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Abstract 
Urban areas are often considered very important tourist destinations due to their 
many historical and cultural attractions. For this reason, urban facilities and 
equipment are among the most important factors that can attract international 
and domestic tourists in a city. Therefore, this study examines the development 
of tourism and green indicators of smart urban growth in the city of Isfahan and 
evaluates the role and impact of three green indicators, urban furniture and 
arrays, sidewalks and green spaces. The method of the present research is 
descriptive-analytical and survey method and is applied in terms of applicability. 
Using a questionnaire to collect basic information and using SPSS and PLS 
software, it was found that the three green indicators of furniture and urban 
arrays, sidewalks and green spaces based on the proposed research model have 
a positive impact and role in development. Isfahan tourism and the results 
performed on a sample of people in Isfahan, showed that the index of urban green 
spaces has a greater impact on the development of tourism in the region than the 
other two indicators and the index of furniture and urban arrays and sidewalks 
are in the next categories. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
The tourism industry as a driving force can 
have a significant impact on the dynamism 
of a city. The development of tourism in 
cities as one of the most valuable sectors 
of this industry and with the many benefits 
of those in charge of tourism and urban 
affairs has forced its promotion and 
development and has been considered by 
academic assemblies. Because the tourism 
market in cities is expanding rapidly, many 
urban planners view tourism development 
as an important part of urban policy(Ziyari 
at al,1396:56). 

Meanwhile, green indicators of smart 
urban growth allow tourism destinations 
to pave the way for tourism development. 
Due to the inadequate development of 
urban spaces, urban planners have 
proposed a strategy called "smart urban 
growth" (Lalicic and onder,2018). The 
theory of smart urban growth is a planned 
development that revitalizes urban spaces. 
The basis of this theory is environmentally 
sensitive development with the aim of 
reducing dependence on road transport, 
reducing air pollution and making more 
efficient investment in infrastructure and 
friendly to walking, cycling, urban green 
spaces, urban furniture and arrays, urban 
development and sustainability ... 
(Martin,Evans,karyonen  and et al,2019). 
Thus, the strategy of smart urban growth 
is dynamic and flexible management of 
urban growth and considers the two goals 
of efficiency and environmental quality of 
urban space using different tools in a 
coordinated manner, which is in line with 
the development of tourism industry in 
cities(Hopkin and knaap,2001:314). 

Isfahan province is the center of the 
beautiful city of Isfahan and is one of the 
most important and touristic cities in Iran. 
Since the tourism industry has an active 
role in the economy of this city and due to 
the high capacity of the city of Isfahan in 
attracting tourists, the need to plan and 
identify potential places for tourism 
development in cities is felt for the welfare 
of tourists; Therefore, determining the 
pattern of tourism space in the city and 
organizing tourism spaces to provide 
urban facilities and services such as hotels 
and accommodations, means of 
transportation, increasing the cultural and 
artistic attractions of the city and 
providing tourism services, is important 
for tourism development. Also, the 
development and proper location of the 
municipal services network and how they 
are located, in addition to meeting the 
basic and basic needs of tourists, are also 
important in terms of traffic, urban 
planning, safety, environment, etc. 
Isfahan's urban areas are of special 
importance with their unique tourist 
attractions (Daneshmandi,1395). 
Meanwhile, the location of historical, 
religious and commercial contexts in 
Region 3, such as Naghsh Jahan Square and 
its four valuable elements, Chaharbagh 
Street, the city's historical axes, famous 
stairs and the magnificent Madar Shah 
School have made this region paint the 
image of old Isfahan in front of tourists. 
Slow and different from other urban areas. 
Considering the physical changes and 
developments in recent years in the three-
city region, especially in terms of urban 
green spaces, urban furniture and arrays 
and sidewalks, etc. For this purpose, this 
study tries to investigate the quantitative 
and qualitative development of green 
indicators of smart growth theory. Urban 
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and its impact and role on tourism 
development. 

 

2. Methods 
In the present study, the research 

method is based on research objectives, 
theoretical-applied and based on the type 
of descriptive-analytical method. To 
complete the theoretical foundations and 
background of the subject and collect 
information about the existing attitudes 
towards the theory of smart urban growth 
and measuring tourism development, by 
referring to the databases of scientific 
articles as well as books, articles and 
dissertations; The library method has been 
used and a researcher-made 
questionnaire prepared online has been 
used to collect field information in the 
study area. 

Statistical population: The statistical 
population studied in this study is citizens 
who live in the three urban areas of Isfahan 
or are somehow related to the third 
district; During the process of distributing 
the questionnaires, the necessary 
information to complete the questionnaire 
was provided to this group. Due to the fact 
that it is not possible to collect 
information from all people in Isfahan, 
random sampling method has been used to 
select people who answer the 
questionnaire questions. The sample size 
was estimated using Cochran's formula 
with an error level of 5%, 384 
questionnaires. Also, the return rate of the 
questionnaires is 353 healthy 
questionnaires that have been completed 
electronically.  

Research variables: According to the 
research literature and research 
background, the dependent variable of this 
research is tourism development and the 
independent variable is green indicators of 

smart urban growth (furniture and urban 
arrays, green space and sidewalks).  

Data analysis: In this study, data 
analysis is descriptive and inferential 
statistical methods and since the 
researcher is trying to examine the 
relationship and performance between 
variables, therefore, correlation tests and 
structural equation modeling has been 
used. After collecting the data, first by 
drawing the frequency table, the status of 
tourists in terms of age, sex, marital status, 
level of education, occupation, etc. from 
the study area, and then to analyze the 
data obtained from the question. The 
letter also uses SPSS and PLS statistical 
software. The research model is also fitted 
using Smart PLS.  

Questionnaire validity: To assess the 
validity of the initial questionnaires, the 
questionnaires designed in this study were 
reviewed by professors and used after the 
validity of the questionnaires was 
confirmed by respected professors. 

Level of reliability or trust of the 
questionnaire: In the present study, 
Cronbach's alpha was used to measure the 
reliability of the questionnaire using SPSS 
software and the results show a significant 
reliability coefficient at the appropriate 
level for the questionnaires. 

3. Results 
Based on the demographic analysis of the 
samples, out of 353 statistical samples of 
the people of Isfahan, 213 people equal to 
60.3% women and also 140 people equal to 
39.7% men participated. To facilitate the 
age of the respondents, they in five Age 
groups are categorized. 83 people, ie 
23.5% of people are between 18 and 25 
years old. 123 people, ie 34.8% of people 
are between 25 and 35 years old. 90 
people, ie 25.5% of people are between 35 
and 45 years old. 35 people, ie 9.9% of 
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people are between 45 and 55 years old 
and 22 people, ie 6.2% of people are over 
55 years old. Among the statistical sample, 
56.4% of the respondents had a bachelor's 
degree, which has the highest frequency, 
as well as a master's degree and a 
doctorate with 21%, a diploma with 15.9%, 
a master's degree with 5.4% and below. 
Diplomas with 1.4 percent, respectively, 
have the highest frequency among 
respondents. Among the statistical 
sample, 201 people (56.9%) are single and 
also 152 people (43.1%) are married. 108 
employees equal to 30.6% of employees 
with the highest frequency, 87 people 
equivalent to 24.6% freelance, 75 people 
equal to 21.2% students, 49 people equal to 
13.9% unemployed, 17 people equivalent 
4.8% of housewives, 16 people (4.5%) are 
retired and 1 person (0.3%) is a worker. 
Among the statistical sample, 178 people 
equal to 50.4% of monthly income less 
than 3 million Tomans, 77 people equal to 
21.8% between 3 to 6 million Tomans, 26 
people equal to 7.4% more than 15 million 
Tomans , 26 people equal to 7.4% between 
12 to 15 million Tomans, 24 people equal to 
6.8% between 6 to 9 million Tomans and 
22 people equal to 6.2% between 9 to 12 
million Tomans, monthly income of the 
respondents of this research is. 

To study the model, first the 
measurement model is used to measure 
the relationships of hidden variables with 
their measurement items. The 
measurement model examines the 
relationship between the items or the 
questions of the questionnaire and the 
structures. Based on the results of the 
model, the observed load factor has a 
greater value of 0.5 in all cases, which 
indicates that there is a good correlation 
between the observable variables and their 
hidden variables. All cases are greater than 
the critical value of 1.96, which indicates 

that the correlation between observable 
variables and hidden variables is 
significant; In the case of the variables 
explained by the question, the amount of 
factor load is equal to one obtained, and 
the probability that the variable is 
constructed by the same question is one 
hundred percent; Therefore, it can be 
concluded that each latent variable has 
been properly measured by its explicit 
variables. 

 

4. Conclusion 
Finally, the development of tourism in 
cities is a challenging and complex process 
due to the large number of stakeholders 
with different interests and views on the 
urban future. As marketers, managers and 
urban and tourism planners try to develop 
tourism in cities, but despite the many 
economic, cultural, social and political 
benefits, in most cases, sometimes 
irreparable damage to the environment, 
cultural and social It even affects 
economic and political tourism 
destinations, including environmental 
degradation, the loss of cultural heritage 
identity and authenticity, and changes in 
local community culture and destinations. 
As a result, the existence of an integrated 
and powerful management can solve this 
problem to a large extent. Meanwhile, 
attention and focus on the theory of smart 
urban growth in the process of urban 
management is very important. Intelligent 
urban growth, despite features such as 
environmentally sensitive, aims to reduce 
dependence on road transport, reduce air 
pollution and make investment in 
infrastructure more pedestrian-friendly, 
cycling, urban green spaces, urban 
furniture and arrays, urban development 
and sustainability, etc. It can protect 
resources for the next generation. On the 
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other hand, according to the process of 
tourism development in cities and the 
subsequent desire of tourists to have a 
unique experience of the destination they 
travel to compared to various other 
destinations, the theory of smart urban 
growth by introducing a unique urban 
structure, a good context for tourism 
activists. It paves the way for cities and can 
be a good tool in this regard; so it is in this 
way that a city becomes a unique 
destination. 
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 چکیده
 اثرات دارای و شودمی تلقی مهم و راهبری اهداف از مختلف مقاصد در گردشگری یتوسعه امروزه
 تند،هس مندبهره زمینه این در ایبالقوه هایتوانایی از که کشورهایی رو،ازاین. است بسیاری مثبت
 و جذابیت. دهند اختصاص خود به را گردشگری بازارهای از مناسبی سهم تا دارند مستمری تالش

 برآورده و شهری محیط کیفیت بهبود باهدف شهری، هایمحیط در عمومی هایکاربری ساماندهی
. وردآ فراهم ازپیشبیش گردشگری، یتوسعه جهت را زمینه تواندمی انسانی مختلف نیازهای کردن

ً  دارند، زیادی بسیار فرهنگی و تاریخی هایجاذبه کهآن علت به شهری نواحی  گریگردش مقاصد غالبا
 ترینمهم ازجمله شهری تجهیزات و تأسیسات دلیل همین به. شوندمی محسوب مهمی بسیار

 ابراینبن. شوند شهر یک در داخلی و المللیبین گردشگران جذب موجب توانندمی که هستند عواملی
 شهر در شهری هوشمند رشد سبز هایشاخص و گردشگری یتوسعه بررسی به پژوهش این ،

 هایفضا و هاراه پیاده شهری، هایآرایه و مبلمان  سبز، شاخص سه تأثیر و نقش و پردازدمی اصفهان
 پیمایشی نوع از و تحلیلی توصیفی روش حاضر، پژوهش روش. دهدمی قرار موردسنجش را سبز

 گردآوری جهت نامهپرسش ابزار کارگیریبه با. باشدمی کاربردی اجرایی، قابلیت ازنظر و است
 مبلمان سبز، شاخص سه که شد مشخص PLS و SPSS افزارهاینرم از گیریبهره و اولیه اطالعات

