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بافت تادیخی -فرهنگی شیراز)

شاپا2345-2870 :

بازآفرینی شهری با تأکید بر شناسایی و تحلیل خوشه های خالق فرهنگی( مطالعه موودیی
بافت تادیخی  -فرهنگی شیراز )
پگاه ایزدی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران

زهره هادیانی

استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران

علی

حاجینژاد*

جعفر قادری

دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
استادیار گروه اقتصاد شهری و منطقهای ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

دریافت 1395/09/30 :پذیرش1395/12/11 :

چکيده :راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکالت ناشی از پدیده افت شههری و اباهاد مختله اقتصهادی ،اجتمهاعی،
به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی ،از صنایع خالق حمایت کرده و از وساه خوشهای این صهنایع بهه عنهوان محهور بهازآفرینی
استفاده میکند .این حقیق با روش وصیفی -حلیلی ،به دنبال آن است ا به ارزیابی موقایت بافت اریخی -فرهنگی شههر
شیراز در ار باط با شاخصهای شهر خالق و نیز به بررسی وساه خوشهای صنایع فرهنگهی در ایهن محهدوده بپهردازد و بهه
شناخت زمینههای حقق بازآفرینی بر مبنای ولید فرهنگی در محدوده مورد مطالاه دست یابد .یافتهههای پهژوهب بیهانگر
آن هستند که بافت اریخی -فرهنگی (منطقه  8شهرداری) با ضریب برخورداری  ،0/58در طبقه نسهبتا برخهوردار از لحهاظ
شاخصهای شهر خالق در شهر شیراز قرار دارد .با این حال بررسیهای مهر ب بها وسهاه خوشههای صهنایع و کسهبوکهار
فرهنگی نشان می دهند که با وجود مرکز جغرافیایی و خوشه ای دو رسته فاالیت صنایع بهومی و دسهتی و صهنایع چها و
نشر ،فقدان شبکه همکاری و پیوند مؤثر میان نهادهای مر ب با هر رسته ،باعث شده ا وساه خوشههای صهنایع خهالق در
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کالبدی و محیطی آن ،ارائه شدهاند که در رهیافت بازآفرینی شهری خالصه میشوند .بهازآفرینی بهر مبنهای ولیهد فرهنه

محدوده حقق نیابد .سایر رستههای شناخته شده فرهنگی در محدوده بافت؛ شامل موزهها و مؤسسات فرهنگی ،فاقد وزیهع
جغرافیایی خوشهای و نیز دارای سطح پایین راکم پیوند در شبکه نهادی خود میباشند.
طبقهبندی O14 ,O16 ,P25 ,N15 :JEL

*مسئول مکا باتahajinejad@gep.usb.ac.ir :
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واژگان کليدی :صنایع خالق ،وساه خوشهای ،شهر خالق ،بازآفرینی ،شهر شیراز
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به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی ،از صنایع خالق

 -1مقدمه

فرهن

امروزه شههرهای هاریخی ایهران بهه رغهم پیشهینه

حمایت کرده و همچنین پاسدار هویت و فرهنه

محلهی

درخشانشان ،با مشکالت متاددی روبهرو هستند و هسته

منطقه نیز می باشد .هدف از ایهن رویکهرد در بهازآفرینی،

ایههن شهههرها بههه دلیههل مشههکالت کالبههدی -فاههالیتی ،از

جستوجو برای یهافتن آثهاری هرچنهد انهد

از مبهادی

پرمسأله رین نقاط شهری هستند؛ مشکال ی کهه گسهتره

فرهنگی ،اریخی ،آیینی و هنری است ا عامل بهرونزای

آن مامی شهر را دربر میگیرنهد .ایهن مشهکالت زمهانی

به مثابهه مؤلفهه انسهجامبخهب ایهن بارقههههای

پررن

ر جلوه میکنند که با وجود ارائه طرحهای مفصل

فرهن

پراکنده ،وارد چرخه بازآفرینی شود (لطفی.)1390 ،

احیا و بازسازی جهت حل این ماضالت ،طرحههای ارائهه

امروزه بافت اریخی شهر شیراز نیز به دلیل برخهی

شده موفق عمل نمی کنند و در بسیاری از مهوارد ،باعهث

از ماضههالت و مشههکالت مختلهه اجتمههاعی ،فرهنگههی،

فرسودگی بیشتر آنها میشوند.

اقتصادی و کالبدی ،جاذبه خهود را از دسهت داده اسهت.

اقتصادی ،اجتمهاعی ،کالبهدی و محیطهی

ادامه دارد و در این بین ،مناطق اریخی روز بهه روز بها از

آن ،در ادبیات نظری ساماندهی مناطق فرسهوده شههری،

دست دادن ساکنان اصهیل و قهدیمی خهود ،بهه یکهی از

راهبردها و نظریات مختلفی ارائه شدهاند که در رهیافهت

فرودستنشین رین مناطق مسکونی شهر شیراز بهدیل

بازآفرینی شهری خالصه می شوند .رهیافت بهازآفرینی در

میشوند .از این رو در این حقیق ،به شهناخت و ارزیهابی

طول کامل خود ،رویکردهای متفاو ی را برای رویهارویی

موقایت بافت اریخی -فرهنگی شهر شیراز در ار باط بها

با مشکل افت شهری ارائه کرده است .در سالهای اخیهر

شاخصهای شهر خالق پرداخته و نیز وسهاه خوشههای

غییههر ماهیههت وسههاه و رشههد اقتصههادی ،گههرایب بههه

صنایع خالق بررسی شده ها بهدین صهورت بهه شهناخت

صههناتزدایههی و جهههانی شههدن ،شهههرها را در رقابههت

زمینههای حقق بازآفرینی بر مبنای ولیهد فرهنگهی در

پایههانناپههریری بههرای جههرگ گردشههگر ،مالیههاتدهنههده و

محدوده مورد مطالاه دست یابیم .در این راسهتا ،اههداف

صاحبان مشاغل و کسهبوکهار ،قهرار داده اسهت .در ایهن

فرعی این مقاله عبار ند از:

و ابااد مختل

رقابت ،شهرها ،یک مدل نرم را برای وساه زیرسهاختههای

 طبقه بندی و ر به بندی مناطق شهرداری شیراز

شهری پریرفته اند؛ به طوری که در چهل سال گرشته ،به

براساس شاخصهای شهر خالق و شناخت جایگاه منطقه

دریج نوعی برنامهریزی فرهن گرا در ادبیات برنامهریزی

مورد مطالاه

شهری و به بع آن ،بازآفرینی شهری به وجود آمده است
( .)Rasmussen. et al., 2010مواجهه شهرهای امهروز

 شناسایی خوشههای خالق فرهنگهی در منطقهه
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به منظور حل مشکالت ناشی از پدیده افت شههری

رشد شهر شیراز با سرعت به سمت جنوگ و شمالغهرگ

اریخی و فرهنگی شیراز.

با سیستم اقتصادی غیرقابل پهیببینهی ،باعهث شهده ها
فضاها و نیروی خالق کیه کنند .فشار جهانی شدن و بهه

الف) پژوهشهای خارجی

بع آن ،مشکال ی که به دلیل غییهر سهاختار اقتصهادی

لندری 1،یکی

از ماروف رین پژوهشگرانی است که

بهوجود آمده و همچنین نیاز به ایجاد هویت جدید ،باعث

در مورد شهرهای خالق مطالاه کرده و دیدگاه رادیکالی

شده شهرها از داراییهای فرهنگی خود به منظهور مهایز

جدیدی نیز در مورد این موضوع دارد .از نظر وی شههرها

هویههت و نیههز بههازآفرینی بافههت شهههری اسههتفاده کننههد

نیاز به خالقیت دارند؛ نه به دلیل دستیابی به رقابهت در

( .)Richards & Palmer, 2010بهازآفرینی بهر مبنهای

- Landry
1
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شهرها بیب از پیب بر منابع داخلی خود ماننهد :هاری ،

 -2پيشينه تحقيق
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صنایع با ارزشافهزوده جدیهد بلکهه بهرای حهل مسهائل

سوی وساه صنایع فرهنگی میداند که محر

اجتماعی .به عبارت دیگهر ،لنهدری ،خواههان دیهدگاهی

در بازآفرینی شهری است.

