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چكیده
دراين مقاله سعي براين شده که تاثیر معماری و شهرسازی در اقتصاد و گردشگری بررسيي شي د درابتيدا مقاليه تعريزيي از
صنعت گردشگری و سپس پیشینه بحث صنعت ت ريسم و گردشگری معرفي گرديده است درقسمت های بعدی مقاله از اقتصياد
شهری  ،مزه م و قلمرو سخن به میان آمده است  .درپیرام ن مطالب از نظريه ی پاييه ی اقتصيادی شيهر و تحلیيل بير ا اميل
تاثیرگذار بر رشد شهری بیان شده است ،در ادامه مقاله تعريزي از رابطه گردشگری و اقتصياد و درانتهيای مقاليه شياص هيا و
زيرساصتهای گردشگری م رد بررسي قرارگرفته است و درآصر نتیجه گیری و منابع م رد استزاده درمقاله ان ان شيده اسيت.در
ا ين پژوهش از روش تحلیلي و ت صیزي استزاده شده که در انتها به اين نتیجه مي رسیم شهرهايي که واجد ارزشيهای تياريخي
فرهنگي شهرسازی و معماری و فضاهای مطل ب شهری در ابعاد م رد نظر مي باشند در حیطه ی برنامه ريزی در صص ص سیما
و منظر مطل ب شهری و ايجاد شاص های م رد نیاز بازديد کنندگان و گردشگران در زمینه ی تامین زيرساصتهای گردشگری
قرار گیرند.
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مقدمه
صنعت گردشگری برای ايجاد تعادل بین ت سعه پايدار و ارتقاء سطح کیزي زندگي ج امع  ،بسيیار بيا اهمیيت اسيت و بيه طي ر
م ثری مي ت اند مشكالت ج امع را مهار کند.امروزه به دلیل ارتقاء زيرساصتهای فناوری ،فرهنگي،سیاسي،اجتمااي و اقتصادی ،
پديده گردشگری يك واقعیت اجتناب ناپذير در رفتار و امل انسان برای ارضای روح او ص اهد ب د.گردشگری به اني ان يكيي از
منابع درآمد و ايجاد اشتغال در سطح محلي مي ت اند رهیافتي برای ت سعه اقتصادی باشد.گردشيگری بخصي ص در زمياني کيه
س د فعالیتهای ديگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد(محسني ، )57،،،575جايگزين مناسبي بيرای انهيا و راهبيردی
برای ت سعه است.در قرن بیست و يكم  ،پیشرفت فناوری م جب مي شي د تيا وقيت انسيان بيیش از پيیش آزاد گيردد و زميان
بیشتری را صرف اوقات فراغت ص د نمايید.در واقع اين قرن را بايد اصر صنعت گردشگری نام نهاد،اين صنعت بيه انيدازه ای در
ت سعه اقتصادی – اجتمااي کش رها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي نام نهاده اند.
ت جه به صنعت گردشگری بیانگر اين واقعیت است که اين امر به يك سلسله تياثیرات و تغییيرات اقتصيادی،فرهنگي،اجتمااي و
حتي محیطي در هر جامعه ای مي انجامد(محسني ،)57،،،515،دلیل اصلي ت سعه گردشگری غلبه بر پايین ب دن سطح درآمد
و ارائه فرصت های جديد شغلي و تح الت اجتمااي در جامعه است و مي ت اند امیدهايي را بيرای کياهش فقير بيه صصي ص در
ن احي که به نح ی دچار رک د اقتصادی شده اند،فراهم آورد(پاپلي يزدی و سقايي)،8،57،0،صنعت گردشيگری صيرف نظير از
تاثیر گذاری بر کش رهای مقصد،بر کش رهايي که در مسیر اب ر جهانگردان واقع مي ش د،نیز اثر گذار مي باشد.مثبت ييا منزيي
ب دن تاثیر گردشگری به مديريت اين فرايند بستگي دارد(محسني.)513،57،،،هدف از پژوهش حاضر ارزيابي نقش معمياری و
شهرسازی در صنعت گردشگری و اقتصاد شهری مي باشد.

