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نمونه ( پایدار بناها و بافت هاي تاریخی در جهت افزایش توان گردشگريحفاظت و توسعه 

  ١)بقعه  شیخ جبرائیل کلخوران باغ : موردي

2٢سعیده ندائی، 1,فاطمه مهدیزاده سراج

  شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایراناستاد دانشکده معماري و  - 1

  ، تهران، ایرانکارشناسی ارشد مرمت میراث معماري دانشگاه علم و صنعت - 2

  خالصه

-مکان هاي تاریخی به عنوان یکی از منحصر به فردترین سرمایه هاي هر کشور و منطقه می باشد که برنامه ریزي و توسعه 

شناخت هرچه بهنر جاذبه هاي تاریخی می . شرایط را براي صنعت گردشگري فراهم بیاوردي پایدار در این زمینه می تواند 

  .تواند گامی در جهت افزایش توان گردشگري به سوي این مناطق باشد

ي شیخ امین الدین جبرائیل کلخوران، به دلیل وجود میراث ملی ارزشمند در این محوطه و بستر یکپارچه و اصیل،  باغ بقعه

المللی مرتبط با  با توجه به اسناد بین. گذارد فرد و ارزشمند از تعامل میان بنا و طبیعت را به نمایش می منحصربه اي نمونه

هاي تاریخی، تدوین پالن راهبرد حفاظتی جهت ساماندهی این محوطه و تالش در جهت شناساندن به  حفاظت محوطه

المللی حفاظت و گردشگري در ارتباط با  هاي بین اییبه همین منظور، راهنم. عنوان جاذب گردشگري ضروري است

هاي ارزشمند تاریخی و فرهنگی بررسی و بر اساس این مطالعات، ساختار برنامه اي در جهت حفاظت و گردشگري  محوطه

طبق تحلیل وضعیت موجود سایت، آنالیز نقاط . باهدف جذب گردشگر و معرفی پتانسیل هاي گردشگري تدوین شده است

ها و تهدیدهاي محوطه، پالن راهبردي سایت را در جهت حفاظت و توسعه ي پایدار محوطه طراحی و  ضعف، فرصت قوت و

  .ارائه شده است

، به لحاظ هدف تحقیق، پژوهشی کاربردي و درنهایت ازنظر رویه تحقیق، پژوهشی »کیفی«ازنظر متدولوژيِ تحقیق، پژوهشی 

  .صورت میدانی بوده است آوري اطالعات، به روش جمعو استفاده از اسناد و » اي کتابخانه«

  پالن راهبردي، باغ بقعه شیخ جبرائیل، کلخوران، حفاظت، گردشگري، حفاظت و گردشگري: کلمات کلیدي

  

                                                            
نوشته شده که به  "طرح مرمت و بازپیرایی باغ بقعه ي شیخ جبرائیل کلخوران"این مقاله برگرفته ازبخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد سعیده ندائی با عنوان ١

  .مرادي به عنوان استاد دوم به انجام رسیده استراهنمایی دکتر مهدیزاده سراج به عنوان استاد اول و دکتر 
s_nedaei@alumni.iust.ac.irسعیده ندائی ، نویسنده ي مسئول٢
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  مقدمه .1

در همین راستا بخشیدن . از دیدگاه صاحب نظران، گردشگري شهري پرطرفدارترین نوع گردشگري به حساب می آید

روح تازه به بناهاي تاریخی متروکه، بازسازي و احیائ بناهاي تاریخی و توسعه ي فضاهاي شهري مناسب از جمله آثار توسعه 

ن فرصت هاي ارزشمند تاریخی، در صددند تا از امکانات شهري به همین دلیل شهرهاي داراي ای. ي گردشگري شهري است

میراث فرهنگی و تاریخی؛ با ارزش و غیرقابل . خود سود برده و مزایاي جذب گردشگر داخلی و خارجی بهره مند شوند

ید تالش بیشتري ها تعلق دارد؛ بنابراین در زمینه گردشگري با جاگزینی هستند که نه تنها به یک ملت، بلکه به تمامی انسان

  . صورت گیرد

هاي دوره صفوي، از جمله شهرت کنونی این شهر به  وجود بقعه. باشد شهرت شهر اردبیل به دلیل عوامل متفاوتی می

بقعه شیخ کلخوران که از دوره صفوي به یادگار مانده، به دلیل قرار گیري در حومه شهر و دور بودن از بافت . آید حساب می

همچنین در زمینه  )1350،12صفري (.هاي داخلی قرار گرفته است کمتر مورد توجه جهانگردان و توریستتاریخی اردبیل، 

تحقیق و پژوهش، این بقعه برخالف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است، البته دلیل این 

دي  15این بناي ارزشمند که در تاریخ ". یمی شهر باشدتواند وضعیت دسترسی کنونی و فاصله از بافت اصلی و قد امر می

هاي مختلف بخصوص دوره صفوي شکل گرفته  به ثبت رسیده، در دورهآثار ملی ایران  عنوان یکی از به 65با شماره ثبت  1310