محهوری

خالق برای حهل مسهائل شههری در اباهاد و جنبههههای

ب ول )2008(6در مقالهای بها اشهاره بهه سیاسهت

است؛ نه اینکه خالقیت محدود بهه عرصههههای

وساه خوشههای اقتصادی به عنهوان وسهیله بهازآفرینی

مختل

هنر و صنایع ،طراحی شود (قربانی.)1392 ،

مناطق داخلی شهری در شهر لندن ،بهه ارزیهابی منطقهه

لندری و بیانچینی ،)1995(1کتاگ شهرهای خالق

فرینج سیتی7پرداخت کهه در آن ،شهب منطقهه خوشهه

را منتشهر کردنهد کهه در آن ،مفههوم شههرهای خهالق

خالق برنامه ریزی شده است .وی در این حقیق ،به ایهن

بهعنوان عکسالاملی در مقابل مسائل شهری در مواجهه

مسئله پرداخته که این خوشهها ا چهه انهدازه بهه دلیهل

با بحران شههری بهینالمللهی کهه در مرحلهه گهرار بهه

موقایت قهرار گهرفتن در مرکهز شههر ،از مزیهت رقهابتی

فراصناتی و اقتصاد جهانی رخ داده است ،در نظر گرفته

برخوردار شده و همچنهین چقهدر در بهازآفرینی منطقهه

شده است.

سهیم هستند.

مک کار ی )2006(2در پژوهشی به بررسهی جربهه

ب) پژوهشهای داخلی

از صنایع فرهنگی در قالب نهواحی و خوشههههای خهالق

مارفی شاخصهای شهر خالق و ارزیابی این شهاخصهها

پرداخته است .این ناحیه اریخی برجهای مانهده از قهرون

در منههاطق شهههرداری شهههر اصههفهان پرداختهههانههد .ایههن

وسطی ،پس از آنکه بها ماضهالت کالبهدی ،اجتمهاعی و

شههاخصههها عبار نههد از :اههداد مؤسسههات سههینمایی،

اقتصادی بی شمار و انبوهی از سایتهای متروکهه و فاقهد

مؤسسههات مههر ب بهها رسههانه ،واحههدهای انتشههارا ی،

کاربری روبهرو شد ،بها اسهتفاده از صهنایع و خوشههههای

کافیشا  ،موزه ،کتابخانه ،فضهاهای عمهومی بهاز ،اهداد

فرهنگی و خالق ،دوره جدید و پویای حیات خود را آغهاز

عناصر شاخص ،مؤسسات آموزشی و درصد مهاجران وارد

کرده است.

شده به منطقه .نتیجه این حقیق نشهان داد کهه پهانزده

موماس )2004(4در مقاله ای با عنوان «خوشهههای
فرهنگی و شههر فراصهناتی؛ بهه سهوی جانمهایی مجهدد

منطقه شهرداری اصفهان بهطور عادالنه ،از شهاخصههای
شهر خالق برخوردار نیستند.

سیاست فرهنگی شهر» ،بهه بررسهی پدیهده خوشههههای

محمههدی و چنگلههوایی ( )1392در مقالهههای ،بههه

فرهنگی در هلند پرداخته و سیاستگراریهای دولت در

فسههیر راهبههرد خوشهههههها و صههنایع فرهنگههی و خههالق

رابطه با خوشههههای خهالق را بررسهی کهرده اسهت .وی

در مرمهههت و احیهههای بافهههتههههای هههاریخی شههههری

مهم رین عامل در بس خوشههههای فرهنگهی را غییهر

پرداختنههههد .ایههههن راهبردههههها در قالههههب دو گههههروه

ار باط بین فرهن

(مکان) و جارت (بازار) میداند.

شههاخصهههای مههاهوی شههامل :سههه حههوزه فضههایی،

یک ارزیابی از سیاست بازآفرینی شهری فرهن محهور»،

نظامهای برنامهه ریهزی وسهاه ،مهالی و سهرمایهگهراری،

پرداختهه

قسیم بنهدی و در نهایهت ،بهه بیهین موضهوع در قالهب

است .وی سرمایه گراری در ولید فرهنگی را حرکهت بهه
1
- Bianchini
2
- McCarthy,
3
- Temple Bar
4
- Mommaas
5
- Binns

چارچوگ مفهومی پرداخته شد.

6
- Bagwell
7
- City Fringe
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بینز )2005(5در مقاله «سرمایهگراری در فرهنه :

مشههارکتی و عملکههردی و شههاخصهههای رویهههای شههامل:

به شریح مدل های بازآفرینی بر مبنای فرهن
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بازآفرینی ناحیه اریخی مپلبار3شهر دوبلین با اسهتفاده

ملک آبادی و همکارانب ( )2014در پژوهشهی ،بهه
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از اواس دهه  1990به باد ،شهر خالق بههعنهوان