شهر،اقتصاد شهری،مفهوم و قلمرو
در يك جمع بندی شهر را مي ت ان چنین تعريف کرد  :شهر سك نتگاه مجتمعي اسيت بيا تعيداد و تيراکم معيین و متناسيب از
جمعیت  ،با بافت و ساصتار کالبيدی يكپارچيه و بيه هيم پی سيته اايم از محيالت ،کي ی هيا و ييا منياطض مسيك ني ،فضياهای
فرهنگي،بازرگاني و ت لیدی (پیشه وری و صنعتي )  ،اداری،ارتباطي،کشاورزی و نظاير آن ها  ،که اکثريت ساکنان شاغل دائميي
آن در مشاغل و فعالیت های غیر کشاورزی (داد و ستد و بازرگاني،صنعت و فعالیت های اداری و فرهنگي و مانند آنهيا) بيه کيار
اشتغال داشته و بر اثر تمرکز ت لیيد و صيدمات فرامحليي ،کيان ن سیاسي،اجتمااي،فرهنگي،اداری،م اصيالتي و مرکيز مبيادالت
اقتصادی و تامین نیازهای ح زه ی جذب و نز ذ پیرام ن صي د نیيز ميي باشيد( .مي مني .)73:5700،در ايين تعرييف بير ابعياد
جمعیتي،کالبدی،اقتصادی و نقش مرکزيت شهر نسبت به ح زه ی پیرام ن ص د اشاره شده است.
اگر شهر يك واحد اقتصادی است که در آن منابع اقتصادی وج د دارد که ت سط ا امل اقتصيادی(ت لید کننيده،ت زيع کننيده و
مصرف کننده) م رد بهره برداری قرار میگیرند،سیستم شهری بايد با ت جه به کارايي املكردی ان در رابطه بيا اسيتزاده از ايين
منابع مطالعه ش د .حیات و ت انايي املكردی سیستم شهری،رشد و ت سعه يا افت و رک د آن در ط ل زمان به چگ نگي استزاده
از منابع اقتصادی م ج د در شهر و نح ه کنش اامالن اقتصادی وابسته است .تحلیل های اقتصادی همچنین به فهم بهتر پديده
های شهری با ماهیت کمتر اقتصادی کمك مي کند .زيرا بسیاری از پديده های شهری در جريان مكانیزم قیمت امل میكنند.
ارائه تعريزي جامع و مانع از اقتصاد شهری  ،همچ ن اکثر شاص ه های المي ،به ويژه شاصه های ال م انساني کار دش اری اسيت.
برای ارائه يك تعريف جامع از اقتصاد شهری سه مشكل امده وج د دارد:
اولین و احتماال مشكل ترين آن ها ،اين است که مطالعه ی اقتصاد شهری در يك زمینه ی صال اقتصادی بايد بر اسياس ييك
ادراك کامل از چشم انداز تاريخي،سیاسي،جامعه شناسي،برنامه ريزی و جغرافیايي از فعالیت های شهری باشد .بنابراين مطالعيه
شهر و اقتصاد شهری يك ماهیت بین رشته ای پیدا مي کند .البته اين بدان معني نیست که نت ان روی جنبيه هيای اقتصيادی