  )1395. میراث فرهنگی اردبیل(".و تا اوایل دوره قاجاریه معروف و آباد بوده است

لدین جبرائیل کلخوران متاسفانه با گذشت زمان عالوه بر فرسایش و نابودي باغ، شاهد فاصله باغ بقعه ي شیخ امین ا

گرفتن از آنچه که باید می بود هستیم که به دلیل عدم توجه به حرایم و ضوابط حفاظتی بناهاي ارزشمند ثبت ملی است که 

موضوع قابل طرح این است که بحث . می باشدنتیجه ي آن هجوم ساخت و سازهاي عمومی و خصوصی در عرصه ي باغ بقعه 

ین طور که پیداست برنامه و پالن راهبردي در باغ بقعه ي شیخ امین الدین مسئله ي پر رنگی است و اراهبردي  طراحی پالن

و  زیرا عالوه بر خود باغ بقعه، در اطراف آن نیز بناهاي تازه ساختی بنا شده. نادیده گرفته شده است حفاظت و گردشگري

  .منظر بصري آن را نابود کرده است

در اردبیل این بنا، که یکی از کمیاب ترین باغ بقعه هاي کشور محسوب می شود کمتر مورد توجه قرار گرفته و این بی 

این در حالی است که مرمت و حفاظت از باغ در جهت افزایش توریست .) باغ این بقعه ویران شده است(توجهی کامال پیداست

شوراي ( با تالش ایکوموس 1981انس در سال همان طور که منشور فلور. ستاري از کشورهاي جهان مسئله ي مهمی در بسیا

این منشور باغ هاي تاریخی را .در ارتباط با حفاظت از باغ ها تهیه و تدوین شد) بین المللی یادمان ها و جایگاه هاي تاریخی

توجه و نگاهی جدید به طرح احیاء باغ بقعه ي شیخ امین الدین جبرائیل )1981منشور فلورانس،(.مورد توجه قرار می دهد

کلخوران از این جهت موضوعی قابل بررسی است زیرا این باغ بقعه  در تاریخ ایران به دلیل آرامگاه جد شیخ صفی الدین، پایه 

شت شمار باغ بقعه می گذار سلسله صفوي و رواج مذهب شیعه داراي هویت خاصی است و یکی از چند اثر ملی انگ

  )1350،13صفري،(.باشد
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پالن راهبردي حفاظت و گردشگري مجموعه ي باغ بقعه شیخ امین الدین جبرائیل  با هدف ارائه ي پتانسیل هاي موجود 

تعریف  "ارائه ي بیانیه ي چشم انداز"اي متناسب با گذشته پربار  در سایت و حریم آن و برنامه اي صحیح براي ترسیم آینده

  :شده است و سعی دارد به موارد ذیل توجه نماید

هاي گردشگري در سطح محدوده معرفی و شناخت جاذبه-

معرفی فرصت ها و تهدیدهاي مجموعه ي مورد نظر-

معرفی نقاط قوت و ضعف در مجموعه-

امکان سنجی زیرساخت هاي گردشگري در محدوده ي مورد مطالعه-

اخت و معرفی به دلیل تأثیر بی چون و چراي مجموعه در ترسیم افق بلند بدیهی است که مطالعات ویژه در مرحله شن

شود تا از این طریق جایگاه میراث  بنابراین تالش می. مدت منطقه و استان، در محدوده استان و شهرستان انجام خواهد گرفت

اي ویژه هدایت براي تحقق آن ه ملی باغ بقعه را در طرح هاي توسعه استان و شهرستان و حوزه نفوذ آن مشخص و برنامه

  .تدوین نماید

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش.2

طرح مسئله حفاظت و گردشگري اصولی بر مبناي مبانی نطري و دیدگاه هاي بین المللی، باعث خواهد شد که از اعمال 

عین ایجاد فرصتی این امر در . شود، جلوگیري گردد هاي نا هماهنگ و غیر اصولی می هاي شخصی که موجب رویه سلیقه

مناسب در جهت بازگرداندن اصالت و یکپارچکی ، تعامل بین بنا و طبیعت را در مجموعه ي مورد نظر به دست خواهد 

باشد، عالوه بر حفاظت بناي  از سوي دیگر در صورت تحقق آنچه این پژوهش به دنبال آن می )1981منشور فلورانس(.آورد

اصل حفاظت از بناهاي تاریخی . تاریخی کشور را فراهم آورد- تواند معرفی آثار فرهنگی میمورد نظر، با افزایش جذب گردشگر، 

بقعه که از - به عنوان عنصر مهم پژوهش مد نظر قرار داشته و ارائه پالن راهبردي در زمینه ي حفاظت و گردشگري این باغ

این ، حفاظت به تنهایی بنابر. هموارتر سازد ت هاي گردشگري رایافته هاي پژوهش می باشد می تواند مسیر ایجاد زیرساخ