 بتیمث نقش و تأثیر پژوهش پیشنهادی مدل اساس بر سبز فضاهای و هاراه پیاده شهری، هایآرایه و
 اننش اصفهان، شهر مردم از اینمونه بر آمدهعملبه نتایج و داشته اصفهان گردشگری یتوسعه در
 دو هب نسبت بیشتری تأثیر منطقه گردشگری یتوسعه بر شهری سبز فضاهای شاخص که داد
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

عنوان یک فعالیت اقتصادی امروزه گردشگری به
 کشورهایی، رونیازااست.  بسياری مثبت اثرات دارای

مند بهره نهیزم نیدر ا یابالقوه یهاییکه از توانا
 از مناسبی سهم تا دارندی هستند، تالش مستمر

، ١یوئ(ندهند اختصاص خود به را گردشگری بازارهای
 کمال مطلوب. )٢٠١٨وهمکاران، ٣، رومئو٢تیکورت

ی ااز برنامه یعنصرعنوان به ریاين است که گردشگ
و  شود یريزبرنامه ی،امنطقه یتوسعه یبرا ریفراگ

 يکپارچه و پايدار توسعه داده و یاوهیبه شهمچنین 
).  ٤٩: ١٣٩٥گردد (تبریزی و شیخ بیگلو،  مديريت

های امروزه شهرها تنها مقاصدی برای انجام فعالیت
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... نیستند، بلکه 

و  یخیتار یهاکه جاذبهبه علت آننواحی شهری 
نقش مهمی در  دارند، یادیز اریبس یهنگفر 

). ١٣٩١های گردشگری نیز دارند (تبریزی،فعالیت
 یپدیده افزایش و شهرنشینی یتوسعه با همزمان

 و فراغت بخش به تقاضا و نیاز گرایی، شهر
 بازار یابد. ازآنجاکهافزایش می شهرها گردشگری در

 گسترش حال در سرعتبه گردشگری در شهرها
 یتوسعه به شهری برنامه ریزان از بسیاری است،

 شهری، سیاست از مهمی بخش عنوانبه گردشگری
  ).٥٦: ١٣٩٦کنند(زیاری و همکاران،نگاه می

 نامناسبی توسعهحال و با توجه به بااین
با  یاستراتژفضاهای شهری، برنامه ریزان شهری 

مطرح » ٤یرشد هوشمند شهر«عنوان 
رشد ). تئوری ٦،٢٠١٨و اوندر ٥اللیکاند(کرده

است  شدهیزیربرنامه یتوسعه کی شهری هوشمند
 نی، اساس اسازدیم اءیرا اح یشهر یکه فضاها

 ستیزطیحساس نسبت به مح یتوسعه هینظر
 ،ینیونقل ماشبه حمل یباهدف کاهش وابستگ

1Neuts 
2 Kourtit 
3 Romão 
4 Urban Smart Growth 
5 Lalicic 
6 Önder 
7 Martin  
8 Evans 

ر د یگذارهیکردن سرما دترهوا و کارآم یکاهش آلودگ
 ،یسواردوچرخه ،یور ادهیو دوستدار پ هارساختیز

 ،یشهر یهاهیو آرا مبلمان ،یسبز شهر یفضاها
 ،٨زوانیا ،٧مارتینشهر و...است ( یداریو پا توسعه

 یاستراتژ بیترت نیبد ).۲۰۱۹همکاران، و ٩کاروونن
 ریپذانعطافو  ایپو تیریمد ،یرشد هوشمند شهر

 یطیمح تیفیو ک ییرشد شهرهاست و دو هدف کارا
مختلف را  یبا استفاده از ابزارها یشهر یفضا

با  راستاهمکه دارد  مدنظرهماهنگ  صورتبه
 استدر شهرها  یصنعت گردشگری توسعه

 یفضاها بنابراین )؛۳۱۴: ١١،۲۰۰۱و ناپ ١٠هاپکین(
 در گردشگران یتیفعال یترین فضاهامهم ،یشهر

 یمتنوع و بزرگ یهاجاذبه گردند؛یمحسوب م شهرها
با  یتئاترها، مناطق ادبود،ی یها، بناهاشامل موزه

 همهایی مربوط به حوادث مو مکان یخیتار یمعمار
ازجمله عواملی هستند که منجر  با افراد مشهور و...

ی خیتار یشهرها ی گردشگری در فضایبه توسعه
 یهاپارک .)٦٣: ١٣،١٩٩٥یموتیت و ١٢(وال شوندمی

ر سبز د یگوناگون، فضاها یحیتفر یهابا تم یشهر
 یسبز، محورها یکمربندها ،ینقاط مختلف شهر

 باز ی، فضاهایشهر یهاهیراه، مبلمان و آرا ادهیپ
 یهاومیاستاد ،یسواردوچرخه ی، محورهایشهر
نیز ازجمله عوامل  و... دیمراکز خر ،ی، شهربازیورزش

مهم در شهرهایی با شهرسازی جدیدتر هستند که 
، ١٤(ادواردزشونددشگری منجر میی گر به توسعه

 .)١٦،٢٠٠٨الریو ه ١٥نیفیگر

استان اصفهان به مرکزیت شهر زیبای اصفهان 
ی ایران شهرها نیتریستیتورو  ترینمهمیکی از 

است. ازآنجاکه صنعت گردشگری در اقتصاد این 
ظرفیت باالی  شهر نقش فعال دارد و با توجه به

9 Karvonen 
10 Hopkin 
11 Knaap 
12 Wall 
13 Timothy 
14 Edwards 
15 Griffin 
16 Hayllar 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

ضرورت  ،شهر اصفهان در جذب گردشگران
ی توسعهمستعد  هایمکانی و شناسایی زیربرنامه

رفاه حال گردشگران جهت  در شهرها،  گردشگری
بنابراین تعیین الگوی فضای  ؛شودمیاحساس 

گردشگری در شهر و ساماندهی فضاهای گردشگری 
و  هاهتلبرای تأمین امکانات و خدمات شهری مانند 

 ، افزایشونقلحمل، وسایل دسترسی هااقامتگاه
ی فرهنگی و هنری شهر و عرضه خدمات هاتیجذاب

 تیپراهمی گردشگری گردشگری، برای توسعه
هصحیح شبک یابیمکانهمچنین توسعه و . باشدمی

عالوه بر  هاآنی ریقرارگ یی خدمات شهری و نحوه
نیازهای اولیه و اساسی  کنندهنیتأم کهنیا

مالحظات  ازلحاظو  ندیآیم حساببه گردشگران
نیز  ...و ستیزطیمحترافیکی، شهرسازی، ایمنی، 

مناطق شهری اصفهان با دارا ند. هستدارای اهمیت 
گردشگری دارای اهمیت  رینظکمی هاجاذبهبودن 

 ،). در این میان۱۳۹۵ویژه هستند(دانشمندی،
ی تاریخی، مذهبی و تجاری در هابافتی ریقرارگ

عناصر  و جهاننقشمیدان ، مانند منطقه سه
خیابان چهارباغ، محورهای  آن، ارزشمندچهارگانه 

ی معروف و مدرسه باشکوه مادر هاپلتاریخی شهر، 
باعث شده این منطقه تصویر اصفهان قدیم را  شاه

پیش چشم گردشگران ترسیم کند و از سایر مناطق 
شهری متمایز باشد. با توجه به تغییر و تحوالت 

، به سه شهری طقهی اخیر در منهاسالکالبدی در 
فضاهای سبز شهری، مبلمان و  ازلحاظخصوص 

و... به همین منظور  هاراهی شهری و پیاده هاهیآرا
ی کمی و این پژوهش سعی دارد به بررسی توسعه

ی رشد هوشمند های سبز نظریهکیفی شاخص
 ی گردشگری بپردازد.شهری و نقش آن بر توسعه

 ی پژوهش پیشینه ٢
 در مقاله ای با عنوان" نقش ١پاپالپور ۲۰۱۰در سال 
 باهدف شهری، ی گردشگریتوسعه در خالق صنعت

 و خالق خوشه شهری، گردشگری بحث یسازیغن

1 Pappalepore 
2 Saroyo 

 صنعت نقش بررسی شهری" در این پژوهش به فرم
 باهدف شهری، ی گردشگریتوسعه در خالق

 و خالق خوشه شهری، گردشگری بحث یسازیغن
 تولید نقش به خاصی توجه .پردازدیم شهری فرم

 یهایژگیو و ی گردشگریتجربه در خالق
 بین ارتباط به و دارد خالق مناطق به دکنندگانیبازد
 پژوهش این در .پردازدیم گردشگری و شهری فرم

 موردی مطالعه عنوانبه لندن از منطقه چهار
برای  ییهاهیتوص تیدرنها .شدند انتخاب

 شهری مناطق در ی گردشگریتوسعه یهااستیس
 موجب که یزیربرنامه به نرم رویکرد یک برای خالق

 گردشگری حباب ایجاد از اجتناب و تنوع فرهنگی
 .دارد روزمره یهاتیفعال و مستقل وکارکسب حفظ

در مقاله ای با  ٣و تاتیک ٢سارویو ۲۰۱۵در سال 
 گردشگری یهاتیجذاب اندازچشم عنوان" تحلیل

 مکانی" در این پژوهش ارتباطی هایژگیو بر مبتنی
 پاکیزگی، طبیعی، یهاجاذبه مانند مکانی یهایژگیو

 خدمات گردشگری، دهندگانارائه ی،نوازمهمان
 جذابیت برابر در امنیت ضریب و پشتیبانی امکانات
ی رخطیغ رگرسیون روش از استفاده با را ساحل
 نسبی جذابیت مقاله این جهیدرنت .کندمی تحلیل
 و شد بررسی مارکوف زنجیره روش با گوآ ساحل

 ساحلی مناطق در گردشگری از جذابیت ۹/۹۶%
 آن از %۹/۶۸و اند بوده مکانی یهایژگیو تأثیر تحت

در سال   .بوده است ی طبیعیهاتیجذاب به مختص
و همکاران با عنوان"  ٤توسپژوهش ک ۲۰۱۵

بزرگ" در این  شهر یک فضایی ساختار در گردشگران
 یک فضایی ساختار در گردشگران " عنوانپژوهش با 

 شهری در کشور لهستان، محدوده های  " بزرگ شهر
 و شوندیم گرفته نادیده گردشگران توسط که

را  شوندیم انتخاب هاآن توسط که ییهامحدوده
 یک فضایی ساختار چگونه اینکه و کرده شناسایی

 را دهدیم توسعه را شهری گردشگری شهر،
 آن برای یهانقش مدل یک و نموده مشخص
 سناریوهای و گردشگران یهاتیفعال برحسب

3 Tatik 
4 Kotus 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

 تولید را گردشگری شهری برای ممکن دهندهتوسعه
 یهاجاذبه تمرکز شدهانجام تحقیق .کنندمی

در  هاآن یهازهیانگ و گردشگران رفتار گردشگری،
 و هامکان .دهدیم نشان را موردمطالعه شهر

 اندداده شکل را گردشگری ساختار این که فضاهایی
 شروع، نقاط به فضایی و چینش عملکرد طبق

 هایمکان و هاپل لنگرگاهی، نقاط ورودی، یهادروازه
 و . همچنین هاناندشدهیبندطبقه نشده کشف
 در مقاله ای با عنوان" نوآوری ۲۰۱۸در سال  ١هاوکن

 تفاوت بعدی، نسل هوشمند شهرهای در هویت و
 اجتماعی"در هویت انسانی و رفتار و فرهنگی

 شهرهای در هویت و نوآوری " ای با عنوانمقاله
انسانی  رفتار و فرهنگی تفاوت بعدی، نسل هوشمند

 در بیشتری توجه نیازمند اجتماعی "  را هویت و
 را شهری فرهنگ و هویت و دانندمی نوین شهرهای

 موردتوجه هوشمند چالش شهر اصلی مرکز عنوانبه
 در کنونی گفتمان به طوری که دهند،می قرار

 ی تکنولوژی توسعه و توانایی با هوشمند شهرهای
 مدل یک به شهرها جهانی بندیو رتبه روبروست

 معیارها از ایمجموعه به و بعدیتک وکارکسب
 را بایست فناوریمی بنابراین است، یافتهکاهش

 زندگی کیفیت و فرهنگی ی هویتتوسعه برای
قرارداد. در آخر به  مورداستفاده آینده برای شهری

 ۲۰۲۰در سال  ٢بررسی پژوهش پاسکوینلی و ترونفیو
ی گردشگری شهری در مقاله ای با عنوان" توسعه

فرامرزی از طریق فاکتورهای شهر هوشمند" این 
ی گردشگری پردازد که توسعهمقاله به این نکته می

ارد و در گذبر منظرهای شهری و اجتماعی تأثیر می
ی پایدار کنار مدیریت شهرها و توجه به توسعه

ی گردشگران و شهری باعث افزایش ارزش تجربه
بهبود کیفیت زندگی روزانه شهری شهروندان 

شود. محققان و برنامه ریزان شهری در حال می
بررسی چگونگی تغییر ساختار شهری در چارچوب 

در ی شهری و بازاندیشی تر توسعهمفهوم گسترده
هایی و برخی از پارادایم الگوی گردشگری هستند؛

مانند منطق رشد بازار گردشگری در منطقه که در 

1 Han  and Hawken٢ 

اند. در حال حاضر، اولویت هستند را پذیرفته
چارچوب شهرهایی با رشد هوشمندانه با محوریت 

 overگذارهای شهری به سمت پایداری وارد بحث 
tourism اند، اگرچه در مطالعات شهریشده 

های شهرهایی با شده است که دستورالعملثابت
رشد هوشمندانه در ارتباط با توسعه و مدیریت 

 گردشگری ناشناخته و مبحث جدیدی است.