شهر تمرکز کرد ،بلكه با ت جه به پیچیدگي مسايل شهری  ،تحلیل گر اقتصاد شهر بايد با ديدگاهي وسیع تر به مسيايل شيهری
بنگرد و ساير جنبه های غیر اقتصادی م ثر بر اقتصاد شهر را نیز در تحلیل ص د در نظر داشته باشد.
دومین مشكل از آنجا ناشي مي ش د که شهرها در يك نظام اقتصادی بزرگتر قرار داشته و به ط ر گسترده تحيت تياثیر اقتصياد
مل ي و حتي جهاني نیز هستند.در نتیجه بسیاری از مسايل شهری را نمي ت ان در يك واحد جداگانيه بررسيي کيرد ،بلكيه باييد
وابستگي و پی ستگي اقتصاد شهری را با نظام های اقتصادی فراگیرتر ملي و جهاني نیز م رد ت جه قرار داد.
و باالصره س مین مشكل به تعريف دقیض مرزهای فیزيكي اقتصاد شهری مرب ط مي ش د .اگرچه اقتصاد شهری تقريبا به وسيیله
تمرکز و تخصصي شدن ت لید،ثروت و تكن ل ژی در يك ناحیه مشخ مي گردد ،اما تعرييف دقیيض حيدود جغرافیيايي تمرکيز
شهری کار آساني نیست.
بنابراين در تعريف و تعیین قلمروی اقتصاد شهری از يك طرف بايد به ارتباط تنگاتنگ آن با مسايل و مشيكالت غیير اقتصيادی
شهر از قبیل فقر،جرم و جنايت،آم زش،اب ر و مرور،آل دگي،مسكن،دولت محلي و  ...ت جيه داشيت و از طيرف ديگير نزديكيي و
همپ شي آن را با اقتصاد منطقه ای در نظر گرفت .بر اين اساس اقتصاد شهری واقعیتي است از مجم ع فعالیت هيای اقتصيادی
ک ه به وسیله ی اثرات صارجي تحت تاثیر قرار گرفته و اصتصاص بهینه منابع را که در الم اقتصاد م رد تاکیيد اسيت  ،اگير غیير
ممكن نسازد با مشكل م اجه مي کند.
با وج د مشكالت ياد شده اگر سطح انتظار ص د را از ارائه يك تعريف جامع و مانع از اقتصاد شهری پايین بیاوريم،مي ت ان گزت
که اقتصاد شهری يكي از رشته های تخصصي اقتصاد است کيه در آن اقتصياددانان بيا اسيتزاده از ابزارهيای اقتصادی،مسيايل و
مشكالت يك منطقه شهری را م رد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند(.اابدين درک ش،سعید)8:57،6،
آرت ر ا .سلی ان اقتصاد شهری را چنین تعريف کرده است  :اقتصاد شهری مطالعيه ی انتخياب مكياني بنگياه هيا و صان ارهاسيت.
شاصه های ديگر اقتصاد،جنبه های مكاني تصمیم گیری را ناديده انگاشته و فرض راحت و غیر واقع بینانه ای را به کار مي برنيد
که تمام ت لید و مصرف در يك نقطه از مكان انجام مي ش د.در مقابل اقتصاد شهری به بررسي م ضي ع کجيايي انجيام فعالیيت
های اقتصادی مي پردازد .در اقتصاد شهری ،يك سرپرست صان ار انتخاب مي کند که کجا کار کند و در کجا زنيدگي کنيد  .بيه
همین من ال،يك بنگاه به انتخاب محل احداث کارصانه،اداره يا فروشگاهش مي پردازد(.ا .سلی ان.)8-7 :57،0،
در اقتصاد شهری سعي مي ش د که مسايل مرب ط به تخصی ا اميل ت لیيد و ت زييع درآميد واقعيي در داصيل و بيین منياطض
شهری،به ط ر املي ت ضیح داده مي ش د .به ابارت ديگر چگ نگي ت لید و ت زيع کاال و صدمات نه تنها در داصيل ييك شيهر ،
بلكه بین شهرها بررسي میش ند( اابدين درک ش،سعید.)7:57،6،بنابراين اقتصاد شهری و اقتصاد منطقه ای با هم پی ند ص رده
و در بسیاری از مطالعات،اين دو شاصه المي به ص رت ترکیبي و تحت ان ان اقتصاد شيهری و منطقيه ای مي رد بررسيي قيرار
گرفته است.

( ا.سلی ان.)3:57،0،

مدل های اقتصاد شهری را به ط ر کلي مي ت ان به دو دسته مدل های تحلیلي و مدل های سیاستي تقسیم کرد.
مدل های تحلیلي امدتا در جستج ی چگ نگي روابط اقتصادی در شهر و نح ه اثرگذاری ايين روابيط بير شيكل کالبيدی شيهر
هستند .در اين مدل ها ت ان اقتصادی شهر،ساصت اشتغال و ترکیب آن ،چگ نگي تصمیم گیری صان ارها در ييافتن مكيان هيای
سك نتي ص د،مكان يابي بنگاه های تجارتي و صدماتي شهر ،مكان يابي صنايع و در نهايت چگ نگي استقرار انسان هيا و فعالیيت
ها در سطح شهر،تنها برای ت ضیح رفتارهای اقتصادی مردم،بررسي مي ش ند .به ابارت ديگر در ايين ميدل هيا ،هيیش ک شيش
آگاهانه ای برای تغییر يا تبديل روندها و گرايش ها انجام نمیگیرد(.رفیعي)8-0:5701،
مدل های تحلیلي را مي ت ان در دو گروه امده دسته بندی کرد ( :رفیعي)8-0:5701،
-5مدل هايي که رشد شهر را با استزاده از روش های اقتصاد کالن اندازه گیيری ميي کننيدا ماننيد روش بيرآورد ت لیيد و درآميد
شهر،يا روش تحلیل ساصت اقتصادی شهر.
 -8روش هايي که رشد شهر را بر پايه نظريه های اقتصاد صرد مي سنجند،مانند مدل های اقتصادی کالسیك.
اصطالح اقتصاد شهری اولین بار با انتشار کتاب ويلبرتامس ن تحت ان ان مقدمه ای بر اقتصاد شهری در سال  5101مطرح شد
يكي از م ض ااتي که در چند سال اصیر در مباحث اقتصاد شهری مطرح گردييده و شيايد بتي ان از آن بيه اني ان ييك بيازنگری
مزه مي در اين رشته المي ياد کرد ،ديدگاه تعامل اقتصاد و فرهنگ اسيت .در ايين دييدگاه فرهنيگ شيهری از جمليه صينايع
فرهنگي،مصرف انب ه و حرکت هيای صيالد در شيهرها بيه اني ان ني ع جدييدی از اياملین اقتصيادی پیشيگام محسي ب ميي
گردند .) Amin,8667:515(.نهادها و فعالیت های فرهنگي مي ت انند م جب تاثیر مثبت اقتصادی برای شهر گردنيد .نهادهيا و
فعالیت های فرهنگي بااث ا يجاد درآمد،اشتغال و رشد اقتصادی از طريض جذب بازديد کنندگان و گردشگران به شهر يا منطقيه
مي گردند.