کوشد تا باغ بقعه به عنوان یکی از جاذبه هاي گردشگري معرفی کرده و استقبال  مورد توجه قرار نگرفته، بلکه این پژوهش می

  .گردد

  محدوده ي مورد مطالعه.3

 باگسترش .مجموعهبقعهشیخجبرائیلدرمنطقهکلخوراندربخششمالیشهراردبیلقراردارد

ارائه ي پالن راهبردي .شهراردبیلبهسمتشماالینمنطقهازطریقشبکهارتباطیدرمسیرشمالبهجنوببهمرکز شهراردبیلمتصلشدهاست

با دید . براي حفاظت و گردشگري مجموعه سعی دارد محدوده مجموعه باغ بقعه شیخ امین الدین جبرائیل  را در نظر بگیرد

این . هاي حفاظتی در سطح مجموعه باغ بقعه شیخ امین الدین جبرائیل پرداختتوان به تدوین الگو افقی به این مقیاس می

تمرکز اصلی  .پالن در واقع الگویی است که مجموعه باید با رعایت آن به اهداف مورد نظر در مقیاس شهري نزدیک تر شود
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ز باغ بقعه شیخ امین الدین تحقیق، طراحی پالن راهبردي با توجه به نیازهاي زیرساخت هاي گردشگري در جهت حفاظت ا

در راهکار ارائه شده مبانی نظري مرتبط با . باشد جبرائیل کلخوران و ارائه راهکاریی جهت افزایش توان گردشگري می

  .منشورهاي حفاظت و گردشگري همراه با توسعه ي پایدار و در امر مرمتی با حداقل مداخله خواهد بود

  

  

  اردبیل -منطقه ي کلخوران جغرافیایی موقعیت– 1شکل 
  

  

  روش تحقیق.4

در این مقاله سعی گردیده تا در خصوص نقش فرصت هاي موجود در زمینه ي گردشگري شهري به عنوان پتانسیلی 

همچنین این پتانسیل در منطقه ي مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفته و به صورت . موثر در توسعه ي گردشگري بیان گردد

گري در باغ بقعه ي شیخ جبرائیل کلخوران به صورت جداولی از پالنی ارائه و علل عدم موفقیت اجرایی زیرساخت هاي گردش

در نهایت راهکارهایی در خصوص حل مشکالت موجود در تبدیل چنین نقاطی از شهر به . فرصت ها و تهدیدها ارائه شود

ه تحلیلی است و روش جمع آوري اطالعات ب-روش تحقیق توصیفی. منطقه ي گردشگري و جذب توان توریست بیان گردد

همچنین اطالعات به دست آمده در پژوهش با . صورت استفاده از منابع کتابخانه اي و یافته هاي میدانی نگارنده می باشد

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته که به صورت اهداف کلی پالن راهبردي پیشنهادي در امر حفاظت و   SOWTاستفاده از جدول 

  . است گردشگري ترسیم و نتایج آن ارزیابی شده

  

  مبانی نظري پژوهش.5

  گردشگري

گردشگري با توجه به اینکه در ملل مختلف داراي تعریفی است که در صورت قبول اجتماع علمی و کسب و کار ارتباط 

در یکی از تعارف کمیته ") 85؛1390:غالمعباس واحدپور.(آن با دو واژه ي تفریح و فراغت را نمی توان نادیده گرفت

ساعت ترك گفته و در  24امع ملل، گردشگر به کسی اطالق شده که محل اقامت دائمی خود را حداقل متخصصین آمار ج

الزم به ذکر است اگر هدف فرد بازدید کننده یا مسافر کسب درآمد از طریق اشتغال در مقصد .کشور دیگري اقامت گزیند

  )85: 1390،واحدپورغالمعباس (".باشد، گردشگر محسوب نمی شود
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  حفاظت

منظور حفظ اهمیت  تمامی فرآیندهاي نگهداري از یک مکان به": کند حفاظت را چنین تعریف می 3بورا 1999منشور 

حفاظت شامل نگهداري است و ممکن است برحسب شرایط شامل حفظ، مرمت، بازسازي و سازگاري شود عموماً . اش فرهنگی

  )ICOMOS.1996(".یب بیش از یک از این موارد استترک

  

توضیحاتمنابع

  

یوکا (تاریخ حفاظت معماري، 

)1999یوکیلهتو 

حفاظت مفهومی کلیدي است که حاکی از فرآیندي است که مشتمل بر انواع عملیات الزم براي 

حیطه ئ این قبیل عملیات ممکن است بسته به نوع میراث مربوط . صیانت از میراث فرهنگی است

اصطالحی فنی براي نشان دادن بهسازي خاص الزم براي عنوان  حفاظت قابل کاربرد به. تغییر کند

.هاي مرمت، نگهداري و تعمیر باشد تواند دال بر پروژه تمدید طول عمر میراث فرهنگی است و می