ضرابی و همکاران در مقاله ای با  ۱۳۹۰در سال 
ی رشد هوشمند هاشاخصعنوان" تحلیل فضایی 

شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان)" به 
ی رشد هوشمند شهری و هاشاخصل بررسی و تحلی

مختلف شاخص  ۷۵بر آن از طریق  مؤثرعوامل 
 ی و کاربری اراضی،کالبد اقتصادی،-اجتماعی(
پرداخته  )ی و دسترسی و ارتباطاتطیمحستیز

 که از بین دهدیمی این تحقیق نشان هاافتهی است.
در  ۸ منطقه گانه شهرداری اصفهان، ۱۴مناطق 

در شاخص  ۳نطقه ی و مطیمحستیزشاخص 
ی اول را به خود اختصاص رتبه دسترسی و ارتباطات،
سرور و همکاران در مقاله  ۱۳۹۳داده است. در سال 

ای با عنوان"بررسی تاثیر نماد ها و نشانه های شهری 
ی گردشگری(مورد مطالعه شهر تبریز)" به در توسعه

بررسی یکی از مهم ترین فضاهایی  که مورد توجه و 
گردشگران قرار گرفته و فرصت های بسیاری بازدید 

برای گردشگران به وجود اورده اند، فضاهای شهری 
می باشد.انچه که فضای یک شهر را پویا وجذاب 
ساخته و سبب ایجاد رضایت در بین شهروندان و 
جذب گردشگران می شود، تاریخ، فرهنگ غنی، 
زیبایی بصری و منظر شهری است که نمود ویژه آن 

المان ها و نمادهای شهری به وضوح قابل ها در 
رویت است.در این پژوهش تالش شده با توجه به 

ی پایدار شهری،نقش اهمیت گردشگری در توسعه
نمادها و المان های شهری در جذب گردشگر و 

ی گردشگری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین توسعه
آبادی و نوری در مقاله ای با زنگی ۱۳۹۲در سال 

تحلیل و ارزیابی تطبیقی وضعیت مبلمان  عنوان"
شهرها از شهری کالنهای درونشهری در پارک

2 Pasquinelli and Trunfio 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

شهر اصفهان)" دیدگاه شهروندان(موردمطالعه: کالن
شهری  یهاوضعیت مبلمان پارکبه بررسی 

شهر  شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان اینکالن
مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است. بر این اساس، 

مان مبل این مطالعه ((تحلیل و ارزیابی تطبیقیهدف 
بر اساس معیارهایی چون  یشهردرون یهاپارک

استاندارد  ، امنیت و آرامش،شناختییباییعوامل ز
مبلمان، توزیع فضایی و ... است)). رویکرد حاکم بر 

 یهااین مطالعه با توجه به موضوع و مؤلفه
 و یلیحلت –توصیفی  یهاترکیبی از روش یموردبررس
نتایج حاصل از این پژوهش نشان  .تاس پیمایشی

موردمطالعه، معیار  یهاداد که از میان شاخص
امتیاز را به خود اختصاص داده و  امنیت بیشترین

ها در اولویت اول قرار دارد و در ارزیابی مبلمان پارک
رعایت فاصله کمترین امتیاز را به خود  معیار

نیز  شدهیبررس یهااختصاص داد. از میان پارک
ز بیشترین امتیا شدهیمعیارهای بررس پارک غدیر با

 یموردبررس یهارا کسب کرده و در بین پارک توجه
اول را ازنظر برخورداری از مبلمان مناسب به  یرتبه

ی پور زرند ١٣٩٤در سال  .خود اختصاص داده است
 یهاتیقابل ارزيابي و امینیان در مقاله ای با عنوان"

ی منظر توسعه از گردشگري یاه راه پياده آفرينيباز 
 خرداد ١٥ خيابان :موردي (مطالعه شهري پايدار

 موفق تجارب بررسي ضمندر این پژوهش تهران)" 
 شهري یهاراه مسيرهاي پياده مقايسه و یالمللنیب
 بازآفريني طريق از هاتیقابل اين شناسايي و

 ١٥ خيابان راه پياده كالبدي فضاي در شدهانجام
 مسير قوت و ضعف نقاط شناسايي به خرداد تهران

 یراهکارها و نموده شناسايي یگردشگر منظر از فوق
 راستاي در عملي و علمي و راهبردهاي استراتژيك

 ١٣٩٥در سال  .است داده ارائه ی گردشگري،توسعه
 ساسان پور و حمیدی در مقاله ای با عنوان" نقش

 منطقه شهري ردشگريی گتوسعه در گستري پياده
 كوچه و خرداد ١٥ خيابان :موردي تهران(مطالعه ١٢

 بعد از مذكور یهاراه پياده مروي)" به بررسی تأثير
 آنان پژوهش نتايج .است پرداخته یطیمحستیز

بعد  در یتوجهقابل عملكرد هاراه پياده داد نشان
 در تهران و در .اندداشته منطقه اين یطیمحستیز

 یسازراه پياده با تهران شهر ١٢ منطقهی محدوده
 براي خوبي فرصت خرداد ١٥ چون هایخیابان

 شدهفراهم شهري تسهيل گردشگري و گسترش
 یهاپژوهش در است اين توجهقابل نكته است.
 در مشخص طوربه حالتابه ،روهاادهیپ به مربوط

 كاري شهري گردشگري بر اه راه پياده تأثير خصوص
 چنين انجام بنابراين است؛ نشدهانجام

 براي هاآناثرگذاري  ميزان در بررسي ییهاپژوهش
شریعت  .باشدیم ضروري گردشگري سطح ارتقا

در مقاله ای با  ۱۳۹۷پناهی و همکاران در سال 
 رشد هایشاخص توزیع فضایی تحلیل عنوان"

محالت(موردمطالعه: شهر  سطح در شهری هوشمند
ی ن پژوهش نشان دهندهمالیر)" نتایج حاصل از ای

 رشد راهبرد ی گذشتهدهه دو این است که در
 پایدار ی توسعه ی نظریه چارچوب در هوشمند

 .است بناشده فشرده شهر الگوی از حمایت و شهری
 هوشمند رشد و فشرده شهر به توجه در حقیقت،

 شهری، فرم این به رسیدن یهاراه از یکی عنوانبه
 توسعه پراکنده الگوهای نامطلوب آثار دلیل به

 صورتبه یطیمحستیز و سیاسی یاه نهیدرزم
 از هدف راستا این در .است افتهیشیافزا وسیعی

 رشد یهاشاخص فضایی توزیع تحلیل پژوهش، این
 توانمی. باشدیم مالیر شهر محالت در هوشمند

 و امکانات مالیر شهر در که کرد یریگجهینت
سمت  به شهری هوشمند رشد یهارساختیز

 بیشتری تیجمع از که دارد سوق محالتی
آباد و همکاران در سال خلیل کالنتری .برخوردارند

 کالبدی – فضایی در مقاله ای با عنوان "تحلیل ١٣٩٨
هوشمند  رشد هایشاخص اساس بر شهری نواحی
" به بررسی )یاسوج شهر :موردی نمونه( شهری

 آن دنبال به و اخیر هایسال در جمعیت افزایش
 ی توسعه تا گردیده موجب شهری، اسپرال پدیده
ی توسعه و رشد در جهت مناسب الگوهای و شهری
 در .یافته است ایویژه اهمیت شهر، کالبدی -فضایی

کالبدی -فضایی انتظام و ساماندهی جهت زمینه این
 نوین الگوهای و ازنظریات شهری، پراکنده سطوح
 هوشمند رشد مدل ازجمله، شهری ریزیبرنامه
 رشد راهبرد در حقیقت کند.می استفاده شهری
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

 و شهرها مجدد دهیشکل در سعی هوشمند،
 به دسترسی با توانمند اجتماع سویبه هاآن هدایت
 یکپارچه ونقلحمل سیستم مطلوب، زیستمحیط

 هاکاربری اختالط و شهرها فشردگی و تراکم شهری،
 اطالعات کردن باهدف فراهم حاضر پژوهش .دارد را

 میزان لحاظ به نواحی ارزیابی درزمینهی تحلیلی
 به ویژه توجه هوشمند، رشد هایشاخص با تناسب
 و سازیبلندمرتبه ترویج پایین، با  اولویت نواحی

 مختلط هایکاربری ترویج و بایر اراضی از استفاده
 با و ی پایداراهداف توسعه تحقق راستای در شهری
 مهمی هایگام همبستگی، و تحلیلی–توصیفی روش

   .برداشت شهری هوشمند رشد به دستیابی در

 

 مبانی نظری  ۳

  شهری هوشمند رشد تئوری ۳٫۱
، ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ی تئوری رشد هوشمند، طی دو دهه

 از ٢لند ماری شهردار  ١انگلندرنینگ پاریس توسط
بر مبنای اصول پایداری در  ۲۰۰۲ تا ۱۹۹۴ سال

تدریج در به واکنش به رشد پراکنده شهرها،
ی رشد شد. نظریه کشورهای آمریکا و کانادا باب

ریزی شهری هوشمند شهری یک تئوری برنامه
)، حساس نسبت به ٤،۲۰۱۸و اوندر ٣اللیک(است

 گذاریزیست باهدف و کارآمدتر کردن سرمایهمحیط
اخل شهرها و در مقابل ها، رشد در ددر زیرساخت

سازی شهر، کاهش وابستگی پراکندگی، روی فشرده
ونقل ماشینی و کاهش آلودگی هوا و به حمل

، نئوی(سواری استروی و دوچرخهدوستدار پیاده
 .)٥،۹۲۰۱وهمکاران ، رومئوتیکورت

ی رشد پژوهشگر درزمینه ٦دکتر ساموئل استالی
گونه تعریف این تئوری را این هوشمند شهری،

کند: رشد هوشمند شهری یک سعی جدید است، می
مانند یک افسار کنترل برای منطقی کردن گسترش 

1 Paris Englandendering 
2 Marie Land 
3 Lalicic 
4 Önder 

ی شهرها و مدیریت رشد هوشمند شهری و توسعه
مارتین، هاست (گونه کنترلهای اعمال اینروش