نظريه ی پايه ی اقتصادی شهر

اين نظريه که بر اساس نظريه ی اقتصادی قطب رشد،پس از جنگ جهاني دوم ت سعه يافت،فعالیت های اقتصادی شهر را بيه دو
بخش فعالیتهای پا يه و غیر پايه تقسیم مي کند .فعالیتي که محص الت و صدمات آن به صارج از شهر صادر ميي شي د ،فعالیيت
پايه و فعالیتي که محص الت آن محدود به مصرف ص د منطقه شهری است فعالیت غیر پايه محس ب مي گردد .بير اسياس ايين
نظريه رشد شهری بستگي به نسبت فعالیتهای پايه ای به غیر پايه ای دارد.هر چه اين نسبت بياالتر باشيد رشيد شيهری بیشيتر
است .بخش های غیر پايه ای وابسته به بخش پايه ای ص اهد ب د و ايجاد اشتغال در فعالیت های پايه ای تقاضا برای محصي الت
غیر پايه ای را فراهم ص اهد کرد .در نتیجه يك تزريض اشتغال پايه ای به شهر با ضريبي افزايشي ،بااث افزايش کل اشتغال و در
نهايت افزايش جمعیت ص اهد شد .براكس اگر يك ناحیه شهری تعدادی از اشتغال پايه ای ص د را از دست بدهد،اشيتغال غیير
پايه ای کمتری م رد نیاز ص اهد ب د و جمعیت شهر کاهش ص اهد يافت.

تحلیل بر عوامل تاثیر گذار بر رشد شهری
پیچیدگي فرايند رشد شهری و ا امل م ثر بر آن و شرايط ويژه طبیعي،سیاسي،اقتصادی،اجتمااي و فرهنگي حاکم بر شيهرهای
مختلف مانع از آن مي گردد که بت ان با انتخاب يك نظريه،همه ی ابعياد و ا اميل پدييده ی رشيد شيهری را در چيارچ ب آن
تحلیل نم د.
ت ان اقتصادی شهر که شامل فعالیتهای امده ی اقتصادی (کشاورزی،صنعت و صدمات) مي ش د ،تعیین کننده ی میزان تقاضيا
برای نیروی کار است.م قعیت طبیعي و ناحیه ای شهر و نیز سیاستهای ملي از ا املي هستند که در تق يت بنیه اقتصادی شهر
و جايگاه آن در سلسله مراتب شهری نقش مهمي ايزا مي نمايند .برای تعیین میزان و نقش هير ييك از بخشيهای اقتصيادی در
ايجاد تقاضا برای کار مي ت ان از نظريه پايه اقتصادی شهر استزاده کرد.يعني با تشيخی بخيش پاييه،ارتباط رشيد اشيتغال در
بخش پايه را با رشد جمعیت شهری تحلیل نم د.برای تعیین و تشخی بخش پايه مي ش د ضريب نسبت محلي را بكار گرفت.
اين نسبت،اقتص اد ملي را به ان ان معیار ص دکزايي قرار داده و اگر منطقه ای فعالیت های يك بخش اقتصادی آن نسبت به کل
اشتغال آن منطقه بیشتر از نسبت فعالیتهای همان بخش در کيل کشي ر بيه کيل اشيتغال کشي ر باشيد،آن بخيش حاليت پاييه
دارد(زنگنه.)567:57،1،
طرف ديگر بازار کار،ارضه نیروی کار است که ا امل جمعیتي شامل :سياصت سيني و جنسيي،نرش رشيد طبیعيي جمعیيت،نرش
مشارکت نیروی کار و مهارت،کمیت و کیزیت آن را تعیین مي کنند.از برص رد ارضه و تقاضای نیروی کار ممكن است دو حالت
اتزاد بیزتد،يا تقاضا برای نیروی کار از ارضه آن بیشتر است که در اين ص رت با افزايش دستمزد و وج د فرصيت هيای شيغلي
مناسب،يا بااث افزايش مشارکت نیروی کار جمعیت ساکن در شهر مي گردد و يا از طريض مهاجرت به داصل و رفت و آميدهای
روزانه برای کار فرصت های ايجادشده اشغال مي گردد .در حالت دوم،اگر ارضه نیروی کار از تقاضا برای آن بیشتر باشيد باايث
کمب د شغل مي گردد .کمب د شغل ممكن است با افزايش بیكاری،کاهش نرش مشيارکت نیيروی کيار و ييا مهياجرت بيه بیيرون
جمعیت و نیروی کار تعديل گردد .اثرات فضايي مهاجرت (به داصل يا صارج) در ت سعه فیزيكي شهر ظاهر مي گردد .همچنيین
تزاوتهای فرهنگي و اجتمااي و ت ان اقتصادی متزاوت مهاجرين در انتخاب مناطض مختلف شهر برای سك نت آنها تاثیر گذاشيته
و بااث تغییراتي در ساصت اجتمااي –فضايي شهر مي گردد.
االوه بر ا امل ياد شده،ا امل تاريخي و فرهنگي همچ ن ترکیب نژادی و مذهبي و نیز نیازهای زيستي  -ااطزي صان اده هيا در
ساصت اجتمااي-فضايي شهر تاثیر به سزايي دارد .چرا که در بسیاری از م ارد در انتخاب محل سك نت در شهر ا امل ياد شيده
مهم هستند.