 -3مبانی نظری
در چند دهه گرشهته ،بسهیاری از شههرهای دنیها،

یک استرا ژی جدیدی رواج یافت .شهر خالق ،رویکهردی

صنات زدایی را جربه کرده و در بازساخت اقتصادی خود

فرهنگی در وساه شهری است .در این رویکرد ،شهر باید

از ولیدات صناتی به سمت بخب خدمات ،غییر گرایب

بتواند محیطی جراگ برای جهرگ و پهرورش اسهتادادها،

دادهاند .در اقتصاد فراصناتی ،منابع جدیدی بهرای ولیهد

نوآوریها و ایدهها باشد و نیز از ایده و خالقیت افراد چهه

و رشد اقتصاد مارفی شده و بدین ر یهب ،فاالیهتههای

افههراد خههاو و ویههژه ماننههد :هنرمنههدان ،دانشههمندان و

فرهنگی که در گرشته فرض می شد دارای اثرات جهانبی

نویسندگان و چه از ایدههای شهروندان عادی در راستای

بههر بالنههدگی اقتصههادی هسههتند ،جایگههاه مهههم ههری در

حل مسائل اساسی و نیز در پایهریهزی رشهد و وسهاهای

سیاستگراریهای اقتصادی کسب کردهانهد؛ بههگونههای

خالق بهره ببهرد .در ایهن نگهرش ،فرهنه  ،پایهه اصهلی

که حکومتهای محلی ،وجه شایانی به سرمایهگهراری و

وساه محسوگ میشود و سایر بخبها نیهز از آن متهأثر

وساه منابع فرهنگی به عنوان مایارهای وساه اقتصادی

هستند (.)Sasaki, 2008

دارند ( .)Roberts, 2006نگاه جدید به فرهن

منابع فرهنگی را نیز غییر

وساه صنایع خالق شکل میگیرد که ریشه در اسهتاداد

داده است .لندری ،اری منابع فرهنگی را اصالح کهرد و

و مهارتهای خالقانه افراد دارد .براساس اری یونسکو،

آن را شامل خالقیت ،مهارت و استاداد افراد مهیدانهد .از

صنایع خهالق ،صهنایای هسهتند کهه بهه خلهق ،ولیهد و

نظر وی منابع فرهنگی مانند ساختمانها ،شهی نیسهتند؛

جاریسازی مضامین نامشهود و دارای طبیات فرهنگهی

بلکه مجموعه ای از نمادها ،فاالیتها و ولیدات محلی در

میپردازند .ایهن مضهامین از طریهق کپهیرایهت حمایهت

هنر ،خدمات و صنایع هستند .همان طور که راهبردههای

میشوند و می واننهد شهکل کهاال و خهدمات را بهه خهود

بازآفرینی در مهتن اقتصهاد صهنات زدا بههوجهود آمدنهد،

بگیرند (.)Caves, 2000

محر

وساه اقتصاد ،اری

فرهنگههی انطبههاق یافههت .شهههر خههالق ،محههی فرهنگههی

خالق نیاز به فضایی بهرای زنهدگی ،کهار ،الههامبخشهی و

مناسبی برای ایجاد ایهدهههای خهالق و راه حهلههای آن

نمایب کارهای خود دارند .بها ایجهاد فضهاهای باثبهات و

میباشهد ( (DiMaggio & Pawell, 1983و بهه بسه

مطمئن ،هنرمندان ،افراد و کسبوکارهای خالق ،مجبهور

منابع فرهنگی با مفهومی کهه لنهدری و بیهانچینی بیهان

به جابه جایی و مهاجرت نمهیشهوند؛ زیهرا جابههجهایی و

کردنههد ،مههیانجامههد .شهههر خههالق ،مکههانی اسههت کههه

مهاجرت می واند هدیدی برای بقای خالقیت و نهوآوری

سرمایههای فرهنگی و اجتماعی را به فاالیتهای ولیدی

باشهد .در شهههر خهالق ،فضههاهای عمهومی ،مکههانی بههرای

بدیل میکند ( .)Landry, 2000ایدنسور1و همکهارانب

گردآمهدن مهردم و دمیههدن روح شههروندی حهت لههوای

( )2009بر این باور هستند که امروزه ،خالقیت به بخشی

فرهنگهی هسههتند (محمهدی و مجیههدفر .)1389 ،باههد از

از زبان متخصصان بازآفرینی و برنامه ریزان شهری بدیل

رواج مفهوم شهر خالق ،بهطهور فزاینهدهای برنامههریهزان

و خالقیهت بههعنهوان

وسههاه شه ههری و اقتصههادی در اجتماعههات ،بههه هنههر و

محر های وساه اقتصادی ،فرصتی بهرای شههر فهراهم

فرهن

بهعنوان ابزارهای وساه گهرایب یافتنهد .مراکهز

میکند ها رقابهتههای اقتصهادی خهود را بها اسهتفاده از

هنرهای بصری و نمایشی ،فستیوالها ،هنر مردمی ،مراکز

خالقیت افزایب داده و زمینههای وساه شهر را فراهم کند.

هنری و فرهنگهی طراحهی شهدند .همچنهین بهه منظهور

شده است .ایده استفاده از فرهن

1
- Edensor

احیای بافتههای قهدیمی ،جهرگ گردشهگر ،حفهر آثهار
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مفهوم شهر خالق در این فضا متولهد و بها سیاسهتههای

بین فضا و خالقیت ار باط قوی وجهود دارد؛ افهراد
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اریخی و سنت های فرهنگی ،ایجاد و قویهت اجتماعهات

بهطور فزایندهای در دستورکار قرار گرفته اسهت .رکیهب

محلی و حل مسائل آنها ،اقداما ی انجهام شهده اسهت .در

فاالیتها و عملکردهای فرهنگی از ولید ها مصهرف و از

واقهههع ،هنهههر و فاالیهههتههههای فرهنگهههی بههههعنهههوان

ئا ر و هنرهای بصری ا موسیقی ،در شکلههای متنهوع

سازمان دهنهدگان غییهر شههری و عوامهل رشهد صهنایع

فضایی با یکدیگر دستهبندی میشوند (.)Mommaas, 2004

فرهنگههی جدیههد؛ مثههل رسههانههههای دیجیتههالی قلمههداد

بهطور کلی خوشه فرهنگی ،به واحهدهای کسهبوکهار در

میشوند ).(Markusen & King, 2003

حیطه فاالیتهای فرهنگی اطالق مهیشهود کهه در یهک

شاخصهای خالقیت نشان می دهند که آیا جاماهه

منطقه جغرافیایی متمرکز شده ،دارای ار بهاط و همکهاری

افراد را به مشارکت و حضور خالقانه شویق مهیکنهد یها

خصصههی اسههت و از چههالبههها و فرصههتهههای مشههترکی

خیر .فلوریدا 1،شاخصهای شههر خهالق را شهامل :سهطح

برخوردارند.

باالی کنولوژی ،اداد فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی،

در اسههترا ژی خوشههه فرهنگههی ،از فرهنه

و هنههر

سرانه ابداعات و اختراعات جاماهه و اهداد نخبگهان وارد

بهعنوان منابع پایانناپریر بازآفرینی استفاده میشهود .در

شده به منطقه میداند .بحهث اصهلی وی ایهن اسهت کهه

گرشته این استرا ژی شامل :أسیس پروژهها و نمادههای

برخی از سطوح خالقیت و ابداعات به شرای فضا ار بهاط

بزرگ و پرهزینه ماننهد پهروژه گرنهد3در پهاریس و مهوزه

دارد ( )Brecknock, 2004و حضههور خالقانههه افههراد

گوگنههایم در بیلبههائو4بههود .امهروزه بسههیاری از شهههرهای

نیازمند وجود فضاهای خالق در آن جاماه است.

بزرگ دنیا ،جشهنوارهههای جهراگ و دیهدنی ،مهوزهههای

شرای امروز جارت نشان از جهانی شدن آن دارد،
ظرفیتهای مختل

ایههن رو در طههول چنههد سههال گرشههته ،جهههتگیههری

جاری شده است .بنگاه های کوچک

سیاستهای بازآفرینی شهر براسهاس فرهنه  ،از أکیهد

و متوس  ،اصلی رین بازیگران این صنات بزرگ جههانی

صرف بر ایجاد پروژههای شگفتانگیهز غییهر یافتهه و بهر

هستند .مایکل پور ر2برای اولهین بهار در سهال  1990بها

ایجاد فضاها ،محلهها و محی هایی برای ولید فرهنه

و

انتشار «نظریه خوشهه» ،موفقیهت بنگهاهههای کوچهک و

خالقیههت متمرکههز شههده اسههت (.)Mommaas, 2004

متوس ه را مرهههون نحههوه سههازماندهی و مههدیریت آنههها

عالوهبر آن ،خوشهههای خهالق فرهنگهی بههعنهوان ابهزار

دانسته و عمده رین دلیل ضا رقابتپریری ملهتهها را

شویق بازآفرینی مناطق داخلی شهر نیز بهه کهار گرفتهه

فقدان خوشههای وانمند در این کشهورها مهیدانهد .وی

شدهاند .در رویکهرد خوشهه ای ،بهه جنبههههای مثبهت و

خوشه را بهصورت مرکهز جغرافیهایی گروههی ماهین از

پتانسیلهای منهاطق داخلهی و محهروم شههری بهیب از

شرکتها و سازمانهای مربوط در فضای مشخص ،اری

مشههکالت آنههها وجههه مههیشههود .منههابع بههر حمایههت از

کرده است (ضرغام و حاجی محمد امینی.)1389 ،

خوشههای کسبوکار کلیدی متمرکز میشوند .در نهایت

سیاستها و برنامههای شهری ،رهیافت وساه خوشههای

و ثروت میان ساکنان محلی میشهوند ( .)Bagwell, 2008از

در فاالیتها ،بنگاهها و واحدهای فرهنگی نیز مدنظر قرار

این رو ،شناخت خوشههای کسب وکار از دو باد زیر حائز

گرفت و در طول  10ا  15سال گرشته ،ولید و قویهت

اهمیت هستند:

خوشههای فرهنگی به عنوان ابزار وسهاه فرهنگهی شههر
1
- Florida
2
- Michael Porter

3
- Grand
4
- Guggenheim Museum in Bilbao
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با وجه به قرارگیری فاالیتهای فرهنگی در بطهن

این خوشه ها ،منجر به وساه اقتصاد محلی و ولید پهول
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فراینههدی کههه منجههر بههه حضههور و رقابههت نگا نهه