رشد هوشمند به  ).٧،۲۰۱۹اوانز، کارونن و همکاران
دن رشد شهرها نیست، بلکه سعی دنبال محدود کر 

در وفق دادن این رشد با مسائل محیطی و اقتصادی 
و اجتماعی دارد. از اهداف این تئوری این است که 

ی شهر چگونه مردم را آگاهی دهد که توسعه
تواند کیفیت زندگی را ارتقا بخشد، درواقع رشد می

 لدنبا شهری به حیات تجدید بر تمرکز با هوشمند
 هاآن در زندگی به مردم که است هاییانمک ساخت

 ).٨،۲۰۰۲میلر و هولدهند( نشان رغبت و میل

 را زیر اساسی اصول هوشمند رشد راهبرد
 به توجه با مختلف جوامع که دهدمی قرار موردتوجه

 خود خاص اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی شرایط
 ولاص این. یابد انطباق اصول این از برخی با تواندمی

 :از اندعبارت

 .مختلط هایکاربری -

 .فشرده هایساختمان از استفاده -

 .رویپیاده قابل محالت ایجاد -

 شدید تأکید با جذاب و متمایز جوامع ایجاد -
 .مکان مفهوم بر

 زراعی، هایزمین باز، فضاهای از حفاظت-
 .پذیرآسیب محیطیزیست و طبیعی هایزیبایی

 جوامع در توسعه ساختن توانمند و هدایت 
 .کنونی

 صحیح گسترش و ایجاد بر وتمرکز توجه -
 .شهری های وآرایه مبلمان

 .ونقلحمل از متنوعی هایفرصت ایجاد -

 در پایدار مشارکت به شهروندان تشویق -
 .توسعه به مربوط تصمیمات

5 Neuts, Kourtit, Romão et al 
6 Samuel Staley 
7 Martin, Evans, Karvonen et al 
8 Miller and Hoel 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 با جامعه یک انطباق که حقیقت این قبول با
 نظر در باید ولی نیست، ممکن اصول این تمامی
 شوند، پیاده که ایجامعه هر در اصول این داشت

 رد باشند؛ یکدیگر با هماهنگ و ارتباط در است الزم
 حاصل مطلوبی ینتیجه صورت این غیر
 ).٢٠١٩، همکاران و کارونن اوانز، مارتین،(شودنمی

از جمله ویژگی های راهبرد رشد هوشمند می 
ی پیرامونی، تشویق به توان به، محدود سازی توسعه

تراکم باال در زمین هایی با کاربری های گوناگون، 

تاکید بر منطقه بندی مختلط، حفاظت از فضاهای 
باز شهری، تاکید بر کاهش مسافرت ها با وسایط 
شخصی و تاکید بر بازسازی و تجدید حیات مناطق 

 ).١،٢٠١٨اللیک و اوندر(قدیمی شهری اشاره کرد

مناسب راهکارهای راهبرد رشد اجرای  از طرفی
اجتماعی  تواند مزایای متنوع اقتصادی،هوشمند می

محیطی را در برداشته باشد که برخی از و زیست
 شده است.خالصه ها در جدول زیرآن

 
 هوشمند شهری محیطی راهبرد رشداجتماعی و زیست-مزایای اقتصادی ١ جدول

 توضیحات مزایا 

 
 
 

 اقتصادی

 های توسعهکاهش هزینه خدمات و هزینه-
 های شهری و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغاتمحدودسازی گسترش-
 ونقلهای حملکاهش هزینه-
 های ناشی از تجمعجوییصرفه-
 ونقل کارآمدحمل-
 و... کشاورزی دارند، مانند گردشگری،هایی باکیفیت باال نیاز حمایت از صنایعی که به محیط-

 
 

 اجتماعی

 ونقل، بخصوص برای کسانی که توانایی رانندگی ندارند.های حملبهبود فرصت-
 ترهای محلی در محالت و ارتقای کیفیت زندگی، امنیت بیشتر و محیط فعالتمرکز فعالیت-
 های فیزیکی و بهبود شرایط بهداشتباال بردن فعالیت-
 فرد فرهنگی( تاریخی، سنتی و...)منابع منحصربه حفاظت از-

 
 محیطیزیست

 وحشحفاظت از فضاهای سبز و حیات-
 محیطیونقل عمومی و کاهش ضایعات زیستافزایش استفاده از حمل-
 ایها و گازهای گلخانهکاهش آالینده-
 کاهش آلودگی آب -

 ).۱۵: ٢،۲۰۱۳(لیتمان

 

 

 

 

1 Lalicic  and Önder 2 Litman 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

 هوشمند رشد سبز  هایشاخص ٣٫٢
شهری(مبلمان و آرایه های شهری، 
 فضاهای سبز و محورهای پیاده راه)

 و وسایل بناها، و هاساختمان میان خشن فضای در
 سامان را شهری زندگی تا است نیاز مکملی ضمایم
 امکان خانه،یک اثاث مانند که تجهیزاتی بخشد،
 و بتون و سنگ میان محصور فضای در را زندگی
 سکون، حرکت، جریان عناصر این. آورد فراهم شیشه
 هب و کنندمی تنظیم شهر در را... و بهداشت تفریح،

). ۴۷: ۱۳۸۴تبریزی، و آبادیزنگی( بخشندمی روح آن
 داراي فضاهاي عنوانبه شهری باز فضاهاي از طرفی

 جریان شبکه و هوا جریان فضاي و اکولوژیک ارزش
 زیستی تنوع ازلحاظ شهري هایآلودگی تهویه

 و انسان روانی و بصري آرامش براي الزم فضاهای
 خدمات یدهندهارائه فضاهاي و گردشگري فضاهاي

 و اکولوژیک تعادل مانند؛ زیستیمحیط هایارزش و
 یشبکه شهري، زیستگاه غذایی زنجیره تضمین
 و وسیع نواحی و هالکه یدربرگیرنده باز فضاي
 زنده بخش. است دهندهارتباط هایداالن و مرکزی

 همانند شهري زیستمحیط در حیاتی هایفعالیت
 و اکولوژی از مهمی بخش دیگري اکوسیستم هر

 بومزیست پایداری و تحوالت روند کنندهتعیین
 مفیدی و مفرد سعیدی( است شهري

). همچنین محورهای پیاده راه که ۱۳۹۴شمیرانی،
 مثل سواره مسیرهای کنار در که است گذرگاهی

ً  میدان، و خیابان جاده،  عابران حرکت برای منحصرا
 از قسمتی هاراه پیاده. شودمی ساخته پیاده

 ویژه، دالیل به که اندشدهشناخته شهری فضاهای
 ً  خاص هایپتانسیل برخی بودن دارا خاطر به عمدتا

ً  روزشبانه ساعات از بخشی یا تمام در  روی بر کامال
 حرکت به کامل طوربه و شدهبسته سواره حرکت
. ( Cowan, 2008) یابندمی اختصاص پیاده عابران

 مقابل در اخیر یدهه چند در راه پیاده اصطالح
 بیشتر است سواره حرکت مخصوص که خیابان
 محدوده نظیر مختلفی واژگان. است گشته متداول

1 Kántor & Unger 

 پهنه راه، پیاده اتومبیل، بدون محدوده ،(مال) پیاده
 رد ترافیک بدون پهنه و پیاده گردشگاه پیاده،( زون)

 یزدان(شوندمی کاربردهبه مختلف کشورهای
 ).۳۲: ۱۳۹۶پناه،

ی گردشگری و شاخص های توسعه ۳٫۳
 سبز رشد هوشمند شهری 

 هستند عناصری ازجمله شهری هایآرایه و مبلمان
 راحیط دلیل همین به تأثیرگذارند شهر سیمای در که

 و مدیریت در هاآن مناسب هایریزیبرنامه و
 و مبلمان. دارند شگرفی تأثیر شهرها یتوسعه

 در هرکدام که دارد مختلفی انواع شهری هایآرایه
 و شهر هویت راستای در شهری، طراحی یحیطه

). ۱۳۹۷باقرپیری، و خسروی(هستند مهم آن سیمای
 شهر این مناسب طراحی به توجه عدم چنینهم

 شهر سیمای در نابه سامانی ایجاد باعث افرازها
 فضاهاي از زیادي بخش شهري مبلمان. شد خواهد
 کیفیت رفتن باال باعث و دهدمی سامان را شهري

 شهری فضاهای و مراکز از کاربران استفاده
ازآنجاکه  ).۱۳۹۴علیمردانی، و محمودی(شودمی

ها های گردشگری، فضاهایی هستند که در آنمحیط
کنند مانند قدم لخواه رفتار میدافراد آزادانه و به

حسی های مشترک و همزدن، صحبت کردن، تجربه
ها و ... درنهایت به فضایی، تجمعات و سخنرانی

 شود. درنتیجهایجاد همبستگی و عالیق مشترک می
بین مردم یک جامعه تنوع در سبک زندگی، فرهنگ 

ها ها وجود دارد. ترجیحات هر یک از این گروهو ارزش
جهیز فضاهای گردشگری که افراد به تعداد زیاد در ت

کند، به و با خصوصیات متنوع از آن استفاده می
های شهری، اهمیت خاصی انواع مبلمان و آرایه

 ). همچنین پیاده۴۰: ١،۲۰۱۰دهد(کنتور و اونگرمی
 استرس کاهش و گردشگران جذب باعث هاراه

 و مصائب با شهر در زندگی امروزه. شوندمی روزمره
 لهمقاب در شهری انسان. روبروست فراوانی مشکالت

 با جامعه در خود پیرامونی محیط با رویارویی و
 از کند،می نرم وپنجهدست ایعدیده مشکالت
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 نوع تا گرفته هاخیابان در خودروها جوالن و ترافیک
 هب که یکدیگر مقابل در شهروندان فرهنگ و برخورد

: ۱۳۹۶پناه، یزدان(کندمی بروز متفاوتی هایگونه
۳۳ .( ً  مانند هاییشاخصه پیاده هایخیابان عموما

 ای فراغت و تفریح استراحت، برای امکانات و خدمات
. خوددارند در را گوناگون هایفعالیت از ایدامنه

ً  هاآن سازیمحوطه و زمین سیمای  گیاهان با معموال
 روشنایی است؛ گرفته صورت نماهاآب و هاگل و

 خصوصبه و انسانی مقیاس به توجه با خیابان
 و ودشمی گرفته نظر در ایمنی چون کیفیتی تأمین

 عمل شهری فضای یک مانند خیابان درنهایت
 میزها و نیمکت چون شهری مبلمان وجود و کندمی
. ندآور می وجود به اجتماعی تعامالت برای فضایی نیز

 هم پیاده، مخصوص مناطق شامل پیاده هایحوزه
 و آبادیزنگی(باشدمی هاراه پیاده و بازارها چون

عمومی  سبز از طرفی فضاهاي ).۱۳۸۶تبریزی،
 و دارند اجتماعی بازدهی که هستند سبزي فضاهاي

 و گذراندن فراغت، تفریح در هاآن از مردم عموم
 و اجتماعی هایگردهمایی و دوستان با مصاحبت

 فضاهاي .ندکناستفاده می هااین نظایر و فرهنگی
ً  یادشده  تجهیز یا طراحی منظور این براي اساسا

 بهبود عالوه بر اینکه موجب سبز اند. فضاهايشده
 شود، شرایطمی شهرها محیطیزیست وضعیت
سازد. می فراهم ی گردشگریتوسعه براي را مناسبی

 آلودگی کاهش در شهرها سبز فضاي اثرات ترینمهم
 افزایش دما، تعدیل صوتی، آلودگی کاهش هوا،

و... و توسعه گردشگری در شهرها  نسبی رطوبت
: ۱۳۹۴است(پور امرایی، اکبری و صابری،

فضاهای شهری ازاین رفت، طور که پیش).همان۷۸
 گردشگراندلیل جذب  ترینمهمو منابع طبیعی 