مفهوم گردشگری

گردشگری صنعتي گسترده،اظیم و رو به رشد در ارصه ی فرهنگ و اقتصاد جهان است(فرجي راد،افتخارييان )31،5715،بهيره
برداری بهینه از فرصت های م ج د در گردشگری ،مستلزم انجام مطالعات اص لي و تدوين برنامه هيای مبتنيي بير تحقیقيات و
متكي بر تكنیكهای تحلیل المي است(تق ايي،صزرابادی.)516،5716،
صنعت ت ريسم از صنايعي است که در سال های اصیر به سرات گسترش يافته و در رديف يكي از بزرگترين منابع درآمد جهيان
درامده است.کارشناسان صنعت گردشگری را يكي از راه های گسترش و ايجاد رونض اقتصيادی ميي داننيد.از طرفيي گردشيگری
کارکردهای گ ناگ ن اقتصادی ،اجتمااي و سیاسي را نیز به همراه دارد(محسني.)57،،،517،
گردشگری ابارت است از گذران اصتیاری مدتي از اوقات فراغت ص يش در مكاني غیر از محل سك نت دائمي به قصد التذاذهای
گردشگری.بعضي ديگر گردشگری را به ان ان اقدام به مسافرت با هدف تزريح و ارائيه صيدمات بيرای ايين اميل تعرييف کيرده
اند.تعريف جامع تری نیز ب سیله سازمان جهاني گردشگری از ت ريسم ارائه شده است:گردشگری يك صنعت صدماتي اسيت کيه
شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیر مادی مي باشد.اناصر مادی شامل سیستمهای حمل و نقل ،پذيرايي و صدمات مرب ط بيه
آن نظیر صدمات بانكي ،بیمه و صدمات بهداشتي و ايمني مي ش د.اناصير غیير ميادی شيامل اسيتراحت  ،آراميش  ،فرهنيگ و
تجربیات جديد و متزاوت است(صدر م س ی،دصیلي کهنم يي)575،57،3،

لزوم توجه به شهرسازی
مهمترين فضاهای که م رد بازديد و اقامت گردشگران قرار مي گیرند فضاهای شهری هستند که از ديرباز جذاب ترين فضياها را
تشكیل مي داده اند،زيرا شهرها پیشرفته ترين و کامل ترين قرارگاه های انساني را تشكیل مي دهند.شيهرها در بردارنيده مرکيز
مهم اقتصادی ،فرهنگي و تزريحي هستند و افزون بر اينها از جاذبه های طبیعي نیز بهيره مندنيد و از ايين رو مهمتيرين کيان ن
های جلب جهانگردان هستند(ژرژ کازس.)57،8،56،برنامه ريزی شهری برای هر شهر مستلزم دريافت و فهم صحیح از فضاهای
شييهری است.فضييايي کييه تيي ده مييردم شييهر،اهداف و وقييايع آن را و مزهيي م ت سييعه پايييدار شييهری را ب جيي د مييي
اورد(تق ايي،صزرابادی.)513،5716،
ساصتار فضايي شهر نظم و رابط بین اناصر کالبد و کاربری را در شهر نشان میدهد( ،)cheng et al,8660:067به ابارت
ديگر ساصتار فضايي به مجم اه ای از ارتباطات ناشي از فرم شهری و تجمع مردم ،حمل و نقل و جريان کاال و اطالاات اشاره
دارد( ،)rodrigue et al,8661بنابراين طراحي ساصتار فضايي که بت اند ص د را با شرايط م ج د و آتي شهر تطبیض دهد و در
این حال پايدار باشد،از اهمیت بسیار برص ردار است(.)bertaud,8668:806ويژگي های ج امع شهری امروز سبب ناپايداری
انسانها و محیط زيست(محیط طبیعي و محیط مصن ع) گرديده است(پايلي يزدی،)57،1،مشكلي که امروزه در پیش روی
برنامه ريزان شهری قرار دارد،چگ نگي اامال سیاستها و برنامه های پايدار شهری و ترسیم جل ه های اين پايداری در
شهرهاست.نیل به چنین شرايطي  ،نیازمند جهت دادن به هدف ها و برنامه های اجرايي  ،اصالح وضعیت ساصتارها و مديريت
های مرتبط در اداره ام ر شهر هاست.