Dictionary of building 

preserva�on(Bucher, 1996)  
تاریخی یا  ها و مصالح مهارت تعمیر، حفظ و نگهداري اموال فرهنگی هست که شامل ساختمان

.باشد شان می زیبایی باهدف تطویل طول عمر و کیفیت زیبایی

Illustrated dictionary of 

Architectural 

preserva�on(Burden, 2003)

منظور جلوگیري از پوسیدگی، زوال، سوءاستفاده یا غفلت و فراموشی؛ که  مدیریت کردن بنا به

.شده باشد حفاظتی اعمالممکن است شامل ثبت تاریخ و اقدامات 

  )1393مهدیزاده سراج، : مآخذ( تعریف تحلیلی حفاظت - 1جدول 
  

آن  1999ونیز و دیگر منشور استرالیایی بورا که نسخه ئ سال  1964امروزه دو منشور بین المللی کلیدي، منشور سال 

کمیته ئ علمی بین المللی ایکوموس، تعدادي در . کنند هاي اصلی حفاظت را بیان می بازبینی شده، بسیاري از دستورالعمل

  :منشورها موضوعی مطرح شد که در زیر به صورت جدول آورده شده است

  

                                                            
3ICOMOS. (1996) The Australia Icomos Charter for the Conservation of Places of Cultural 
Significance(The Burra Charter)
4International Charter for the Protection and Restoration of Buildings (Venice Charter) - 1964
5Florence Charter or Gardens and Historical Landscapes - 1987
6The Preservation Charter of Historic Towns and Towns (Charter of Washington) - 1987
7Charter for the Protection and Management of the Cultural Heritage under the Sea - 1996

  

ي 
شورها

من

س
کومو

ای

  19644 - ) منشور ونیز(ها  منشور بین المللی حفاظت و مرمت بناها و محوطه

  19875 -ها و چشم اندازهاي تاریخی منشور فلورانس یا باغ

  19876 -)منشور واشنگتن(هاي شهريِ تاریخی  حفاظت از شهرها و محوطهمنشور 

  71996 -منشور حمایت و مدیریت از میراث فرهنگی زیر دریا
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  )2015/ارباسلی: خذمآ(هاي بین المللی  منشورهاي ایکوموس و دستورالعمل - 2جدول 

  

هاي معرفی شده به وسیله ئ منشور ونیز، شکل  هر یک از این منشورها که در باال بیان شد بر پایه ئ کلیت قانون

میراث یونسکو است یعنی نظریه ئ دیگري که در کار حفاظت تأثیر گذاشته است، کنوانسیون جهانی . اند گرفته

این کنوانسیون . کند هاي اجرایی که چگونگی تعیین معنا و چگونگی مدیریت میراث فرهنگی و طبیعی را قید می دستورالعمل

 2015سلی، اارب(.شود حمایت می 13"اصالت نارا"1995همچنین به وسیله ئ سند(  

اي ارزیابی گردد که داراي شایستگی هاي  به گونه هر پروژه که در زمینه ي مسئله حفاظتی بررسی می شود باید "

هاي پذیرفته شده ي  ارزشی بیان شده در ارتباط با خودش باشد و نگرشی معقول را ارائه کند، نگرشی که به وسیله ئ قانون

زتاب دادن اصولی که پیش تر بیان شد بیش از یک سده است که  ایجاد شده و پیوسته به منظور با.شود بین المللی هدایت می

طبق تمامی تفاسیر مرتبط با طرح . ارزش هایی که در جامعه ي معاصر بر میراث فرهنگی وضع می شود، در حال تکامل است

  )2015ارباسلی،(".هاي حفاظتی، این ارزش ها چارچوب الزم براي مداخله را فراهم می آورند

  

  

توسعه پایدار

سه حوزه مهمی که توسعه . درباره محیط و توسعه بکار رفت 1970سالهاي دهه در اوایل 14اصطالح توسعه پایدار یا پایا"

پایدار روي آن تاکید دارد، مسایل محیطی است از آن زمان سازمانهاي بین المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و 

که مفهوم  1990از سال هاي  . یافتمساعد براي توسعه سودمند بودند نام خاص و ویژگی آنها در راهبرد توسعه پایدار نمود 

توسعه پایدار  با تاکید بر مشارکت کلید توسعه پایدار استدرجهان فراگیر شد، بتدریج پایداري درکلیه برنامه ریزي ها به اصل 

است  و  بدین گونه مفهوم توسعه پایدار ، با شهرهاي پایدار ارتباط مستقیمی پیدا کرده . اجتناب ناپذیري در توسعه بدل گردید

                                                            
8International Charter of Cultural Tourism - 1999
9Policy for the Preservation of the Historic Wooden structure - 1999
10Icomous - Policy Analysis, Conservation and Restoration of the Architectural Heritage - 2003
11Icomous Policies for the Preservation and Restoration of wall Paintings - 2003
12ICOMOS. (1994) The Nara Document on Autnention City
13ICOMOS. (1994) The Nara Document on Autnention City
14Sustainable development