فضاهای شهری در شهرهای  .شوندمیمحسوب 
 و اندشدهتبدیلایران فقط به مسیر عبور و مرور 

نیازهای انسان  یکمتر در ابعاد اجتماعی پاسخگو 
که  اندشدهحذفو در این میان فضاهایی  اندامروزی

عاملی که یک شهر  .باعث آرامش خاطر انسان شوند
ی و به توسعه کندمی یادماندنیبهب و ارا جذ

1 Inskeep 

هماهنگی اجزاء شود، گردشگری در شهر منجر می
و ).۱۳۹۵(کاشانی جو، با یکدیگر است منظر شهری

باال بودن کیفیت منظر شهری است.  طورکلیبه
، ادر شهره فردمنحصربهوجود منابع طبیعی 

، فضاهای شهری تاریخی و ملیشهری  هایپارک
اختالف درجه حرارت و بارندگی و ... شرایطی بسیار 

در کشور  گردشگریصنعت  یمناسب را برای توسعه
تحقق و گسترش آن  مهیا نموده است. امری مهم که

بر اساس موازین علمی و استانداردهای جهانی بر 
اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و بومی  یتوسعه
 ).١،۱۹۹۱(اینسکیپخواهد بود تأثیرگذاربسیار 

 روش پژوهش ٤
در پژوهش حاضر روش تحقیق بر اساس روش: 

کاربردی و بر اساس نوع -اهداف پژوهش، نظری
برای تکمیل مبانی  .تحليلي است -روش توصيفي

ی اطالعات آورجمعی موضوع و نظری و پیشینه
ی رشد ی نظریهی موجود به مقولههانگرشدرباره 

ی گردشگری، با هوشمند شهری و سنجش توسعه
علمی و  ی اطالعاتی مقاالتهاگاهیپامراجعه به 

؛ از هانامهانیپاهمچنین مراجعه به کتب، مقاالت و 
شده است و برای برداشت استفادهای روش کتابخانه

ی موردتحقیق از اطالعات میدانی در منطقه
پرسشنامه محقق ساخت که به صورت آنالین تهیه 

 قرار گرفته است. شده، مورد استفاده

ی آماری موردمطالعه در این : جامعهی آماریجامعه
ی سه شهری پژوهش، شهروندانی که در منطقه

ی سه به نحوی با منطقهکنند یا اصفهان زندگی می
ها، پرسشنامه که در طی فرآیند توزیع اند؛در ارتباط
 این اختیار در پرسشنامه، جهت تکمیل الزم اطالعات

 آوریجمع اینکه به توجه با .گرفت قرار گروه
 پذیرمردم شهر اصفهان امکان تمامی از اطالعات

گیری تصادفی برای انتخاب نیست، از روش نمونه
ده شسخگو به سؤاالت پرسشنامه استفادهافراد پا

است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با 
پرسشنامه برآورد شد.  ۳۸۴درصد،  ۵ سطح خطای
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

 ۳۵۳ها پذیری پرسشنامههمچنین نرخ برگشت
ی صورت الکترونیکباشد که بهپرسشنامه سالم می

 .شده استتکمیل

 مدل مفهومی تحقیق ٥

 
 مفهومی تحقیق مدل

 ٢،۲۰۱۸و اوندر ١: برگرفته از مدل اللیکمأخذ

 

. با توجه به ادبیات تحقیق و  متغیرهای تحقیق
ی پژوهش، متغیر وابسته این پژوهش پیشینه
های ی گردشگری و متغیر مستقل شاخصتوسعه

های سبز رشد هوشمند شهری(مبلمان و آرایه
 باشد.ها) میفضای سبز و پیاده راه شهری،

. در این پژوهش  تجزیه و تحلیل داده ها
ی آماری توصیفی و ها به شیوهوتحلیل دادهتجزیه

استنباطی بوده و ازآنجاکه محقق در تالش است 
ارتباط و عملکرد بین متغیرها را موردبررسی قرار دهد، 

معادالت  یسازمدلهای همبستگی و بنابراین، ازمون
آوری استفاده گردیده است. پس از جمع ٣یساختار

ها ابتدا با ترسیم جدول فراوانی، وضعیت داده
گردشگران ازلحاظ سن، جنس، وضعیت تاهل، میزان 

ی موردمطالعه، تحصیالت، شغل و ... از منطقه
حاصل از  هایداده لیتحلتعیین و سپس برای 

 PLS و SPSS یآمارافزارهای از نرمنیز  نامهپرسش

1 Lalicic 
2Önder  

چنین مدل پژوهش با شده است. هماستفاده
 شود.برازش می Smart PLSاستفاده از 

برای سنجش روایی، روایی پرسشنامه .
هایی که در این پژوهش طراحی شدند، پرسشنامه

ازاینکه توسط استادان مورد بازبینی قرارگرفته و پس
ها توسط استادان محترم تائید روایی پرسشنامه

 د مورداستفاده قرار گرفت. (روایی محتوایی)گردی

در پژوهش سطح پایایی یا اعتماد پرسشنامه.
حاضر برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای 

شده و استفاده SPSSافزار کرونباخ با استفاده از نرم
ی ضریب پایایی معنادار و در دهندهنتایج نشان

 ها می باشد.سطح مناسب برای پرسشنامه

 ی موردمطالعهمنطقه ٦
 ۱۱۴۸مساحت  دارایسه شهرداري اصفهان  یمنطقه
از مناطق اصلی و  یکیسه یمنطقهمی باشد.  هکتار

مرکزی شهر اصفهان است که در دل خود تاریخ شهر 

3 SEM 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 این یسه دوره پایتختو دور،  هایزماناصفهان را از 
تاریخی (سه دوره  آثاربه همراه داشته است.  را شهر

حکومت دیلیمان، سلجوقیان و صفویان) که از مراکز 
شوند، مهم گردشگری شهر اصفهان محسوب می

های علميه، محل حوزه متمركز شدن مراكز اداري،
علمي و وجود  ،مذهبي -سكونت علماي ديني

بيشترين مراكز تجاري و بازارها و ... این منطقه را از 
کرده است. درمجموع  اهميت خاصی برخوردار

 تجاری، مراکز و تاریخی بازارهای اداری،  مراکز  تمرکز
و  هامقبرهتاریخی،  یابنیهگردشگری و  مراکز

های علمیه و دفاتر علمای مذهبی و حوزه، هاامامزاده
ای خاص با مراکز علمی اين منطقه را به منطقه

منطقه  درواقعخاص تبديل كرده است.  هایویژگی
بخش وسیعی از بافت تاریخی شهر  یگیرندهدربر  ۳

 ).۱۳۹۹اصفهان، ۳(پرتال شهرداری منطقه است

 

 
 شهری اصفهان ٣منطقه 

 ١٣٩٩اصفهان، ٣منبع: پرتال شهرداری منطقه 

 

 تحلیل یافته ها ۷
از نمونه ها،  جمعیت شناختی تحلیل اساس بر

ی آماری از مردم شهر اصفهان، نمونهنفر  ۳۵۳تعداد 
نفر  ۱۴۰چنین درصد زن و هم ۳/۶۰نفر معادل  ۲۱۳

 یبرااند..درصد مرد شرکت کرده ۷/۳۹معادل 
 پنج در هاآن دهندگان،سن پاسخ یسهولت ارائه

نفر یعنی  ٨٣شده اند.  بندیدسته سنی گروه
نفر  ١٢٣سال سن دارند.  ٢٥تا  ١٨افراد بین  23.5%

سال سن دارند.  ٣٥تا  ٢٥افراد بین  %34.8یعنی 
سال سن  ٤٥تا  ٣٥افراد بین  %25.5نفر یعنی  ٩٠

سال  ٥٥تا  ٤٥افراد بین  %9.9نفر یعنی  ٣٥دارند. 
 ٥٥افراد نیز باالی  %6.2نفر یعنی  ٢٢سن دارند و 
د از درص ۴/۵۶ی آماری، از میان نمونه سال هستند.

اند که دهندگان دارای مدرک لیسانس بودهپاسخ
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و 

درصد، دیپلم با  ۲۱لیسانس و دکتری با همچنین فوق
درصد و زیر دیپلم با  ۴/۵دیپلم با درصد، فوق ۹/۱۵
درصد به ترتیب بیشترین فراوانی را در بین افراد  ۴/۱

از میان اند.اختصاص داده ی به خوددهندهپاسخ
درصد  ٩/٥٦نفر معادل  ٢٠١ی آماری تعداد نمونه

درصد  ١/٤٣نفر معادل  ١٥٢مجرد و همچنین تعداد 
نغر  ۱۰۸ی آماری، تعداد از میان نمونهاندمتأهل بوده

درصد کارمند با بیشترین درصد فراوانی،  ۶/۳۰معادل 
 درصد شغل آزاد، تعداد ۶/۲۴نفر معادل  ۸۷تعداد 

نفر  ۴۹درصد دانشجو، تعداد  ۲/۲۱نفر معادل  ۷۵
 ۸/۴نفر معادل  ۱۷درصد بیکار، تعداد  ۹/۱۳معادل 

درصد  ۵/۴نفر معادل  ۱۶دار، تعداد درصد خانه
درصد کارگر از  ۳/۰نفر معادل  ۱بازنشسته و تعداد 

ی از میان نمونه اند.ها را تشکیل دادهآمار داده
درصد ماهیانه  ۴/۵۰نفر معادل  ۱۷۸آماری، تعداد 

نفر  ۷۷میلیون تومان، تعداد  ۳درآمدی کمتر از 
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میلیون تومان، تعداد  ۶تا  ۳درصد بین  ۸/۲۱معادل 
میلیون تومان،  ۱۵درصد باالی  ۴/۷نفر معادل  ۲۶

میلیون  ۱۵تا  ۱۲درصد بین  ۴/۷نفر معادل  ۲۶تعداد 
 ۹تا ۶درصد بین  ۸/۶نفر معادل  ۲۴تومان، تعداد 

درصد بین  ۲/۶نفر معادل  ۲۲مان و تعداد میلیون تو
دهندگان میلیون تومان، درآمد ماهیانه پاسخ ۱۲تا  ۹

 باشداین پژوهش می

جهت بررسی مدل، نخست برای سنجش روابط 
ها از مدل های سنجش آنمتغیرهای پنهان با گویه

گیری مدل اندازهشده است. گیری استفادهاندازه
با را یا همان سؤاالت پرسشنامه  هاگویهارتباط 

 دهد. ها موردبررسی قرار میسازه

گیری بار عاملی بر اساس نتایج مدل اندازه
 ٥/٠تر شده در تمامی موارد مقداری بزرگمشاهده

دهد همبستگی مناسبی بین دارد که نشان می
مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به متغیرهای قابل

ین بر اساس نتایج مدل خود، وجود دارد و همچن
) در تمامی tگیری، مقدار بوت استراپینگ (آماره اندازه

تر است که نشان بزرگ ٩٦/١موارد از مقدار بحرانی 
مشاهده با دهد همبستگی بین متغیرهای قابلمی

در ؛ متغیرهای پنهان مربوط به خود معنادار است

ردند گمورد متغیرهایی که توسط به سؤال تبیین می
آمده و احتمال دستار بار عاملی برابر یک بهمقد

شدن متغیر توسط همین یک سؤال، صد در ساخته
توان نتیجه گرفت هر متغیر بنابراین می صد است؛
درستی توسط متغیرهای آشکار خود مکنون به

 موردسنجش قرارگرفته است .