معماری و نقش آن در گردشگری
هنگامي که تاريخ گردشگری م رد مطالعه قرار گیيرد ايين مسياله مشيخ ميي شي د کيه معمياری همي اره نقيش اساسيي در
گردشييگری داشييته اسييت .از پیييدايش نخسييتین جاذبييه ها،میهمييان صانييه ها،کاروانسييراها تييا رسييیدن بييه صيينعت گسييترده
امروزی،گردشگری و معماری در پی ندی پايدار ب ده اند(فرجي راد،افتخاريان ،)16،5715،اکني ن کيه گردشيگری يكيي از الي م
ن ين و پیشرو در سطح جهاني شده است،رويكردهای متزاوتي برای مطالعه ايين صينعت در نظير گرفتيه ميي شي د،يكي از ايين
رويكردها،رويكرد میان رشته ای است که در اين مقاله سعي شده است به آن پرداصته ش د،گردشگری تقريبا تميام جنبيه هيای
يك اجتماع را در بر مي گیرند .امروزه اهمیت و وسعت ايين صينعت م جيب شيده اسيت تيا پدييده هيای متعيددی از دييدگاه

گردشگری م رد تحلیل قرار گیرند .امروزه با گسترده تر شدن الم و صنعت گردشگری،زوايای جديدی فرآروی مطالعيه آن قيرار
گرفته است ،اين گستردگي تا حدی است که تقريبا تمام احتیاجات و نیازهای بشر م رد ت جه واقع مي ش ند.
معماری ص د برای برطرف نم دن بسیاری از نیازهای بشر ب ج د آمده است اما از ديدگاهي گردشگری  ،معماری دو نقش اصلي
را داراست که ابارتند از الزمه و جاذبه.الزمه در ح زه زيرساصتهای صنعت گردشگری قرار مي گیرد در حالیكه جاذبه جزئيي از
جاذبه های فرهنگي است که در ا ن دسته بندی های متزاوتي به منظ ر جاذبه های معماری در نظير گرفتيه شيده اسيت(فرجي
زاده،افتخاريان.) 31،5715،امروزه مساله اصلي شهرها،تغییر و تح الت کالبيدی ناشيي از تياثیر تحي الت و نیازهيای اجتميااي و
اقتصادی و فرهنگي در درون آن است.ساصتمان های کهنه ای که تخريب مي ش د و به جای آنها ساصتمان هيای ني برپيا ميي
ش د و بخش هايي از شهر که نقش شان تغییر مي کند،از مسائل امروز شهرهاست.
آنچه که اهمیت معماری را در گردشگری دوچندان مي کند،اين است که در هر فضيا و مكياني کيه گردشيگری در آن روی ميي
دهد ،ساصت و سازهايي جهت ايجاد تاسیسات و زيرساصت ها انجام مي شي د.در نتیجيه معمياری و گردشيگری در هير فضيايي
تاثیرات متقابل از هم گرفته و مي ت ان گردشگری را در بستر مكان دسيته بنيدی نمي د و ارتبياط ان را بيا معمياری ان منطقيه
سنجید(ضرغام)5716،

رابطه ی گردشگری و اقتصاد
رايجترين نگاه به جهانگردی در جهان معاصر رويكرد اقتصاد مح ر است (هماي ن.)87 :57،3 ،گردشگری يكي از منابع
امده درآمدزايي و ايجاد اشتغال در جهان به شمار ميآيد «جان مینارد کینز ،اقتصاد دان مشه رانگلیسي معتقد ب د رشد
اقتصادی که ص د ناشي از سرمايهگذاری است در آينده ميت اند ايجاداشتغال و درآمد نمايد .کینز معتقد ب د که رشد
اقتصادی زماني حاصل ص اهد شد که میزان تزريض پ ل به اقتصاد از میزان نشت آن بیشتر باشد

لزوماً نبايد درآمدهای حاصله از گردشگری را به ص د اين صنعت يا صدمات اصتصاص داد بلكيه بهتير آن اسيت ايين درآميدها را
صرف ام ر زيربنايي و بنیادی جامعه نم د ک ه در دراز مدت اثرات مثبت ص د را بر گردشگری نیز ص اهد گذاشيت مثيل احيداث
بزرگراهها ،ريلهای استاندارد ،ت سعه ناوگان ه ايي ،صط ط کشتیراني ،کاهش آل دگي محیط زيست....