مجلل و مجتمعهای ئا ر ویژه خود را ایجاد کهردهانهد .از
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تمرکز جغرافيایی :از دیدگاه فلوریدا خوشه خهالق،

خوشه ها به ثبت رسیده است؛ به ایهن مانهی کهه هرچهه

منطقه ای است که گروهی از مؤسسههای فرهنگی در آن

همکاری بیشتر باشد ،وانمندی واحهدهای فاهال صهنایع

سهینیتی1

خالق فرهنگی نیز در پشت سر گراشتن ماضالت بیشهتر

( )2008خوشههه خههالق را منطقهههای مشههخص و شههناخته

اسههت ( .)Nordin, 2003مجتمههع شههدن شههرکتهههای

شدهای از شهر مهی دانهد کهه در آن مرکهز بسهیار زیهاد

همکهار یها دارای کارههای مهر ب  ،سهبب مهیشهود ها

فاالیتهای فرهنگی ،باعث حضور فاالیهتهها و خهدمات

مجموعهای از صرفههای بیرونی در محل بهوجود آید که

فاالیت میکنند ( .)Florida, 2002همچنین

)2(UNIDO

هزینهههای ولیهدکننهدگان خوشهه را کهاهب مهیدههد

خوشههه ،مجموعهههای از شههرکتههها اسههت کههه در ناحیههه

(ملکان .)1390 ،به طور کلی ،مفهوم همکاری از دو منظر

جغرافیههایی مرکههز یافتههه و بهها هدیههدها و فرصههتهههای

قابل بحث است :نخست پیوندهای بیرونی؛ یانی ار باطی

مشههترکی مواجههه اسههت .در ایههن اههاری  ،بههه مرکههز

که واحدهای فاال شکیلدهنده خوشه ،خارج از عملکرد

جغرافیایی به عنوان یک مفههوم پایهه در اریه خوشهه

جمای خود دارند و دوم ،رقابت یا پیوند درونی است کهه

اشاره شده است.

خود به دو نوع رابطه افقی و عمودی قابل فکیهک اسهت

مر ب شده است .براساس اریه یونیهدو

خصوو اهمیت و مزایای خوشههای صناتی ماتقدند که

صورت شکل یها صهن فاالیهت مهیکننهد .روابه بهین

آنچه خوشهها را این چنین مورد وجهه سیاسهتگهراران

بنگاهی در یک صن را روابه افقهی (مهثال روابه بهین

قرار داده ،فرصتهای مربوط به کارایی جمای است که از

ولیدکنندگان صنایع دستی و واحدهای عرضه کننهده) و

صرفهههای ناشهی از مقیهاس ،پهایین بهودن هزینههههای

رواب بین صنفی را روابه عمهودی مهیگوینهد .روابه ،

ماامال ی و اقدام جماهی سرچشهمه مهیگیهرد .بهه ایهن

اصلی رین پیوندهای درون یک خوشه محسوگ می شوند

ر یب صرفا جمع مکهانی بنگهاه ههایی کهه ار بهاطی بها

و نقب بسیار مؤثری در رقابتپریری کسهبوکارهها ایفها

یکدیگر ندارند ،نمی واند کارایی جمای را افهزایب دههد؛

میکنند (شکل .)1

بنابراین رابطهه مثبتهی بهین همکهاری و بهبهود عملکهرد

منبع)Gollub et al., 2002( :
1- Ciniti
2- United Nations Industrial Development
Organization
3- Altenburg and Meyer-Stamer
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شکل  -1ساختار کلی خوشه صنایع خالق
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روابط همکاری :آلتنبرگ و مایراشتامر )1999( 3در

( .)Gollub et al., 2002ماموال شبکههای همکاری بهه
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موضوع مورد مطالاه ،در این بخب،

برمبنای ولید فرهنگی در قالب دو مؤلفهه برخهورداری از

به منظور در

چارچوگ مرجع حقیق ،در قالب مدل مفهومی ارائه شده

شاخصهای شهر خالق و وساه خوشه ای صنایع خهالق

است .با جمهع بنهدی ادبیهات نظهری حهول رویکردههای

صورت گرفته و با اسهتخراج زیرمایارههای ههر مؤلفهه از

بازآفرینی ،شهر خالق و وساه خوشهای ،مهدل مفههومی

ادبیههات نظههری و پیشههینه حقیههق ،چههارچوگ عملیهها ی

حقیق با پیوند این سه مبحث به صورت شکل  ،2دوین

پژوهب مشخص گردید.

شده است .در این مدل ،بازآفرینی منطقه مهورد مطالاهه

ارزیابی شاخصهای
فضایی
شهر خالق
ارزیابی موقایت
محدوده به منظور
بازآفرینی بر مبنای
ولید فرهنگی

وساه خوشهای
صنایع خالق

اداد موزهها

انجمنهای ادبی و فرهنگی

اداد آموزشگاه موسیقی

کافیشا ها

اداد سالنهای سینما

رستوران

انتشارات و چاپخانه

عناصر شاخص

ولید رسانه

مراکز آموزشی صنایع دستی

کتابخانه

کارگاههای صنایع دستی

کتاگفروشی

فروشگاههای صنایع دستی

سالن اجرای ئا ر ،موسیقی و ...

فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی

فرهنگسرا

کانونهای آگهی و بلیغات

وزیع جغرافیایی

شکل  -2مدل مفهومی تحقيق
منبع( :یافتههای تحقيق)

 -4روش تحقيق

به منظور شناسایی خوشههای خهالق فرهنگهی در

روش حقیق حاضر از نظر ماهیت ،وصیفی -حلیلهی

محههدوده بافههت ههاریخی شههیراز ،از مههدلهههای شههاخص

است .دادههای اسنادی که بیانگر ویژگی عملیها ی بهودن

میههانگین نزدیکتههرین مجههاورت ،بههرای بررسههی الگههوی

شاخصهای شهر خالق هستند ،از منهابع رسهمی کشهور

پراکندگی و از حلیل شبکه همکاری ،برای ارزیابی سطح

مانند :مرکز آمار ایران ،شهرداری و ا اق بازرگهانی شهیراز

همکاری واحدهای کسب وکار مر ب استفاده گردیهد .در

هیههه شههدهانههد .بهههمنظههور ر بهههبنههدی و طبقهههبنههدی

ادامه ،سه مدل مورد استفاده شریح شده است:

استفاده شده است .انجام محاسبات کنیک اپسهیس بهه

اپسیس ،ما ریس  n*mکهه دارای  mگزینهه و  nمایهار

منظور ر بهبندی مناطق ،در محی  Excelانجام شهده و

میباشد ،مورد ارزیابی قرار مهیگیهرد .در ایهن الگهوریتم،

سهههپس از طریهههق  ،ArcGisنقشهههه وزیهههع فضهههایی

فههرض مههیشههود هههر شههاخص و مایههار در مهها ریس

شاخصهای شهر خالق در منهاطق شههر شهیراز رسهیم

صههمیمگیههری ،دارای مطلوبیههت افزایشههی یهها کاهشههی

شده است .وزندهی شاخصهها نیهز بها اسهتفاده از روش

یکنواخت است .به بیان دیگر ،مقادیر زیاد ری که مایارها

آنتروپی شانون صورت گرفته است.

در این ما ریس کسب میکنند ،اگر از نهوع سهود باشهند،

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

شاخصهای شهر خالق در شهر شیراز ،از مدل اپسهیس

 -1روش تاپسییي  :بههه طههور خالصههه در روش
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رواب همکاری
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هرچه مقدار آنها بیشتر باشهند ،دارای مطلوبیهت بهاال ر و

سنجب سطح پیوند ،سنجب مایار هراکم شهبکه اسهت.