ی متغیرهای موردبررسی در هر رابطه در ادامه،
تحقیق بر اساس یک ساختار علی  هاییک از فرضیه

آزمون شده  PLSبا تکنیک حداقل مربعات جزئی 
   ١است. در مدل کلی تحقیق که در شکل  

ی هریک گیری (رابطهشده است مدل اندازهترسیم
مشاهده با متغیر پنهان) و مدل از متغیرهای قابل

ساختاری (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر) 
ی سنجش معناداری روابط شده است. برامحاسبه
شده با تکنیک بوت استراپینگ محاسبه tی نیز آماره

شده است. در این مدل که ارائه ٢در شکل است که 
افزار اسمارت پی. ال. اس. است خالصه خروجی نرم

نتایج مربوط به معناداری بار عاملی استاندارد و 
شده است. معناداری روابط متغیرهای تحقیق ارائه

  ٢ها نیز در جدول مسیر و معناداری آن ضرایب
 .آورده شده است

 

 
 )١٣٩٩های پژوهش،ی(منبع: یافتهحداقل مربعات جزئ کیتکنبا پژوهش  یمدل کل ١ شکل
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 
 )١٣٩٩های پژوهش:یافته استراپینگ(منبع:ی تی مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت آماره ٢ شکل

 
 ضرایب مسیر ٢ جدول

 آماره تی تأثیر جهت مسیر 

 10.665 0.223 رشد هوشمند → فضای سبز

 13.898 0.512 رشد هوشمند → هامبلمان و آرایه

 11.992 0.433 رشد هوشمند → هاپیاده راه

 13.274 0.728 توسعه گردشگری → رشد هوشمند
 ١٣٩٩های پژوهش،یافته منبع:

 

ر ه یمقدار و معنادار دیاثر ابتدا با نیا یبررس یبرا
نمود سپس  یرا بررس یفرع ریمس یهااز بخش کی

  پرداخت. یمقدار اثر کل یبه محاسبه

 مسیر فرعی:

گردد شدت اثر مشاهده می ٣طبق جدول  .۱
رشد هوشمند بر  یهای شهرآرایهمبلمان و 

شده است و محاسبه ٥١٢/٠برابر  شهری
 ٨٩٨/١٣ زیآماره احتمال آزمون ن

تر از مقدار آمده است که بزرگدستبه
 ٩٦/١ یعنی %٥ یدر سطح خطا t یبحران

شده تأثیر مشاهده دهدیبوده و نشان م
 .معنادار است

 یبر توسعه یشدت اثر رشد هوشمند شهر .٢
شده است محاسبه ٧٢٨/٠برابر  یگردشگر

 ٢٧٤/١٣ زیو آماره احتمال آزمون ن
تر از مقدار آمده است که بزرگدستبه

 ٩٦/١ یعنی %٥ یدر سطح خطا t یبحران
شده تأثیر مشاهده دهدیبوده و نشان م

 .معنادار است

 ریز کردیاز رومیزان اثر کل  یمحاسبه یبرا
 شده است:استفاده
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 )١٣٩٩های پژوهش، یافته اثر کلی(منبع: یبررس 3 شکل 

 

 درنتیجه خواهیم داشت:

اثر کل = (0.512 × 0.728) = 0.373 

محاسبات  ی. ال. اس تمامیافزار اسمارت پنرم
جام را ان یو فرع میمستق یرهایمس لیمربوط به تحل

ارائه  یبه نام اثرات کل یها را در جدولداده و آن
 یتوان مقدار تأثیر و معنادارکند. درنتیجه میمی

 نیا جیرا بر هم مشاهده کرد. نتا رهایمتغ یتمام
 .تآمده اس ریمحاسبات در جدول ز

 
 ی مدلاثرات کل ٣ جدول

 آماره تی اثر کلی  مسیر

 10.665 0.223 رشد هوشمند → فضای سبز
 9.084 0.162 توسعه گردشگری → فضای سبز

 13.898 0.512 رشد هوشمند → هامبلمان و آرایه
 12.327 0.373 توسعه گردشگری → هامبلمان و آرایه

 11.992 0.433 رشد هوشمند → هاپیاده راه
 9.799 0.315 توسعه گردشگری → هاپیاده راه

 13.274 0.728 گردشگری توسعه → رشد هوشمند
 ١٣٩٩های پژوهش،یافته منبع:

 

 

 يگردشگر يتوسعهبر  يشهر يها هئمبلمان و اراکل اثر 

= 

 )يگردشگر يبر توسعه ي(اثر رشد هوشمند شهر  ) ×يبر رشد هوشمند شهر يشهر يها هی(اثر مبلمان و ارا

 يها هئمبلمان و ارا

 يشهر

 يرشد هوشمند شهر

 مسیر فرعی:

512/0 

 يگردشگر يتوسعه
728/0 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 بحث و نتیجه گیری  ٨
نقش و تأثیر پژوهش تالش شد تا  نیدر ا

ی توسعه بر های سبز رشد هوشمند شهریشاخص
ی با بررس .ردیموردبررسی قرار گ گردشگری

ی های سبز رشد هوشمند شهری بر توسعهشاخص
ی رابطه ،مشخص شد گردشگری شهر اصفهان

های سبز رشد معناداری بین دو متغیر شاخص
ی گردشگری وجود دارد. هوشمند شهری و توسعه

 شود کهطبق نتایج به دست آمده ،  مشاهده می
بر  یهای سبز رشد هوشمند شهرشاخص شدت اثر

شده است محاسبه ٧٢٨/٠برابر  یگردشگر یتوسعه
آمده دستهب ٢٧٤/١٣ زیو آماره احتمال آزمون ن

 یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحراناست که بزرگ
است. همبستگی بین این دو  بوده ٩٦/١ یعنی %٥

ی معنادار و متغیر مقدار قوی بوده و رابطه
مستقیمی بین شان برقرار است. همچنین با توجه 

های سبز رشد هوشمند شهری با که شاخصبه این
ها و پیاده راه های شهری،سه شاخص مبلمان و آرایه

با  ند وه افضاهای سبز شهری موردبررسی قرار گرفت
های سبز رشد ی شاخصاستناد به میزان رابطه

توان ی گردشگری میهوشمند شهری با توسعه
های سبز رشد چنین استنباط کرد که شاخص

ی قوی و مستقیمی با توسعههوشمند شهری رابطه
با گفت  توانمی ،نیبنابرا ی گردشگری دارند.

های سبز رشد هوشمند شاخص %٩٥ نانیاطم
و  دارد یتأثیر معنادار یگردشگر یبر توسعه یشهر

آنچه محقق از   گردد.ی تأیید میاصلی فرضیه
 اثر شدتکند، با توجه بههای استنباط مییافته

 یبر توسعه یهای سبز رشد هوشمند شهرشاخص
ضیهو فر  شده استمحاسبه ٧٢٨/٠برابر  یگردشگر

ی اول تأییدشده است که نشان از اهمیت این 
باشد. ی گردشگری میها بر توسعهشاخص

ها مشخص شد، از دیدگاه طور که دریافتههمان
اند که مردم شهر اصفهان، عنوان کرده

استانداردسازی مطابق با اصول جهانی در خدمات 
) بیشترین تأثیر را در ۰۹/۴گردشگری با میانگین(

ی درونی و بیرونی موثر بر توسعهمیان عوامل 

د توانگردشگری در اصفهان داشته است که این می
به دلیل ویژگی گردشگر پذیر بودن اصفهان از نقاط 

توجه به عدم مختلف دنیا در نظر گرفته شود و 
های فرسودگی کالبدی بناهای تاریخی و محیط

ی خوبی در تأثیرگذاری توسعهشهری قدیمی در رتبه
نشان از وجود و ری  قرار دارد که این ی گردشگ

اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی شهر اصفهان می
برخورداری از خدمات باشد. همچنین مشخص شد 

یافته و تسهیالت گردشگری مناسب و نسبتاً توسعه
ها خدمات ها، آژانسها، رستورانهمچون هتل

ی گردشگری مؤثر مسافرتی در سطح شهر در توسعه
جذب گردشگران منجر شده است. وجود  بوده و به

شده در میراث جهانی ازجمله؛ میدان چند اثر ثبت
ستون و مسجد امام  با اختالف جهان، کاخ چهلنقش

ی این دهندهاندکی در رده بعدی قرار دارد که نشان
شده در های شاخص و مهم ثبتاست که جاذبه

ی اصفهان ازنظر مردم شهر اصفهان، به توسعه
گری منجر شده است. برخورداری از گردش
ساخت های متعدد تاریخی، طبیعی و انسانجاذبه

ها در شب ازجمله در سطح شهر و امکان بازدید آن
های مهم و تأثیرگذار از عوامل درونی و شاخص

باشد که ازنظر مردم ی گردشگری میبیرونی توسعه
شود ی گردشگری منجر میشهر اصفهان به توسعه

ی قابل قبولی قرار دارد.  طراحی اصولی هو در رتب
های مهم در تئوری معابر عمومی ازجمله شاخص

رشد هوشمند شهری است که مردم شهر اصفهان 
ویژه در بافت معتقدند که طراحی اصولی معابر به

تاریخی(همچون چهارباغ) منجر به توسعه گردشگری 
چنین مشخص شد که فعال شدن شود. هممی

احیای میراث فرهنگی با کسب  بخش خصوصی در
دارای تأثیر پایینی نسبت به سایر  ١٢از  ٨ی رتبه

ی های مؤثر درونی و بیرونی توسعهشاخص
گردشگری بوده است که همت مسئوالن دولتی  و 

تواند این شاخص را ارتقا تالش بخش خصوصی می
ی گردشگری داده تا سهم بیشتری در توسعه

رتبهمهم دیگری که اصفهان داشته باشد. شاخص 
ی گردشگری را دارا ی خوبی از تأثیرگذاری در توسعه

ها و استفاده مفید و سودبخش از مکاننبوده، 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

فضاهای گردشگری می باشد با توجه به اینکه 
ی گردشگری در ها درزمینهتریناصفهان یکی از مهم

تواند کمک ایران است توجه به این شاخص می
رچه بیشتر اصفهان به لحاظ ی هشایانی برای توسعه

ی آن دهندهگردشگری داشته باشد. نتایج نشان
گیری از سیستم مدیریت خدمات و است که بهره

قیمت در رقابت با سایر تسهیالت گردشگری ارزان
ی گذاری کافی و مناسب درزمینهکشورها و سرمایه

ل ترین رتبه از عوامتأسیسات گردشگری دارای پایین
ی گردشگری اصفهان نی مؤثر بر توسعهدرونی و بیرو

از دیدگاه شهروندان اصفهانی بوده است که به 
توجه بیشتری در  این زمینه ها در شهر اصفهان نیاز 

 باشد.می

شاخص سبز مبلمان و  بین یرابطه بررسی جهت
ی های شهری و نقش و تأثیر آن بر توسعهآرایه

گردد مشاهده مینتایج حاصله طبق  گردشگری،
رشد هوشمند بر  یشهر هایآرایهشدت اثر مبلمان و 

 یشده است و آمارهمحاسبه ٥١٢/٠برابر  شهری
آمده است که دستبه ٨٩٨/١٣ زیاحتمال آزمون ن

 یعنی %٥ یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحرانبزرگ
ی میزان همبستگی و دهندهنشان که بوده ٩٦/١

ی گردشگری با توسعهارتباط مثبت این شاخص 
چنین نتایج تحلیل ساختاری حاکی از باشد. هممی

آن است که مقدار ضریب مسیر برای شاخص 
ی علی های شهری، گویای شدت رابطهمبلمان و آرایه

ی این متغیر با متغیر وابسته پژوهش یعنی توسعه
ی گردشگری بوده و تأثیر مثبتی روی متغیر توسعه

شده تأثیر مشاهده دهدین مو نشاگردشگری دارد. 
ها تحلیل آنچه پژوهشگر از یافته .معنادار است

کند این است که با توجه به اینکه شاخص می
های شهری از بین سه شاخص سبز، مبلمان و آرایه

ی گردشگری دومین شاخص مهم و مؤثر بر توسعه
های طور که از یافتهدر شهر اصفهان است و همان

نظر مردم شهر اصفهان، تحقیق مشخص شد از 
محیط بیشترین تأثیر را  با مبلمان شاخص همخوانی

ی گردشگری داشته و با در توسعه ٦٦/٣با میانگین
اختالف اندکی مدرن و جدید بودن مبلمان و 