  19998 –منشور بین المللی توریسم فرهنگی 

  19999 –هاي حفظ ساختار چوبی تاریخی  سیاست

  200310 –هاي تحلیل، حفاظت و مرمت ساختاري از میراث معمارانه  سیاست –منشور ایکوموس 

200311 –ها  هاي ایکوموس براي حفظ و مرمت دیوار نگاره سیاست

دستورالعمل 

  ها

  1993 –ها  ها و مجموعه هایی براي آموزش و یادگیري حفاظت از بناها، محوطه دستورالعمل

199412 -سند نارا با موضوع اصالت 
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حسن (".امروزه  اعتقاد بر اینست که دستیابی به اهداف  توسعه  پایدار  در محیط هاي  شهري  امکان پذیر تر است

  ) 56باغ نظر /زاده،سلطانزاده

 .پایداریبااینمفهومدربافتهایتاریخیدرپییافتناین مهماستکهچگونهحفاظتازارزشهایتاریخیمیتواند باتوسعههمراهشود"

ویورکقرارگرفت؛اینشهرهادرردهنخستین چسترتوسعهصرفاًاقتصادي ومبنایعملدربرخیازشهرهایاروپاییمانندبث،درابتداایننوع

شهرهایمجریبرنامههایمرمتشهریموضوعحفاظت رابهعنوانمحرکهایاقتصادیدربرنامهریزیبازآفرینی 

علیرغموجود تفاوتها،همهاینطرحهابرایایجادتعادلمیانحفاظتاز .خودموردتوجهقراردادند

. ژگیهاوارزشهایتاریخیشهرباهدفتجددوتوسعهبه دنبالراهکارهایباززندهسازیعملکردیوارتقاءسرزندگی بافتهایتاریخیبودندوی

مراکزتاریخیشهریبایدبه عنوان : تیزدلنیزمفهومبازآفرینیشهریراعمدتاًباسرزندگی اقتصادیپیوندمی دهد

. رکارکردینبودهونوعیرابطههم زیستیبا سایرمناطقشهردارندبخشیپویاازاقتصادشهرموردتوجهقرارگیرند؛آنهامناطقی مستقالزنظ

حسن (".همچنینمراکزتاریخینهتنها بهمنظوراقداماتحفاظتی،بلکهبایدبرایبازآفرینیاقتصادي نیز موردتوجه قرار گیرند

  ) )56(14باغ نظر،  /زاده،سلطانزاده

ایکوموس تمامی طرح ها و سیاست هاي  :با بررسی منشور بین المللی توریسم فرهنگی به صراحت می توان گفت که 

مورد استقبال  را توسعه و استراتژي هاي مربوط به نمایان کردن و تفسیر مکان هاي تاریخی در زمینه ي حفظ و نگهداریشان

)1999منشور توریسم،(.قرارداده و تشویق می کنند

  

  

  یافته ها.6

  و بررسی شرایط حاکم برمجموعه S.W.O.Tترسیم جدول  -

صورت زیر در دو زمینه ي توسعه و  را به S.W.O.Tتوان جداول  با توجه به مطالعه صورت گرفته در مجموعه موردنظر می

  :گردشگري ترسیم نمود

  

  

  )اطالعات نگارنده: مآخذ( توسعه ینقاط قوت و ضعف درزمینه  - 3جدول 

تهدیدهانقاط ضعفها فرصتنقاط قوت

تعیین حرایم و وضع 

اي از  مجموعه

قوانین و مقررات از 

سوي سازمان 

میراث فرهنگی

حفظ اصالت و یکپارچگی سیماي بافت  -

  در حریم بقعه

تر باهدف مدیریت  تدوین ضوابط دقیق -

شرایط محیطی و حفظ اصالت بافت قدیم 

به لحاظ طراحی معماري

توجهی و رها شدن  کم

تدریجی این مجموعه

ارزش شدن این قسمت از شهر در  کم

نظر ساکنین، کم شدن انگیزه براي 

یت خود و تعمیر بناهاي تحت مالک

.تخلیه تدریجی این قسمت از شهر

توسعه: زمینه
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  )اطالعات نگارنده: مآخذ( توریسم و گردشگري ینقاط قوت و ضعف درزمینه - 4جدول 

  