تأثیر درآمدی گردشگری ،امروزه سهم زيادی از درآمد برصي کش رها از محل فعالیتهای گردشگری است .مسافرت و جهيانگردی
در ت لید ناصال ملي نقش وااليي را ايزاد ميکند .گردشگری االوه بر ايجاد اشتغال م جب درآمد ملي ميشي د کيه بخشيي از
درآمد به ص رت درآمد ارزی حاصل مي ش د .درآمدهای گردشگری ابارتند از مقدار ارزی که بازديدکنندگان صارجي بيه داصيل
کش ر ميآورند و صرج ميکنند.
قسمت ااظم درآمدهای ناشي از گردشگری بیشتر به مناطقي از جهان اصتصاص دارد که از اوضياع اقتصيادی و رفياهي بهتيری
نسبت به بقیه نقاط جهان برص ردارند در اين صص ص ميت ان به اتحاديه اروپا ،آمريكای شيمالي و آسيیای شيرقي اشياره کيرد.
جالب آنكه بیشترين م لدين گردشگری را نیز همان کش رهای امده پذيرای گردشگران تشكیل ميدهند مثيل آمريكيا ،آلميان،
ژاپن ،انگلیس ،فرانسه و ايتالیا.
جهانگردی و درآمد ارزی ،مطل بترين اثر جهانگردی ارزی اسيت کيه وارد کشي ر ميشي د (همياي ن .)87 :57،3 ،ارز صيارجي
حاصل از جهانگردی بینالمللي ،شامل محا سبه درآمدهای ناصال ارز صارجي است (کل ارز صارجي کيه جهيانگردان صيارجي
هزينه مي کنند ،و درآمد صال ارز صارجي) ارز صارجي باقیمانده در کش ر پس از کسر ضريب صروج ارز صارجي .دگرگ نيهای
نرش تبديل ،اثر تعیین کنندهای بر روندهای گردشگری بینالمللي و در نتیجه روند گردشگری و ت زيع آن دارد .در کنار تعيدادی
از ا امل ديگر (مانند تغییرات ت لید ناصال ملي و تراز پرداصتها) ،ن سان نيرش تبيديل ارز تيا حيدود زييادی سيبب رونيدهای
انشعابي در مخارج گردشگری ت سط کش رهااست(وال)553 :57،3 ،
گردشگری و ارضه و تقاضا ،قان ن ارضه بیانگر آن است که رابطۀ مستقیم میان قیمت کاال يا صدمت م رد نظر و مقدار کاال ييا
صدمتي که ت لید کنندگان ارضه ميکنند .وج د دارد ،به شرط آنكه ساير ا امل ثابت باشند.
قان ن تقاضا ميگ يد که رابطه معك س میان قیمت کاالها و صدمات و مقدار کاالها يا صدماتي کيه صرييداران مطالبيه ميکننيد

وج د دارد ،به شرط آنكه ساير ا امل ثابت باشند.

گردشگری و ت سعه ،اگر منافع گردشگری در سطح ج امع و مناطض يك کش ر به درستي ت زييع شي د ميت انيد سيطح زنيدگي
مردم را بهب د بخشد (پاپلي يزدی .)17 :57،1 ،به همین دلیل ت سعه گردشگری ،به وييژه در کشي رهای کمتير ت سيعه يافتيه،
اامل مؤثری در مقابله با فقر است و م جب افزايش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیكاری و رونض اقتصادی و در نتیجيه بهبي د
کیزیت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتمااي ميش د(کاظمي .)0 :57،1 ،در برنامه ت سعه سازمان ملل شاص ت سعهی انساني
معرفي شده است اين شاص نه فقط درآمد ناصال ملي سرانه ،بلكه میزان امید به زندگي مردم و نرش با سي ادی را نیيز مي رد
ت جه قرار ميدهد (داس يل)503:57،3 ،