که  های شهری در رده بعدی قرارگرفته است؛آرایه
سادگی شکل و اجزا ی توجه بهدهندهنشان
مان همچنین توجه به حال جدید بودن مبلدرعین

 شوند باهمخوانی مبلمانی که جایگذاری و نصب می
های موجود در محیط اطراف و هم با سایر مبلمان

محدوده می باشد. همچنین مشخص شد که 
در حد مطلوبی قرار تناسب مبلمان با نیاز کاربران 

و اجرای مجموعه مبلمان طراحی داشته است و 
ها، باغ گل ؛ی ازجملههای ویژه شهرمبلمان در عرصه

 های شهریو پاتوق محدوده رودخانه باغ پرندگان،
اند که ازنظر شدهبا نیاز کاربران طراحی تناسبم

مردم شهر اصفهان متناسب بودن مبلمان با نیاز 
ی کاربران ازجمله مواردی است که به توسعه

چنین استقرار  و گردشگری منجر شده است. هم
جهان در محدوده میدان نقش نماها ویابی آبمکان

ی ازجمله مواردی است که تأثیر خوبی بر توسعه
ی این دهندهگردشگری داشته است. نتایج نشان

کافی بودن مبلمان ازلحاظ است که شاخص مهم، 
ویژه در محدوده تاریخی منطقه سه و  پیاده تعداد به

جهان تأثیرگذاری مطلوبی راه چهارباغ و میدان نقش
ای به این ی گردشگری داشته و توجه ویژهبر توسعه

یابی شاخص شده است. شاخص استقرار و مکان
قرار دارد و  ۱۴از  ۶های شهری در رتبه صحیح نشانه

که اصفهان ساالنه دارای گردشگران داخلی ازآنجایی
های متعددی دارد و خارجی بسیاری است و جاذبه

 ایهتوان گفت توجه به استقرار صحیح نشانهمی
شهری اهمیت بسیار باالیی دارد. شاخص استقرار و 

یابی صحیح  مبلمان و میزان امنیت مبلمان در مکان
اند و ازنظر مردم شهر اصفهان های برابر بودهرتبه

ی متوسطی در تاثیر گذاری این دو شاخص در رتبه
ها اند. آنچه از یافتهی گردشگری داشتهبرتوسعه

ست که استقرار، تعدد و استخراج شد حاکی از آن ا
استقرار و های زباله و یابی صحیح سطلمکان
های دوچرخه در حد یابی صحیح ایستگاهمکان

ی گردشگری ازنظر پایینی در تأثیرگذاری بر توسعه
مردم شهر اصفهان داشته است با توجه به اینکه 

ی چهارباغ مسیر پیاده راه است و در طول محدوده
ردم و گردشگرانی است که از روز مملو از مشبانه

79 



 .۸۶تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰ پاییز .۳۸ شماره .۱۰ دوره 

 

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 
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های سیار استفاده می کنند . ها و رستورانکافه
های زباله طلبد که  تعداد مطلوبی سطلچنین می
های مناسب جایگذاری شوند همچنین با در مکان

پل و امکان وسهتوجه به معابر پهن محدوده سی
طلبد که استقرار سواری چنین میدوچرخه
در این محدوده بیشتر شود تا های دوچرخه ایستگاه

شاهد کمتر شدن آلودگی هوا و سروصدای ناشی از 
خودروها در شهر زیبای اصفهان باشیم. شاخص 
تعمیر و نگهداری مداوم مبلمان و آسایش و راحتی 

های مهم هستند در سطح مبلمان که از شاخص
اند با توجه به اینکه اصفهان مطلوبی قرار نگرفته

ردشگران داخلی و خارجی بسیاری ساالنه پذیرای گ
است تعمیر و نگهداری مداوم مبلمان عالوه بر اینکه 
به استفاده مفید مردم و گردشگران از مبلمان منجر 

بخشد و شود سیمای شهر راه هم بهبود میمی
 زیبایی بصری به همراه دارد.

ر ها براه ادهیپ شدت اثربر اساس نتایج حاصله، 
. شده استمحاسبه ٣١٥/٠برابر  یگردشگر یتوسعه

با توجه به ضریب همبستگی شاخص پیاده راه با 
ی گردشگری معنادار بودن این رابطه تأیید و توسعه

مشخص شد که شاخص پیاده راه هم، تأثیر مثبت 
ی گردشگری در اصفهان دارد. و مستقیمی با توسعه

شاخص   مسیر ضریب مقدار به توجه با همچنین،
 این بین ی علّیرابطه که شودمی مشاهدهپیاده راه، 

ی توسعه روی مثبتی تأثیر و داشته وجود متغیر دو
این شاخص از بین سه شاخص سبز  .دارد گردشگری

رشد هوشمند شهری سومین و کم اثرترین شاخص 
ی گردشگری شهر اصفهان از دیدگاه بر توسعه

احتمال  یو آمارهباشد  شهروندان اصفهانی می
تر از آمده است که بزرگدستبه ٧٩٩/٩ زیآزمون ن

بوده  ٩٦/١ یعنی %٥ یدر سطح خطا t یمقدار بحران
شده معنادار است؛ تأثیر مشاهده دهدیو نشان م

 یها بر توسعهراه ادهیپ %٩٥ نانیبا اطم نیبنابرا
م دو یفرع هیدارد و فرض یتأثیر معنادار یگردشگر

های پژوهش . مطابق تحلیل یافتهگرددتأیید می
مشخص شد که ازنظر مردم شهر اصفهان، 
زیباسازی پیاده راه با نور مناسب طبیعی یا مصنوعی 

ی بیشترین تأثیر را در توسعه ١٦/٤با میانگین 
ازی نورپردگردشگری داشته است، با توجه به اینکه 

در شهر در اوقات شبانه هم بر زیبایی و دید در شب 
ر و گردشگران افزوده و همچنین موجبات مردم شه

رسد کند که به نظر میگردشگری شبانه را فراهم می
این شاخص از سطح مطلوبی برخوردار است. 

شهری در  فضای کیفی ارتقای و هاراه شاخص پیاده
چنین مشخص شد تنوع ی بعدی قرار دارد همرتبه

ها در حد مطلوبی قرار داشته با سنگفرش پیاده راه
پیاده راه چهارباغ این امکان وجه به اینکه محدوده ت

کند مردم و گردشگران مسیر راه فراهم می
جهان را پیاده طی کنند پل تا میدان نقشوسهسی

فرش این محدوده بسیار تأثیرگذار بوده تنوع سنگ
های است. برپایی رویدادهای خاص و فعالیت

اتر ئکننده مانند نقاشی، اجرای موسیقی و تسرگرم
خیابانی و ...  در محدوده پیاده راه ازجمله مواردی 

ی است که ازنظر مردم شهر اصفهان به توسعه
شود با توجه به اینکه منطقه گردشگری منجر می

باشد و فضاهای سه بافت تاریخی اصفهان می
تاریخی تجاری بسیار دارد اجرای موسیقی وتئاتر و یا 

فهان در این های محلی اصتهیه و توزیع خوراکی
محدوده به جذب گردشگران برای آشنایی با 

های محلی اصفهان منجر موسیقی و خوراکی
ی این است که شاخص دهندهشود. نتایج نشانمی

د ها در حارتقای کیفیات بصری و زیباسازی پیاده راه
 متوسطی از تأثیرگذاری برخوردار است. ایجاد

ا ایجاد ها و سرزندگی شهری براه پیاده جذابیت
 ۷محورهای پیاده راه با اختالف اندکی از هم در رتبه 

قرار دارند، توجه به سرزندگی شهری با ایجاد  ۱۱از 
های جذاب هم برای گردشگران وهم مردم پیاده راه

 ها واستقرار کافه تواند این شاخص را ارتقا دهد.می
ها، قدم زدن، های سیار در محدوده پیاده راهرستوران

حسی فضایی، در پیاده های مشترک و همتجربه
ها  و وجود فضاهای مکث و توقف ازجمله راه

باشد که ها میهای مهم در ایجاد پیاده راهشاخص
ی گردشگری دارای کمترین تأثیرگذاری بر توسعه

که وجود این فضاها و قدم الیباشد درحمنطقه می
زدن در محدوده پیاده راه باعث بهبود و افزایش 
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

برخوردهای اجتماعی شده و تاثیرات فرهنگی و 
 اجتماعی بسیاری دارد.

شاخص فضاهای سبز  بین یرابطه جهت بررسی
 مقدار اساس بر ی گردشگریشهری و توسعه

متغیر ونتایج به دست آمده،  دو این بین همبستگی
 و بوده معنادار ارتباط توان نتیجه گرفت که اینمی

 .دارد وجود شان بین مستقیمی و مثبت ارتباط
 یآماره مسیر و ضریب مقدار یمشاهده با همچنین

t بین مثبتی و علّی یرابطه که شد متوجه توانمی 
 وجود ی گردشگریشاخص فضاهای سبز و توسعه

این شاخص از بین سه شاخص سبز رشد  .دارد
ترین شاخص تأثیرگذار هوشمند شهری اولین و مهم

ی گردشگری شهر اصفهان را از دیدگاه بر توسعه
شدت باشد. همچنین شهروندان اصفهانی دارا می

برابر  یگردشگر یبر توسعه یسبز شهر یفضاها اثر
 زیاحتمال آزمون ن یشده است و آمارهمحاسبه ١٦٢/٠
تر از مقدار آمده است که بزرگدستبه ٠٨٤/٩

بوده و  ٩٦/١ یعنی %٥ یدر سطح خطا t یبحران
شده معنادار است؛ تأثیر مشاهده دهدینشان م

بر  یسبز شهر یفضاها %٩٥ نانیبا اطم نیبنابرا
 یهیدارد و فرض یتأثیر معنادار یگردشگر یتوسعه

 .گرددوم تأیید میس یفرع

کند این ها تحلیل مییافتهآنچه پژوهشگر از 
است که با توجه به اینکه شاخص فضای سبز از بین 

ترین شاخص مؤثر بر سه شاخص سبز، اولین و مهم
طور باشد و همانی گردشگری در اصفهان میتوسعه

های تحقیق مشخص شد ازنظر مردم که از یافته
شهر اصفهان، ایجاد فضای سبز و زیبایی سیمای 

در توسعه ٨٩/٣أثیر را  با میانگین شهری بیشترین ت
 سالیخشک به توجه گردشگری داشته، با ی

 و طراحی روی تمرکز اصفهان، اما اخیر هایسال
است و کاشت  بوده زیاد سبز فضاهای یتوسعه

درختان کم آب بر در محوطه فضاهای سبز 
ی توجه و اهمیت به ایجاد فضای سبز دهندهنشان

. باشدسیمای شهری می و تأثیر آن روی زیبایی
ی بعدی قرار دارد با سبز در رده فضای کافی وسعت

رود و توجه به فضاهای سبز اطراف رودخانه زاینده

جهان این شاخص فضاهای سبز وسیع میدان نقش
مهم از سطح مطلوبی از تأثیرگذاری برخوردار است. 