  S.W.O.Tجدول  نتایج-

  )نگارنده یافته هاي: مآخذ( S.W.O.Tنتیجه گیري جدول  - 2شکل 

تهدیدهانقاط ضعفها فرصتنقاط قوت

قابلیت پذیرش -

تعداد بیشتر 

بازدیدکننده به 

  هاي قبل نسبت سال

وجود -

هاي کافی  پتانسیل

در مجموعه و سایت 

براي جذب 

گردشگران

وهوا و اقلیم  آب-

مناسب در شهر و 

محوطه براي 

فعالیت هاي 

  گردشگري

تنوع محیط هاي  -

طبیعی و بکر بودن 

  آن

آداب و رسوم -

  محلی 

و بومی

هاي  فراهم کردن زمینه-

جذب گردشگر با 

مدیریت شرایط محیطی 

  طبق نیازهاي روز

ضعف ارائه  جبران-

روستایی -خدمات شهري

به دلیل حضور 

  .گردشگران

  موقعیت نسبی-

برخورداري از جاذبه -

  تاریخی، یادمانی

برخورداري از جاذبه -

  طبیعی

برخورداري از جاذبه -

مذهبی

رسانی ناقص  ي معرفی و اطالع ضعف در نحوه-

بازدیدکننده در مورد بنا، فقدان نقشه راهنما و 

یت گردشگران و شناساندن بروشوري براي هدا

  آثار در مجموعه

عدم معرفی مناسب توسط بروشور و -

کاتالوگ در سطح شهر براي جلب گردشگران

عدم وجود نورپردازي و روشنایی شبانه -

  مناسب در محوطه تاریخی

  عدم اطالع رسانی محدوده ي تاریخی-

عدم برنامه ریزي جهت جمع آوري زباله هاي -

  محدوده

  پارکینگعدم وجود -

  عدم وجود سرویس هاي بهداشتی-

عدم توجه گردشگران و افراد بومی به وجود -

  با ارزش تاریخی و مذهبی بقعه

فقدان عزمی راسخ در زمینه احیاي مناطق -

آلوده شده با آسیب هاي زیست محیطی در 

بقعه-محدوده ي باغ

کاهش تدریجی تعداد افراد -

  بازدیدکننده از مجموعه

مان بازدید از ز کاهش مدت-

محوطه

  باال رفتن احتمال تخریب انسانی-

تخریب محیط زیست ناشی از -

زباله هاي غیرقابل جذب در 

  بقعه-طبیعت این باغ

عدم امکانات سرویس بهداشتی -

در ) جهت تنظیم شرایط محیطی(

  نزدیکی سایت

عدم تخصیص بودجه کافی از -

  طرف دولت

عدم وجود امکانات خدماتی و -

  گردشگرانرفاهی 

نابودي گونه هاي گیاي در -

بقعه ناشی از عدم -محوطه باغ

  رسیدگی 

نبود سرمایه گذار در بخش -

گردشگري این منطقه

توریسم و گردشگري: زمینه
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توان به موارد  هاي مربوط به مجموعه کلخوران می در مورد نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت شده شکل ترسیمبا توجه به 

:طراحی زیرساخت هاي گردشگري مدنظر قرار گیرد یها می تواند درزمینه ذیل اشاره نمود که این کاستی

مجموعه ي معماري می باشد که با از بین رفتن باغ محوطه، این مجموعه ترین کاستی، از بین رفتن اصالت و هویت باغ  عمده

هاي مجموعه و همچنین بروشورهاي  همچنین فقدان مکانی مناسب براي ارائه نقشه. از باغ بقعه به بقعه تبدیل شده است

فاهی موقت و خدمات محوطه براي گردشگران خارجی و داخلی و شناساندن موقعیت آثار در مجموعه، عدم وجود تسهیالت ر

زمان بازدید از مجموعه  بهداشتی در داخل و نزدیکی محوطه هست که باعث کاهش تدریجی افراد بازدیدکننده و مدت

گردد، از دیگر مشکالت موجود در محوطه این مجموعه، نبود مدیریت درست شرایط محیطی ازجمله نورپردازي و روشنایی  می

  .موارد را در هنگام طراحی محوطه اعمال نمود توان این مناسب شبانه هست که می

هاي مثبت این بنا جذب گردشگر، توجه دقیق و بیشتر به بنا و عملیات مرمتی، حضور بیشتر و مستمر کارشناسان  از فرصت

  .خواهد بود و مانع تخریب و مداخالت مرمتی بدون توجه به اسناد تاریخی می باشد

  

  

  )نگارنده: مآخذ(S.W.O.Tي موردبررسی بر اساس جدول  ت و گردشگري محدودهي حفاظ اهداف کلی برنامه -3شکل
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در زمینه ي توسعه ي پایدار باید به این نکته توجه کرد که توسعه پایدار در بناها و بافت هاي تاریخی باید به صورتی اجرا 

بناهاي تاریخی سازگار با زندگی و  شود که نیازهاي روز در جهت حفظ اصالت و هویت بناهاي تاریخی و همچنین حفاظت از

  .نیازهاي معاصر ساکنین باشد

  

  

  )نگارنده: مآخذ(ارتباط میان توسعه ي پایدار و حفاظت در مرحله ي اجرایی - 4شکل 

  

  

هاي بستر طراحی زیرساخت هاي گردشگري ها و محدودیت پتانسیل -

به صورت هاي موجود در سایت  ها و محدودیت پتانسیلمطالعه و بررسی، پس ازگویی مناسب به نقاط قوت و ضعف  براي پاسخ

  :جدولی ارائه می شود

  