نتیجه گیری و پیشنهادات
در گردشگری امروزه که تمامي ابعاد م ج د در زمین به صدمت صنعت گردشگری در آميده انيد و بسيیاری از پدييده هيا و آثيار
تبديل به جاذبه های گردشگری شده اند ،نمي ت ان نقش معماری را در دسته بندی جاذبه های گردشگری نادييده گرفت.آنچيه
که بايد بدان ت جه ش د ،ايجاد جاذبه های ن ين بر اساس پیشینه فرهنگي ايراني و با ت جيه بيه تكن لي ژی روز معمياری اسيت،
روابط متقابل محیط طبیعي،پديده های انسان ساصت و ساصتار جامعه،تاثیرفراواني بر فرايند شهرسيازی و معمياری دارد.الگي ی
رفتاری در محیط شهری متناسب با ويژگي های اقتصادی،اجتمااي و فرهنگي،به ط ر کلي تابعي از فضای گردشيگری و فضيای
شهری است و بر حسب پديده های اجتمااي تغییر مي کند.ساصتار شهری تحت تاثیر شرايط محیطي شكل مي گیرد و تكاميل
مي يابند.
بنابراين مي ت ان گزت شهر سازی و معماری پی ندی دروني با ساصتار جامعه دارند و اساسا گردشگری که مرتبط با انسان اسيت
در تعامل نزديك با آنهاست آنچه بايد بدان ت جه ش د و به ن اي ميي تي ان بيه ارزش افيزوده گردشيگری بيه وييژه گردشيگری
فرهنگي از ان ياد کرد،ايجاد جاذبه های ن ين بر اساس پیشینه های فرهنگي ايراني و با ت جه به تكن ل ژی روز معماری است.
معماری از جمله اناصری است که نقش بسیاری در ساصت،رونض و م فقیت زيرساصت هيای گردشيگری دارد.معمياری صينعتي
است که در کنار گردشگری با مديريت هدفمند نقش الزم و ملزوم يكديگر را پیدا کرده و به ن اي در تكامل و م فقیت يكيديگر
تاثیرگذارند.
با ت جه به پژوهش حاضر میت ان نتیجه گرفت که گردشگری و زيرساصتهای ان از ا امل تاثیرگذار در ت سعه پايدار شيهری ميي
باشند.صنعت گردشگری از طريض ترکیب و بكار گیری همزمان منابع داصلي و صارجي،منافع اجتمااي ،اقتصادی،زيست محیطي
و فرهنگي زيادی را به دنبال دارد از اين رو ت سعه زيرساصتهای گردشگری اولین گزينه در امر ت سعه هر منطقه است.
و اينگ نه است شهرهايي که واجد ارزشهای تاريخي فرهنگي شهرسازی و معماری و فضاهای مطل ب شهری در ابعاد مي رد نظير
مي باشند در حیطه ی برنامه ريزی در صص ص سیما و منظر مطل ب شهری و ايجاد شاص های م رد نیاز بازدييد کننيدگان و
گردشگران در زمینه ی تامین زيرساصتهای گردشگری قرار گیرند.
با ت جه به بررسي های به امل آمده م ارد زير پیشنهاد مي گردد :

 ت سعه اماکن گردشگری مان ند باشيگاه هيا،مراکز همايش،گيالری هيا و مي زه هيا (معصير و تياريخي)،مراکز فرهنگيي در سيطحشهرسازی
 فعالیت های نظارت بر اجرای ق انین مرتبط با فعالیتهای گردشگری و ت سعه پايدار شهری سیاست گذاری،برنامه ريزی و اصالح ق انین و مقررات بخش گردشگری و مديريت شهری ايجاد تاسیسات زيربنايي شامل شبكه جاده ای،مخابرات،آب،انرژی و برد،فاضالب،در سطح شهر در جهيت هرچيه بهتير نمي دنت سعه پايدار شهری
 ت زيع يكسان زيرساصتهای گردشگری در سطح شهرستان های استان و ايجاد تعادل منطقه ای در اين زمینه به منظ ر ارتقيایصنعت گردشگری
 ت جه بیشتر به محالت شهر که زيرساصت های گردشگری پايین تری دارند و ارايه برنامه زمان بندی ت سيعه در جهيت ت سيعهگردشگری و ت سعه شهری پايداری
 بهب د و ت سعه فضای سبز شهر با هدف پاك سازی ه ا و ايجاد چشم اندازهای زيبا برای جذب گردشگران همكاری و مشارکت مديران و برنامه ريزان گردشگری و مديران و برنامه ريزان شهری شناساندن جاذبه ها و امكانات گردشگری شهر به گردشگران به منظ ر رونض اقتصادی شهر شناسايي م انع و ضعزهای م ج د در بخش بازاريابي صنعت گردشگری مكان يابي مطل ب و متناسب فضايي صدمات و امكانات زيربنايي در شهر با ت جه به تيراکم جمعیت،م قعیيت و املكيرد محليههای شهر
 تالش در راستای ايجاد هماهنگي و همكاری میان نهادها و ديگر سازمان های صدمات رساني به شهر بيرای پیياده کيردن بهتيرالگ ی ت سعه پايدار شهر.
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