اگهر از نهوع هزینههه باشهند ،دارای مطلوبیههت پهایین ههری

عالوه بر این ،میزان دوسویگی و مرکز شبکه نیز بررسهی

هستند (حاجینژاد و همکاران.)1394 ،

گردیده است .در ادامه ،این شاخصهها بهه طهور مختصهر

 -2شاخص ميانگين نزدیکتیرین مجیاور  :ایهن

وضیح داده شدهاند:

شاخص ،مبتنی بر اندازهگیری فاصله ک ک کهاربریهها

 -ههراکم :اههداد پیونههد در شههبکه نسههبت بههه کههل

ا نزدیک رین همسایهشان است و در ایین همگرایهی و

پیوندهای مورد نظر است .بههطهور کلهی ،افهزایب هراکم

واگرایی انواع کاربری های مختل  ،کاربرد دارد .هدف این

شبکه نشان دهنده قویت پیونهدها و سهطح همکهاری در

نوع آنالیز این است که ایین کند که آیها وزیهع نقهاط،

شبکه میباشد.

صادفی است یا خیر و نیز نهوع الگهوی پهراکنب چگونهه

 -مرکز شبکه :درصدی از شبکه که حت کنتهرل

است ( .)Camarero et al., 2000در این روش ،شاخص

اداد افراد محدود با موقایت مرکزی در شبکه است .این

نزدیههک ههرین همسههایه براسههاس میههانگین فاصههله از هههر

شاخص در سطح کل براساس پیوندهای درونی و بیرونهی

کاربری ا نزدیک رین همسایههایب محاسهبه مهیشهود.

محاسبه میشود.

فاصله مشاهده شده به فاصله مورد انتظار بیان مهیشهود.

دوسویگی ،یکی از شهاخصههای مههم در ایهین میهزان

فاصله مورد انتظار در این روش ،در نتیجه جزیهو حلیهل

پایداری شبکه موردنظر است .بهه منظهور ارزیهابی سهطح

کمیت  Zبهدست میآید که اگر این مقدار بهین  1/96ها

همکاری ،ابتدا ما ریس دودویی از رواب میهان نهادههای

 -1/96باشد ،اختالف ماناداری بین وزیع مشاهده شهده

ذیرب  ،شکیل و سپس دادهها در نرمافزار حلیل شبکه

و وزیع صادفی وجود ندارد ،در غیر این صهورت ،وزیهع

 ،UCINET 6.0حلیل میشوند.

جماههی یکنواخههت خواهههد بههود .شههاخص میههانگین

معرفی محدوده مورد مطالعه

نزدیکترین همسایه از رابطه زیر بهدست میآید:

شیراز یکی از شهرهای اریخی و گردشگری کشور

𝑖𝑑 ∑𝑛𝑖=1
𝑛
0.5
𝐴√𝑛/

= 𝑂𝐷
= 𝐸𝐷

است .موجودیت بافهت هاریخی شهیراز بهه قبهل از دوره
هخامنشیان باز میگردد .منطقه اریخی -فرهنگی شیراز
با وسات قریبی  378هکتار ،بخشی از محدوده مرکهزی

شاخصها به نزدیک رین همسایه ،DE ،برابر با فاصله بین

جمایتههی ماههادل  44379نفههر بههوده و از هشههت محلههه

شاخص  iو نزدیکترین همسایه آن ،n ،برابهر بها مجمهوع

شکیل شده است (وارثی و همکاران .)1391،این منطقه

اداد شاخصها و  ،Aبرابر با کهل منهاطق مهورد مطالاهه

کههه خاسههتگاه اولیههه شهههر شههیراز مههیباشههد ،زمههانی

اسههت (احههدنژاد و همکههاران .)1392 ،در ایههن حقیههق از

مناسب رین مکان سکونت در شهر بوده؛ ولی امهروزه بهه

نههرمافههزار  ،GISجهههت حلیههل و محاسههبه شههاخص

دلیل ماضالت مختل

اجتمهاعی ،فرهنگهی ،اقتصهادی و

نزدیک رین همسایه استفاده شده است.

کالبدی ،جاذبهه خهود را از دسهت داده و محهل اسهتقرار

 -3تحليل شبکه همکاری :در ایهن حقیهق بهرای

گروههای مختل

سنجب سهطح همکهاری ،از شهاخصههای سهطح کهالن

است (نقشه .)1

شبکه نهادی استفاده شهده اسهت .از شهاخصههای مههم

جاماه با پایگاه اجتمهاعی پهایین شهده

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

که در این رابطه  ،D0متوس فاصله بین هر یک از

شهر شیراز را شامل می شهود کهه در سهال  1390دارای

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-07

شاخص نزدیک رین همسایه به صورت نسهبت میهانگین

 -میههزان دوسههویگی پیونههدها در شههبکه :میههزان
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نقشه  -1موقعيت محدوده مورد مطالعه در شهر شيراز

منبع( :یافتههای تحقيق)

فاالیتها را می وان در این گروه جای داد؛ با ایهن حهال،

مجموع 278 ،واحد ولیهد و عرضهه محصهول و خهدمات

واحدهای کسبوکار و فاالیهتههای فرهنگهی مهر ب بها

مر ب با صنایع خالق فرهنگی شهناختهشهده کهه دارای

صنایع خالق در منطقه اریخی -فرهنگی شیراز در چهار

 383نفر جمایت شاغل میباشد (جدول .)1

رسههته صههنایع دسههتی و بههومی ،چهها  ،نشههر و رسههانه،
جدول  -1تعداد واحدها و شاغالن ذیربط با صنایع فرهنگی در محدوده تاریخی -فرهنگی
نوع واحد

تعداد واحد فروش محصول یا

تعداد واحد توليد

کل شاغالن

واحدهای ولید و عرضه صنایع دستی و بومی

117

49

197

مؤسسات فرهنگی و هنری

38

-

68

چا  ،نشر و رسانه

45

17

102

موزهها

12

-

16

عرضه خدما

 -5یافتههای تحقيق

در مدل مفهومی با استفاده از کنیهک اپسهیس بررسهی

طبقه بندی و رتبیه بنیدی منیاطق شیهر شیيراز

شدند .در این مطالاه 21 ،شاخص به منظور طبقهبنهدی

براساس شاخصهای شهر خالق

سطح برخورداری ،مورد استفاده قرار گرفته است کهه بهه

به منظور بیین نقب وزیع فضهایی شهاخصههای

ر یههب عبار نههد از :X1 :اههداد مههوزهههها :X2 ،اههداد

شهر خالق در مناطق شهر شیراز ،شاخصهای بیان شده

سههالنهههای سههینما :X3 ،اههداد انتشههارات :X4 ،اههداد

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

منبع( :یافتههای تحقيق)

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-07

براساس ادبیات نظری صنایع خالق ،طی زیادی از

مؤسسات فرهنگی و هنری و موزهها ،شناسایی شهدند .در
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مؤسسات مهر ب بها ولیهد و وزیهع رسهانه :X5 ،اهداد

شهری :X18 ،اداد نگارخانهه و آموزشهگاهههای هنهری،

آموزشگاههای موسیقی :X6 ،اداد کتابخانه :X7 ،اهداد

 :X19اداد محصهلین و فهارغالتحصهیالن رشهته هنهر و

کتابفروشی ها :X8 ،اداد سهالنههای ئها ر و موسهیقی،

ادبیات :X20 ،اداد رویدادههای فرهنگهی در یهک سهال

 :X9اداد انجمهنههای ادبهی و فرهنگهی :X10 ،اهداد

اخیر و  :X21میزان امنیت.