  

  )اطالعات نگارنده: مآخذ( هایمحدوده ي مورد بررسی هاومحدودیت پتانسیل - 5شکل 
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  )یافته هاي نگارنده: مآخذ(هاي سایت محدودیتهاو پتانسیل - 5جدول 

  

  طراحی پالن راهبردي حفاظت و گردشگري -

  

  محدودیت هاي موجود در سایت  پتانسیل ها ي موجود در سایت

مخربه هاي موجود در ضلع هاي شرقی و غربی   .خی شاخص در محله می باشدوجود بقعه ي شیخ جبرائیل به عنوان عنصر تاری

  مجموعه که آشفتگی بصري را ایجاد کرده است

گذر ضلع جنوبی مجموعه که زمینه ي الزم را براي احیائ این گذر به عنوان پیاده 

  .بقعه فراهم می آورد- راه گردشگري و بازتعریف هویت باغ

تخریب و نوسازي  خانه هاي قدیمی در کلخوران

در  حریم بالفصل مجموعه جاي، معماري بومی 

  .را گرفته است

گره مجاور مجموعه در ضلع جنوبی به عنوان یک فضاي ارتباطی قوي محله که در 

ارتباط با فضاي باز جلوي محوطه ي مورد نظر می تواند به صورت مکانی جهت 

  .ه تعریف شودتوقف و تعریف پیش ورودي در ضلع جنوبی محوطه ي بقع

توسعه ي ناپایدار در منطقه ي کلخوران عدم 

  .تعلق خاطر ساکنین بومی را فراهم آورده است

کاربري هاي محلی که ضمن رفع نیازهاي ساکنین بومی، توانایی پویا کردن محله 

  .را داشته و حس مکان را با صنایع دستی و محلی به فضا تزریق شود
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  )نگارنده: مآخذ(راهبردهایپیشنهادیبرنامه ي حفاظت وگردشگري،باتاکید بر تقویت بقعه - 6شکل 
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  بقعه- بیانیه ي چشم انداز باغ -

بیشتري بر بافت دارد و چون  ریتأثنظام موجود در بافت ارزشمند تاریخی است،  نیتر عمدهنظام انسانی که یکی از 

یباحضوروبهدستمردماست، لذا یکی از اصول احیاء آنچه که باغ بقعه در قدیم بوده است، توجه به روح مکان و تنظیم بخش اتیح

که به خصوصیات ارزشمند حاکم بر بافت ي ا گونهبه  استشرایط براي ثبات و دوام حضور نیروهاي انسانی در طرح مداخله 

ي موفقی در آن صورت گیرد ایاحاجتماعی، عملیات مرمتی و  ازلحاظمحله یا بافت تاریخی که . ي وارد نشودا خدشههمچنان 

ي ها تیفعالي تاریخی نیازمند حضور نظام انسانی و ایجاد ها بافتبازگرداندن روح به .گردد یمبه مکانی پویا و پایدار تبدیل 

بنابراین با . ي آن تعریف مجدد فضاهاي معماري است که هیچ کاربري ندارند الزمهاست و  ها مکاناجتماعی مجدد در چنین 

  .ي تاریخی دست پیدا کردها مکانامنیت اجتماعی در این  نیتأمبه  توان یمارائه راهکارهاي اجرایی 

باغ بقعه  .دهاستینگردیتدو انداز چشمهیانی؛بشده رحاصلموردنظکهازمجموعه معماري یوشناختینظریباتوجهبهمباناکنون 

مفصلی براي ارتباط دادن  عنوان بهتواند یم،شهر اردبیلي شیخ جبرائیل کلخورانبادارابودنهویت و معماري دوره صفویهدر

بقعه سیخ "در ادامه می توان مسیر گردشگري بقعه. شهر با حومه شهر باشدیخیوتار"اردبیلی نیالد یصفبقعه شیخ "انییبافتم

  . را طراحی کرد "شیخ جبرائیل کلخوران"تا بقعه "صفی الدین اردبیلی

  

  

  )نگارنده: مآخذ("شیخ جبرائیل کلخوران"تا بقعه "بقعه سیخ صفی الدین اردبیلی"مسیر گردشگري بقعه  -7شکل

  

تعامالت اجتماعاهالی این منطقه ي تداوم زندگی در حومه شهر وبرااستیگاهمناسبینمجموعهجایا

سازد یمفراهمها فرهنگدوتبادلیجادخاطراتجدیایبرایمرازندهوبسترییروزانه،خاطراتقدازهاینبهییخودعالوهبرپاسخگویکهباسرزندگ

  .نرادربرخواهدداشتیمخاطبکثیري از که جذب 

، برخوردار از نظام ارتباطی بین 1404باغ بقعه ي شیخ امین الدین جبرائیل در سال: بنابراین چشم انداز اینگونه ارائه می گردد

معماري و طبیعت، منسجم در امر ساماندهی، بهره برداري از باغ بقعه در جهت افزایش توان گردشگري و بهره مند از مشارکت 

