبراي 

 هاي موجود  سازوكارهاي اجرايي با توجه به پتانسيل
 .در شهرستان يزد وجود دارد

 خ ردجمعي و طبقه               اجتماعي   عنوان عوامل خالق به ي
 .خورد خالق به چشم مي ي گيري منطقه در شكل

  خالقي تآنچه كه به عنوان      در ب عد منطقه مي                 توان
شود كه  اجرا نمود از اجزاي مختلفي تشكيل مي

                           دورانديشي مناسب، خ رد جمعي،  زمان،: شامل
پذيري،شبكه قوي اجتماعي، منابع استراتژيك   انعطاف

 .باشد مي

 ي گيري منطقه كارگيري اكوسيستم خالق در شكل هب 
 .باشد مي      اهمي تخالق بسيار حائز 

  شهرستان يزد هم از لحاظ استراتژي و هم از لحاظ
 گيري شكلمناسبي براي  ي د منطقهتوان ميجغرافيايي 

 .خالق باشد ي منطقه

 محيطي موجود گامي  برطرف نمودن مشكالت زيست
 .بلند به سوي پايداري خواهد بود

 ي نوآوري، سرمايه: خالق شامل ي چرخه منطقه 
انساني خالق  ي سرمايهاجتماعي، كيفيت زندگي، 

 .باشد مي

 عنوان يك مركز  گردشگري صنعتي به ي نظريه ي ارائه
گرايي در  محرك رشد اقتصادي و توجه به تخصص

 .شهرستان يزد

  منابع
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