کافیشها هها :X11 ،اهداد رسهتورانهها :X12 ،اهداد

گههام اول :در ایههن مرحلههه ،مهها ریس پایههه کنیههک

عناصر شاخص :X13 ،اداد مراکز آموزش صنایع دستی،

اپسیس شکیل گردید که در اینجا این ما ریس عبهارت

 :X14اداد کارگهاهههای صهنایع دسهتی :X15 ،اهداد

اسههت از :اههداد هریههک از شههاخصهههای مههرکور در 10

فروشگاههای صنایع دسهتی :X16 ،اهداد مؤسسههههای

منطقه شهرداری شیراز (جدول .)2

فرهنگههی :X17 ،اههداد کههانونهههای آگهههی و بلیغههات
جدول  -2ماتری
منطقه

اوليه شاخصهای شهر خالق در مناطق 10گانه شيراز

X21 X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

دو

1

2

19

5

3

5

6

1

0

20

13

1

2

31

5

22

3

6

97 3645

7

سه

2

0

2

1

3

9

12

3

2

37

18

10

3

42

1

11

5

5

54 4602

5

چهار

0

0

8

0

3

2

6

1

0

13

14

4

0

21

1

12

3

6

35 6718

3

پنج

0

0

3

0

1

2

4

0

0

7

2

2

1

8

0

6

1

2

47 2300

5

شش

0

1

6

3

10

3

7

2

1

26

13

8

3

16

3

6

8

6

38 4847

7

هفت

0

0

0

0

1

4

4

0

0

13

3

2

0

6

1

9

0

1

25 2759

1

هشت

10

1

16

5

2

7

12

0

2

20

20

20

5

9

4

2

150 533

1

نه

0

0

2

0

0

3

3

0

0

2

0

1

0

12

0

5

0

0

35 2000

5

ده

0

0

1

0

2

0

3

0

0

10

25

1

0

19

0

1

0

3

44 2309

5

100 103
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یک

3

4

21

7

17

5

32

3

2

40

48

3

3

69

9

37

9

22

130 8090

7

منبع( :یافتههای تحقيق)

گام دوم و سوم :در مرحله دوم ،ما ریس اسهتاندارد

نیستند ،به اداد پتانسیلهای هر شاخص ،با اسهتفاده از

(بیوزن) شکیل میشود و سپس در گام سوم ،ابتهدا ههر

روش وزندهههی حلیههل سلسهههمرا بههی ( )AHPو در

یک از شاخصها را وزندهی کهرده و بها ضهرگ مها ریس

نرمافزار  ،Export choiceبه هر شاخص شهر خهالق در

استاندارد در اوزان خود ،ما ریس بی مقیاس وزین ،ایجهاد

سطح شهر ،وزنی اختصاو داده شده است (جدول  3و .)4

می شود .از آنجاییکه اهمیت شاخصهای مرکور یکسهان

X1

وزن

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10

X18

X19

0/015 0/041 0/044 0/026 0/076 0/03 0/051 0/041 0/031 0/018 0/08 0/067 0/027 0/019 0/047 0/05 0/041 0/072 0/071

منبع( :یافتههای تحقيق)

X20

X21

0/07

0/107

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

جدول  -3وزن شاخصها براساس روش وزندهی AHP
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متغير
منطقه

X1

X3

X2

X5

X4

X6

X7

جدول  -4ماتری

استاندارد (وزین)

X10

X13

X9

X8

X12 X11

X14

X15

X17

X16

X18

X19

X20

X21

1

0/047 0/037 0/009 0/036 0/028 0/019 0/007 0/015 0/02 0/005 0/023 0/01 0/45 0/041 0/023 0/006 0/39 0/034 0/025 0/061 0/02

2

0/047 0/028 0/004 0/010 0/009 0/012 0/005 0/007 0/014 0/002 0/006 0/005 0/000 0/014 0/004 0/006 0/007 0/024 0/023 0/031 0/007

3

0/033 0/016 0/005 0/008 0/015 0/006 0/003 0/009 0/02 0/017 0/009 0/009 0/045 0/041 0/009 0/011 0/007 0/005 0/002 0/000 0/013
0/02

4

0

0/01 0/007 0/01 0/009 0/006 0/001 /004 0/000 0/007 0/007 0/003 0/000 0/014 0/004 0/003 0/007 0/000 0/01 0/000

5

0

0/033 0/014 0/002 0/003 0/003 0/003 0/000 0/002 0/007 0/003 0/001 0/002 0/000 0/000 0/003 0/003 0/002 0/000 0/004 0/000

6

0

0/047 0/011 0/005 0/010 0/025 0/003 0/002 0/003 0/02 0/014 0/006 0/007 0/022 0/028 0/005 0/004 0/023 0/014 0/007 0/015

7

0

0/007 0/007 0/003 0/002 0/000 0/005 0/001 0/001 0/000 0/003 0/002 0/003 0/000 0/000 0/003 0/005 0/002 0/000 0/000 0/000

8

0/007 0/043 0/001 0/003 0/012 0/005 0/076 0/022 0/034 0/034 0/01 0/005 0/045 0/000 0/009 0/009 0/005 0/024 0/019 0/015 0/067

9

0/033 0/01 0/002 0/000 0/000 0/003 0/000 0/003 0/000 0/002 0/000 0/001 0/000 0/000 0/002 0/004 0/000 0/000 0/002 0/000 0/000

10

0/033 0/013 0/002 0/005 0/000 0/001 0/000 0/004 0/000 0/002 0/012 0/003 0/000 0/000 0/002 0/000 0/005 0/000 0/001 0/000 0/000

منبع( :یافتههای تحقيق)

گام چهارم و پهنجم :مشهخص نمهودن حالهتههای
ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی (جدول .)5
جدول  -5مقادیر گزینه ایدهآل مثبت و گزینه ایدهآل منفی براساس شاخصهای مورد مطالعه در تکنيک تاپسي

-

ایدهآل

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

مثبت

0/0338

0/0339

0/0218

0/0218

0/0193

0/0277

0/0361

0/0085

0/043

0/465

گزینه

X1
0

X2
0

X3
0

X4
0

X5
0

X6
0

X7
0/0021

X8
0

X9
0

X10
0/0005

X11
0

ایدهآل

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

-

0/0017

0

0/0013

0/00

0/0005

0

0

0/0006

0/0072

0/0066

منفی

منبع( :یافتههای تحقيق)

گام ششم :ایین مایهار فاصهله ای بهرای آلترنها یو
ایدهآل و آلترنا یو حداقل (بهترین و بد رین وضایت)

ایدهآل و دور رین فاصله از ناکارآمد رین مکان (منطقه 7
شهرداری) میباشد.
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گزینه

X1
0/0667

X2
0/0614

X3
0/0249

X4
0/0336

X5
0/039

X6
0/0114

X7
0/0227

X8
0/0413

X9
0/0445

X10
0/01

X11
0/0233

براساس جدول  ،6ایهن نتیجهه بههدسهت آمهد کهه
منطقه یک شهرداری ،دارای کو اه رین فاصهله از جهواگ

منطقه 1

منطقه 2

منطقه3

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 6

منطقه 7

منطقه 8

منطقه 9

منطقه 10

مثبت +di

0/0898

0/1307

0/1319

0/1578

0/1635

0/1312

0/1707

0/0935

0/1677

0/1642

منفی -di

0/1336

0/0705

0/0781

0/0295

0/0292

0/0726

0/0084

0/1329

0/0272

منبع( :یافتههای تحقيق)

0/0307
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جدول  -6فاصله ایدهآل مثبت و منفی هر شاخص در مناطق 10گانه شهرداری شيراز
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گام هفتم و هشتم :محاسبه نزدیکی نسبی گزینهها
به وضایت ایدهآل و ر بهبندی آلترنا یوها (جدول )7

ر بهههبنههدی گزینهههههها براسههاس میههزان ضههریب
برخورداری ( )Ciصورت گرفته کهه  Ci =1نشهاندهنهده
کمترین ر به است.