، آگاه در استفاده از افتهی ساماناین مجموعه، احیاء و . خالقیت محور در امر مدیریت استفعال مردمی و تعامل فرهنگی و 

ي تاریخی فرهنگی و منظر طبیعی خود و نسل آینده، ها ییداراي معنوي و مادي بافت شهري، آگاه و حافظ نسبت به ها ارزش

ي آور فنو توانا در تولید و  محور دانشدشگري، فرهنگی و گر- ي حافظه تاریخیها ارزشرویدادها و  دیمؤي ها مکانغنی از 

  .است
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  انتظارات در دراز مدت -

براي این مکان را تواند  می 1410باغ بقعه شیخ امین الدین جبرائیل تا سالمجموعه توسعه ي پایدار و حفاظت در -1

  .در مقیاس شهري و محلی فضاي مناسب و کارامد تبدیل کندهاي خاص  انجام مراسم

.تواند مرکزي باشد براي جذب گردشگران در سطح ملی و فراملی می بقعه شیخ امین الدین جبرائیل باغمجموعه -2

طراحی مسیر گردشگري بقعه تا بقعه با تاکید بر توسعه ي پایدار و حفاظت، که عالوه بر ایجاد مسیر گردشگري، -3

.باشد "کلخوران"با حومه "خیتاری"همانطور که پیشتر ذکر شد، می تواند پل ارتباطی میان بافت داخل شهر

  

  نتیجه گیري. 7

می دهد  ارائهی مبنی بر حفاظت از بناهاي تاریخی در جهت توسعه ي گردشگري را پیشنهاداتهاي پژوهش بیشتر یافته 

که با استناد به متون نظري مختلف از جمله منشورها و دستورالعمل هاي بین المللی ، حفاظت و توسعه ي پایدار زمانی می 

حفاظت با حداقل مداخله و توسعه ي پایدار با حفظ اصالت و واند به عنوان یک ابزاري کارآمد در صنعت گردشگري باشد که  ت

  .یکپارچگی بناهاي تاریخی اجرا شود

بیشترین گزینه اي که براي توسعه ي صنعت گردشگري در بناهاي تاریخی مهم هست طراحی زیرساخت هاي 

گردشگري با مشارکت شرکت ها و سرمایه گذاري خصوصی البته با حفاظت اصولی بناها و بافت هاي تاریخی توام با توسعه 

  .می باشد پایدار جهت رفع نیازهاي معاصر ، ساکنین و گردشگران

از میان مولفه هاي بدست آمده ي فوق، بناهاي تاریخی، مذهبی،  SWOTبخش دیگر از یافته ها، بر اساس جدول در 

خانه هاي روستایی، صنایع دستی و محصوالت بومی روستایی در بافت قدیم بیشترین نقش را در توسعه ي گردشگري این 

ا بقعه به فرآیند توسعه ي گردشگري و طراحی پالن راهبردي با اضافه نمودن مسیر گردشگري بقعه ت. منطقه  ایفا  می کنند

بنابر این بر اساس این مسیر و پالن راهبردي  .حفاظت و گردشگري، به هنگام تدوین چشم انداز بسیار ثمر بخش واقع گردید

ی امکان سنجی و تدوین شده، چشم انداز مشترك توسعه پایدار توام با حفاظت در زمینه ي گردشگري به صورت پتانسیل های

سال آینده این منطقه از کلخوران بر اساس پتانسیل هاي گردشگري یافته شده بازآفرینی و احیا می 6در نهایت تا . طراحی شد

  .شود
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  مراجع. 8

 1393:مکی، یلدا شاه تیموريارپیروز حناچی، مرضیه آزاد ب: رجمینمت حفاظت معمارانه،: 2015:ارباسلی، آیلین-

.دانشگاه تهرانانتشارات 

15،صیدیدگاهصاحب نظرانحوزهشهرسازیدرارتباطباموضوع پایداريبررس :1390:حسن زاده، مهرنوش و سلطان زاده، حسین-

11و  12ص  1ج . تهران، چاپخانه: اردبیل در گذرگاه تاریخ: 1350: صفري، بابا-

1387طرح مرمت بقعه شیخ کلخوران، میراث فرهنگی اردبیل -

راهبردهاي مدیریت و توسعه ي زیرساخت هاي گردشگري ایران با "، )1390(جعفري ، . پور ، مغالمعباس واحد -

.83 -97، ص1، سال اول، شماره فصلنامه برنامه ریزي منطقه اي "،swotتاکید بر مدل

عت انتشارات دانشگاه علم و صن: ناشرشناسی و ارزیابی فنی بناهاي تاریخی،  آسیب: 1393:مهدیزاده سراج، فاطمه-

.ایران تاریخ انتشار

و  20مجله اثر /سوسن چراغچی: ترجمه/ استانداردها، اصول و منشورهاي بین المللی حفاظت: 1992:یوکیلتو، یوکا-
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