های با توجه به نتایج مشخص شد که تنوع گونه
ها در رده ها) و تنوع گل جایگلگیاهی(درختان و 

آبیاری و رسیدگی منظم و مداوم و  بعدی قرار دارند
ها و وسعت کافی فضای سبز و آرایش زیبای گل

ی پارک جهان و محوطهدرختان در میدان زیبای نقش
بهشت و درختکاری سرتاسری پیاده راه کاخ هشت

ی توسعه و طراحی دهندهچهارباغ همه نشان
چنین در این محدوده بوده است. هم فضاهای سبز

های فصلی وسیع در حواشی پل و کاریگل
رود که در سازی در اطراف رودخانه زایندهمحوطه

نظیری به این محدوده فصل بهار زیبایی بی
بخشند حاکی از آن است که این شاخص از تأثیر می

  ی گردشگری دارد.خوبی بر توسعه

در  یگردشگر یتوسعهدر آخر باید گفت که، 
با  نفعانیاز ذ یادیوجود تعداد ز لیبه دلها شهر 
، یشهر یندهیمختلف در مورد آ هایدگاهیو د قیعال

که است. ازآنجایی دهیچیو پ زبرانگیچالش یروند
 یو گردشگر یشهر زانریو برنامه رانیمد ابان،یبازار
 نیای گردشگری در شهرها دارند، اما توسعه در یسع

 یاجتماع -یفرهنگ ،یاقتصاد زیاد یایامر باوجود مزا
بعضاً جبران هایبیموارد آس ترشیدر ب ،یاسیو س
 یو حت یاجتماع -یفرهنگ ،یزیستمحیط ریناپذ

یوارد م یبر مقاصد گردشگر یاسیو س یاقتصاد
 بیتخر توان بهکه از آن جمله می سازد

 راثیاصالت م و تیرفتن هو نیاز ب ،زیستمحیط
و مقاصد  یمحل یدر فرهنگ جامعه رییتغ ،یفرهنگ

درنتیجه وجود یک مدیریت یکپارچه و  اشاره کرد.
مسئله  نیا یادیز اریتا حدود بس تواندقدرتمند می

بین توجه و تمرکز بر تئوری رشد کند، دراین را حل
هوشمند شهری در فرآیند مدیریت شهری اهمیت 

ی باوجود کند. رشد هوشمند شهرزیادی پیدا می
 ستیزطیحساس نسبت به محی چون هایویژگی

 ،ینیونقل ماشبه حمل یباهدف کاهش وابستگ
ر د یگذارهیکردن سرما دترهوا و کارآم یکاهش آلودگ

 ،یسواردوچرخه ،یروادهیدوستدار پ هارساختیز
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 ،یشهر یهاهیو آرا مبلمان ،یسبز شهر یفضاها
 یمنابع را برا تواندیم  شهر و... یداریو پا توسعه
از طرفی با توجه به محافظت کند.  ندهینسل آ

ی گردشگری در شهرها و به دنبال آن فرآیند توسعه
از فرد ای منحصربهتمایل گردشگران به تجربه

کنند نسبت به مقاصد که به آن سفر می یمقصد
، تئوری رشد هوشمند شهری با مطرح گرید لفمخت

ی ی مناسبزمینه فرد،کردن ساختار شهری منحصربه
ی جذب گردشگر در برای فعالین گردشگری درزمینه

تواند ابزار خوبی در این شهرها را هموار کرده و می
بنابراین در این صورت است که یک  زمینه باشد؛

 شود.فرد تبدیل میشهر به یک مقصد منحصربه

 پیشنهادات 
ی گردشگری در شهر اصفهان، منظور توسعهبه

 و ماندگاری زمان افزایش گردشگران، تعداد افزایش
 به باریک از بیش سفر رغبت برای ایجاد همچنین

 فضاهای شهری استفاده مفید از و اصفهان شهر
 زیر به شرح هاییاستراتژی و راهبردها از توانمی

 جست: بهره

ها ارتقا ی کیفیت بصری و زیباسازی پیاده راه -
به میدان در محور پیاده راه محور تاریخی متصل 

 جهان.نقش

تعمیر و نگهداری مداوم توجه و تمرکز روی  -
مبلمان در محور پیاده راه چهارباغ و میدان 

 جهان.نقش

های شهری یابی صحیح نشانهاستقرار و مکان -
در محور تاریخی اصفهان با توجه به گردشگر پذیر 

 بودن این شهر.

فضاهای  توجه و تمرکز روی ایجاد و گسترش-
توقف در محور پیاده راه منتهی به میدان  مکث و

 جهان.نقش

 با شهر در متوازن طوربه اقامتی مراکز ایجاد-
 مرکزی هسته در فعلی اقامتی مراکز تجمع به توجه

 تاریخی شهر. و

 با توجه به اقامتی مراکز در تنوع ایجاد-
عنوان به بتوانند خود که جهانی باالی استانداردهای

 شود. شناخته ی گردشگریبرای توسعه عاملی

 

منابع و مأخذ 
الف) منابع و مآخذ فارسی 

 .١٣٩٩اصفهان  ٣پرتال شهرداری منطقه 

 پورامرایی، سمیرا، اکبری، محمدرضا و صابری، امیر.
). جایگاه فضای سبز شهری در گذران ١٣٩٤(

گردشگری شهروندان. اوقات فراغت و 
ی مطالعات مدیریت گردشگری، فصلنامه

 . ٧١-٨٩، ١٣٩٤، پاییز ٣١ی سال دهم، شماره

 ارزيابي). ١٣٩٤. (ناصر امينيان، و محمد زرندي، پور
 هایراه پياده بازآفريني هایقابلیت

 شهري پايدار یتوسعه منظر از گردشگري
 ،)تهران خرداد ١٥ خيابان: موردي مطالعه(

 شهري، مديريت و اقتصاد یفصلنامه
 .١-١١،٢١ شماره ،٣ سال ،١٣٩٤ تابستان

). ١٣٩٧. (مریم پیری، باقر و باقر محمد خسروی،
 رویکرد با مناسب شهری مبلمان طراحی

 صادقیه محله: موردمطالعه( مداری پیاده
 مدیریت مطالعات یفصلنامه): تهران

 سوم، و سی یشماره دهم، سال شهری،
 .٥٧-٧٠ صص ،١٣٩٧ بهار

 یابیمکان). تحلیل ١٣٩٥( .نغمه دانشمندی،
ی فضاهای شهری در راستای توسعه

: شهر موردمطالعهگردشگری شهری، 
 کارشناسی ارشد). نامهانی. (پااصفهان
ی ، دانشکدهپژوهاندانشعالی  آموزش

 . (شمارهشهرسازی و معماری
 ).١٩٥٩٢٩بازیابی،
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. تبریزی نازنین

 تحلیل). ١٣٨٦. (نازنین تبریزی، و علی آبادی،زنگی
 بخش گردشگری یمحدوده شهری مبلمان
 دانشگاه پژوهشی یمجله: اصفهان مرکزی

 .٤٤-٦٦ صص ،٢٢ یدوره ،١ شماره اصفهان،

 طراحی). ١٣٨٤. (نازنین تبریزی، و علی؛ آبادی،زنگی
: مشهد: شهری مبلمان ریزیبرنامه و

 .١-١٠توس، شریعه

 نقش ).١٣٩٤. (روناك حميدي، و فرزانه پور، ساسان
 شهري ی گردشگريتوسعه بر گستري پياده

 ١٥ خيابان مطالعه مورديتهران ( ١٢ منطقه
 ملي دومين کنفرانس مروي)، كوچه و خرداد

 و جغرافيا علوم در ی پايدارتوسعه
 ٢٥ شهرسازي، و معماري ی،زیربرنامه
 راهكارهاي مركز تهران، ١٣٩٤ مهرماه

 .١-٩پايدار،ی توسعه به دستيابي

سرور، هوشنگ، کاشانی اصل، امیر، اسالمی، مهدی 
و صالحی ساریخان بیگلو، 

).بررسی نمادها و نشانه های ١٣٩٣وحید.(
ی ی گردشگری(مطالعهشهری در توسعه

ی برنامه ریزی و موردی: شهر تبریز)، مجله
، ١١ی ی گردشگری، سال سوم، شمارهتوسعه

 .١٤٠-١١٨، صفحات ١٣٩٣زمستان 

. دمجی سید شمیرانی، مفیدی و ساناز مفرد، عیدیس
 طراحی هدایت  اسناد معرفی). ١٣٩٤(

 آن کاربست و هوشمند رشد الگوی شهری
 پژوهشی-علمی یمجله: ایران در

 باغ وشهرسازی معماری هنر، یپژوهشکده
 ماه در ،٤٣ یشماره سیزدهم، سال نظر،

١٠١-١١٦ ،١٣٩٥. 

و  درضایحم وارثی،، جمال ، محمدی،اصغر ی،باضر 
 فضايي تحليل ).١٣٩٠. (دیحم صابری،
 شهري هوشمند رشد یهاشاخص

اصفهان):  شهر مناطق موردی: یمطالعه(
 انساني، جغرافياي یهاپژوهشنشریه 

 .١ -١٧، ١٣٩٠ زییپا ،هفتادوهفتی شماره

ضرابی، اصغر، تقوایی، مسعود و پاک فطرت، علی 
ی نحوه و وضعیت ). ارزيابی١٣٩٥( رضا.

 در شیراز شهری سبز ی فضایتوسعه
 از با استفاده ی پايدارتوسعه راستای
ی برنامه استانداردمبنا، فصلنامه رويکرد

 ،٢٩ پیاپی یشماره ،٨سال ای،منطقه ريزی
 .١٤١-١٦٠، ١٣٩٥  بهار

خليل آباد، حسین، عبدالی، ابراهیم و  کالنتری
 فضایی ). تحلیل١٣٩٨( پیوسته گر، یعقوب.

 اساس بر شهری نواحی کالبدی –
 (نمونه هوشمند شهری رشد هایشاخص

-علمی یاسوج)، فصلنامه شهر :موردی
، ٣ی پژوهشی دانش شهرسازی، دوره

 .٨٣-٩٧، ١٣٩٨، تابستان ٢ی شماره

 پیاده فضاهای اهمیت ). ١٣٩٥( خشایا. جو، کاشانی
ی ماهنامه .ی سومهزاره شهرهای در

، ١٨-١٧ ی شماره سازی، شهر جستارهای
 .٤٠-٥١صص

محمد و صدیق، مهدی.  صدیقه، صدیق، لطفی،
 ها پارک به عینی دسترسی ). ارزیابی١٣٩٧(
 مطالعه(پیاده  سفر برمبنای سبز فضاهای و

-علمی فصلنامه ،)تهران ٧منطقه :موردی ی
 جغرافیای در نو های پژوهشی نگرش

ی دوم، بهار انسانی، سال دهم، شماره
١-١١، ١٣٩٧. 

 صدیقه، قدمی، مصطفی و عباسی، سمیه.لطفی، 
). بررسی وضعیت ایمنی پیاده رو ١٣٩٦(

های  مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده 
مداری(موردمطالعه: شهر ساری)، مطالعات 

ریزی سکونتگاه های انسانی، سال برنامه
 .١٧-١٣٩٦،٣٦، بهار ٣٨، شماره ١٢

ه ). گردشگری به مثاب١٣٨٧( لطفی خاچکی، بهنام.
یک صنعت، تهران: انتشارات راهبرد. شماره 

 .١٧١-٢٠٦، ١٣٨٧، سال ٢

). ١٣٩٢. (یونس چنگلوایی، و محمود محمدی،
 رب شهری فضای کیفیت هایمؤلفه ارزیابی
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 ی گردشگری شهر اصفهانهای سبز رشد هوشمند شهری در توسعهنقش شاخص. نازنین تبریزی

 گردشگری، پیاده مسیرهای مطلوبیت میزان
 علمی انجمن پژوهشی علمی ینشریه

 و بهار ،١ شماره. ایران شهرسازی و معماری
 .١-١٧ ،١٣٩٢ تابستان

ولی شریعت پناهی، مجید، انصاری، میترا، ملک 
). ١٣٩٧حسینی، عباس و مدیری، مهدی. (

 رشد هایشاخص توزیع فضایی تحلیل
 سطح در شهری هوشمند

محالت(موردمطالعه: شهر مالیر)، فصلنامه

 یشماره ،٨ سال ای،منطقه ریزیی برنامه
 .٩٣-١١٢، ١٣٩٧ زمستان ،٣٢ پیاپی

 پیاده مطلوبیت بررسی). ١٣٩٦. (زینب اه،پن یزدان
 گردشگری-فراغتی رویکرد با شهری هایراه

 مرکزی محدوده هایراه پیاده: مطالعه مورد(
). ارشد کارشناسی نامه پایان). (رشت شهر

 علوم و ادبیات یدانشکده گیالن، دانشگاه
 .١٣٩٦ اسفند. انسانی
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