جدول  -7ميزان برخورداری شهر شيراز از لحاظ شاخصهای شهر خالق
مناطق شهرداری

ميزان برخورداری ()Ci

رتبه

سطحبندی

منطقه 1

0/5981

1

ا حدی برخوردار

منطقه 2

0/3505

5

محروم

منطقه 3

0/3720

3

محروم

منطقه 4

0/1565

7

بسیار محروم

منطقه 5

0/1512

8

بسیار محروم

منطقه 6

0/3561

4

محروم

منطقه 7

0/0468

10

بسیار محروم

منطقه 8

0/5872

2

ا حدی برخوردار

منطقه 9

0/1397

9

بسیار محروم

منطقه 10

0/1575

6

بسیار محروم

منبع(:یافتههای تحقيق)
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نقشه  -2طبقهبندی نهایی سطح برخورداری از شاخصهای شهر خالق

براساس مدل اپسیس ،مناطق شهر در پنج سهطح

بسیار برخوردار ( 0/8ها  ،)1سهطح بنهدی شهدند؛ لهرا از

برخههورداری از شههاخصهههای شهههر خههالق ،طبقهههبنههدی

مجموع مناطق دهگانه شیراز ،منهاطق یهک و هشهت ،بهه

لیکرت ،به

ر یب با سطح برخورداری  0/5981و  ،0/5872در طبقه

طبقه بسیار محروم ( 0ا  ،)0/2محروم ( 0/2ها  ،)0/4ها

نسبتا برخوردار ،مناطق سهه ،دو و شهب ،بهه ر یهب بها

حدی برخوردار ( 0/4ا  ،)0/6برخهوردار ( 0/6ها  )0/8و

ضهههریب برخهههورداری  0/3505 ،0/3720و  ،0/3561در

گردیدند (نقشه  .)2این مناطق برمبنای طی

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

منبع( :یافتههای تحقيق)
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طبقه محروم و مناطق چههار ،پهنج ،هفهت ،نهه و ده ،بهه

سؤال اول :آیا واحدهای کسبوکار صنایع خالق در

ر یب با سطح برخورداری ،0/0468 ،0/1512 ،0/1565

محدوده مورد مطالاه دارای وزیع جغرافیهایی خوشههای

 0/1397و  ،0/1575در طبقه بسیار محروم قرار دارند .با

میباشند؟

در سهههطوح وسهههاه برخهههوردار و کهههامال برخهههوردار از

گامی مهم در راستای وساه خوشهای اسهت .بها نگهاهی

شاخصهای خالقیت قرار ندارند .نقب مهم منطقه هشت

اریخی به فضاهای کسبوکار در بافت اریخی -فرهنگی

شهرداری (بافت اریخی -فرهنگی) در گردشهگری شههر

شیراز ،می وان دریافت که اسهتقرار فضهایی کسهبوکهار،

شیراز و مرکز جاذبههای اریخی -فرهنگی ،باعهث شهده

برحسب نوع فاالیت بهطور متمرکز ،خوشهای و پیوسهته،

ا فاالیتهای مکمل ایهن نقهب کهه بسهیاری از آنهها در

با یکدیگر صهورت گرفتهه و وزیهع کسهبوکهار در بهازار

راستای شاخصهای شهر خهالق مهی باشهند ،در منطقهه

به صورت راستههای خصصی ،منجهر بهه حقهق وسهاه

شکل بگیرند .همچنین وجود بازارها و خانههای هاریخی،

خوشه ای کسب وکار مهی شهود؛ بهرای مثهال بهازار وکیهل

مکههان مناسههبی را بههرای اسههتقرار برخههی از شههاخههههای

مرکب از چهار راسته است که به صورت شمالی -جنوبی

فاالیتی صنایع فرهنگی ماننهد :ولیهد ،عرضهه و آمهوزش

و شهرقی -غربهی ،بهرهم عمهود شهدهانهد و در میانههه آن،

صنایع دستی فراهم کرده اسهت؛ بها ایهن وجهود ،کهاهب

چهارسوق قرار دارد .از محهل چهارسهوق ،بهه ر یهب در

کیفیههت شههاخصهههای اجتمههاعی -جمایتههی ،کالبههدی و

جهت غربی راسته ،رکبدوزها (انواع قالی ،زیرانداز و،)...

اقتصادی در این منطقه ،باعث شده ا این منطقهه نتوانهد

در شرق ،راسته عالقه بندان (ن  ،قیتان ،نوار ابریشم و ،)...

از حداکثر ظرفیتهای خود برای حقق شاخصهای شهر

در جنوگ ،راسته بزازان (پارچه و منسوجات) و در شمال،

خالق استفاده کند .بنابراین ،در ادامهه بهه ارزیهابی نحهوه

راسته کالهدوزان قرار داشته اسهت .بهازار شمشهیرگران،

شکلگیری صنایع خالق فرهنگهی در محهدوده پرداختهه

بازار نو ،اردو بهازار ،بهازار مسهگرها ،بهازار حهاجی و بهازار

شده ا بدین مههم دسهت یهابیم کهه آیها برخهورداری از

زرگرها ،از بازارهای اریخی منطقه میباشند که هر کدام

شاخصههای شههر خهالق در منطقهه ،از الگهوی وسهاه

فاالیت خاو خود را داشتهاند.

خوشه ای پیروی کرده است؟ به منظور وسهاه خوشهه ای

با غییر سهاختار اقتصهادی و بازشهدن دروازهههای

صنایع خالق ،محهدوده هاریخی -فرهنگهی شههر شهیراز

شهر به روی کاالهای واردا ی ،به دریج فاالیتهای سابق

مستاد وساه کدام خوشههای فرهنگی میباشد؟
ارزیابی توسعه خوشه ای صنایع خالق فرهنگی در
محدوده مورد مطالعه

در راستهها رن

باخته و فاالیتهای جدیهدی جهایگزین

آنها شده است .کسبوکار و خدمات جهاری ،از بازارهها و
کوچه ها به کنار خیابانها کشهیده شهد و بهدین ر یهب،

صههنایع خههالق فرهنگههی ،از دو باههد وزیههع جغرافیههایی

خود ادامه میدهند .با بررسی راستههای فاالیتی

میان واحدها و نهادهای مر ب در محدوده مورد مطالاه،
صورت میگیرد .در این راسهتا پاسه بهه ایهن دو سهؤال،
شناخت خوشههای صنایع خالق فرهنگی را در محهدوده
میسر میسازد:

کمرن

در محدوده بافت می هوان دریافهت کهه در حهال حاضهر،
فاالیهتهههای راسهتهههها شههامل :خهدمات عمههدهفروشههی،
خردهفروشی پوشا  ،لوازم خانگی ،خدمات فنی ،علمهی،
حرفهههای و خههورا

مههیباشههد کههه در راسههتای وسههاه

خوشهای صنایع فرهنگی قرار ندارد.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

با وجه به مفهوم خوشه ،ارزیابی وساه خوشهه ای

راستههای سابق بدون هیچ شخص فاهالیتی بهه حیهات

واحدهای مر ب با صنایع خهالق و نیهز روابه همکهاری

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-07

وجه به نتایج جدول  ،7هیچ یک از مناطق شهری شیراز

وزیع جغرافیایی خوشههای کسهبوکهار و صهنایع،
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1
2
3
4
5
6
7

بازار وکیل شمالی
بازار وکیل جنوبی
سرای مشیر
بازار مسگرها
بازار زرگرها
بازار حاجی
بازار شاهچراغ

نقشه  -3راستههای تخصصی شکلیافته در گذشته
منبع( :یافتههای تحقيق)

به منظهور پاسه بهه سهؤال یهک ،ابتهدا واحهدهای
در محهدوده

کسبوکار در رابطه با صنایع خالق فرهنه

بافت اریخی -فرهنگی شیراز ،شناسایی شدند (جدول .)8

رسته فعاليت

واحدهای ولید و عرضه صنایع
دستی و بومی

نوع واحد

رسته فعاليت

نوع واحد

چا های سنتی

واحدهای انتشارات

نساجی سنتی

چاپخانه

بافتههای داری و زیرانداز

واحد بلیغا ی

پوشا

سنتی

صنایع دستی چرمی

چا  ،نشر و رسانه

کتابفروشی
کتابخانه

صنایع دستی سنگی

خردهفروشی انواع نوار و دیسکت

صنایع دستی فلزی

دفتر مجله و روزنامه

صنایع دستی چوبی

-

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-07

جدول  -8مؤسسا و واحدهای کسبوکار شناخته شده مرتبط با صنایع خالق فرهنگی در محدوده

فرهنگسرا
مؤسسات فرهنگی و هنری

نگارخانه و نمایشگاه
مؤسسات فنی و حرفهای

موزهها

-

منبع( :یافتههای تحقيق)

با شناسایی واحدهای کسهبوکهار خهالق در بافهت
اریخی -فرهنگی شیراز ،بهمنظور مشهخص شهدن نحهوه
وزیع جغرافیایی واحدهای کسب وکار ،از مهدل میهانگین

نزدیک رین مجاورت در نرم افهزار  GISاسهتفاده گردیهد
(جدول  9و شکل .)3

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

مؤسسات آموزش صنایع دستی
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جدول  -9امتياز پراکندگی واحدهای صنایع خالق فرهنگی با استفاده از شاخص ميانگين نزدیکترین مجاور
واحدهای توليد و عرضه صنایع دستی
نرخ ميانگين مجاور
نمره معيار
Z -Score
مقدار احتمال
P-value

مؤسسا فرهنگی و هنری

موزهها

چاپ و نشر

0/64

0/69

1/09

0/95

-7/6

-4/87

0/79

-0/31

0/00

0/00

0/42

0/75

منبع( :یافتههای تحقيق)

واحدهای ولید و عرضه صنایع دستی

چا و نشر

مؤسسات فرهنگی هنری

موزه

منبع( :یافتههای تحقيق)

نتایج بهدست آمده از مدل میهانگین نزدیهک هرین

در مرحله باد برای بررسی شکلگیری خوشهههای

مج ههاورت کههه از م ههدلهههای مناسههب در نش ههان دادن

خالق ،به بررسی زمینههای همکاری میان واحدهای کسبوکهار

الگهوی پراکنب است ،در سه سطح پراکنده یا منظهم (با

مر ب با صنایع خالق فرهنگی در محدوده پرداخته شده

 1/65Z scoreا > ،)2/58پراکنب رندمی یا صهادفی

است .از این رو سؤال دوم حقیق عبارت است از:

( )-1/65>Z score >1/65و الگهوی خوشههای (بها Z

 1/65scoreا  )-2/58ارائه میشود که در ایهن زمینهه،

آیهها میههان نهادههها و واحههدهای صههنایع خههالق در
محدوده مورد مطالاه ،همکاری وجود دارد؟

واحدهای مر ب با چها و نشهر ،بهه ر یهب بها نمهره z

مر ب  ،در مرحله اول ،ما ریس دودویهی همکهاری بهرای

ماادل  -7/6و  ،-4/87دارای الگوی خوشهای و مؤسسات

هر رسته شکیل میگهردد .در ایهن مها ریسهها ،روابه

فرهنگی و هنری و موزهها ،به ر یهب بها نمهره  zماهادل

درونی (رواب افقی و عمودی) و همچنین رواب بیرونهی،

 0/79و  ،-0/31دارای الگوی پراکنب صادفی یا رنهدمی

مطالاه و به میزان و سطح ار باط ،از  0ا  ،4امتیهاز داده

هستند .بدین ر یب از لحاظ جغرافیایی ،نها واحهدهای

می شود؛ بدین صورت که به ر یهب بهه عهدم ار بهاط یها

ولید و عرضه صنایع دستی و واحدهای مر ب با چها و

بیب از یک سال یک ار باط ،امتیهاز صهفر ،سهاالنه یهک

نشر در محدوده بافهت هاریخی و فرهنگهی منطقهه  ،8دارای

ار باط ،امتیاز یک ،هر شب ماه یهک ار بهاط ،امتیهاز دو،

الگوی خوشهای هستند.

هر ماه یک ار باط ،امتیاز سه ،ار بهاط هفتگهی و بیشهتر،
امتیاز چهار داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

الگوی پراکنب واحدهای ولید و عرضه صهنایع دسهتی و

به منظور ارزیابی همکاری میهان کسهبوکهارههای
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شکل  -3نحوه پراکنش فضایی مؤسسا و واحدهای مرتبط با صنایع خالق فرهنگی
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جدول  - 10فهرست نهادهای اصلی مرتبط با هر خوشه
موزه

صنایع بومی و دستی

چاپ ،نشر و رسانه

اداره کل میراث فرهنگی،
ا حادیه صنایع بومی و دستی ()X1
مااونت صنایع دستی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ()X2
شرکت ااونی فرش دستباف ()X3

صنایع دستی و گردشگری
فرهن

()X1
و ارشاد اسالمی
()X2

واحدهای ولید صنایع دستی و

ا حادیه نوشتافزار ()X1
سازمان فرهن

و ارشاد اسالمی
()X2

مؤسسا فرهنگی
واحدهای آموزش صنایع دستی
()X1
فرهن

و ارشاد اسالمی ()X2

ااونی ناشران شیراز ()X3

میراث فرهنگی ()X3

فروشگاههای عرضه فرش دستباف ()X4

بنیاد فارسشناسی ()X4

خانه مطبوعات استان ()X4

سازمان فنی و حرفهای ()X4

ا حادیه فرش دستباف ()X5

ولیت حرم مطهر شاهچراغ

انتشارات ()X5

انجمنهای فرهنگی و ادبی

ا حادیه خا مکاران ()X6
ااونیهای ولید و عرضه صنایع دستی
()X7
کارگاههای ولید صنایع دستی ()X8
واحدهای عرضه (فروشگاه ،نمایشگاه و )...
()X9
شهرداری ()X10

هنری ))X3

()X5
شهرداری ()X6

واحدهای بلیغا ی ()X6

()X5
واحدهای آموزش هنری ()X6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

منبع( :یافتههای تحقيق)

(36/4درصد) متالق به شبکه نهادهای مر ب بها صهنایع

درصههد اسههت کههه بیههانگر در اختیههار داشههتن قریبهها

دستی میباشد؛ یانی نهادهای این شبکه دارای بیشترین

نیمی از پیونهدهای شهبکه وسه کهنب گهران مرکهزی

میزان پیوند با یکهدیگر هسهتند .همچنهین ایهن میهزان،

اسههت کههه بههه ر یههب شههامل :مااونههت صههنایع دسههتی

درصد ،نشاندهنده سطح پایین پیوند شبکهای (کمتهر از

اداره کهههل میهههراث فرهنگهههی و اداره کهههل فرهنه ه

و

 50درصد) میهان نهادههای مهر ب بها ایهن کسهبوکهار

ارشههاد اسههالمی و سههازمان میههراث فرهنگههی م هیباشههد.

میباشد.

شههکل  ،4نشههاندهنههده نحههوه ار بههاط نهادهههای هههر

شههبکه براسههاس پیونههدهای دریههافتی هههر نهههاد ،در

نشههاندهنههده شههدت ار بههاط و نیههز اههداد خطههوط

خوشههه مههوزهههها در حههدود  89درصههد مههیباشههد .ایههن

متصل شده به هر گهره ،نشهاندهنهده اهداد پیونهدهای

میزان نشان می دههد کهه بهه طهور قریبهی 89 ،درصهد

هر نهاد میباشد.

از پیوندهای شهبکه در نهادههای مهر ب بها مهوزههها در

در سطح درونی روابه ههر رسهته از فاالیهتههای

اختیههار کههنبگههران مرکههزی و نهادهههای کلیههدی قههرار

فرهنگی ،ا حادیههها باهد از سهازمانههای دولتهی ،دارای

گرفتههه اسههت کههه اداره کههل میههراث فرهنگههی ،صههنایع

نقشی مهم در ایجاد ار باط درون صنفی میباشند که بها

دسهههتی و گردشهههگری ،در رزس مرکزیهههت قهههرار دارد.

وجه به این موضوع ،ایهن شهکل مهی وانهد در سههیل

میههزان شههاخص مرکزیههت در ار بههاط بهها چهها  ،نشههر و

خوشه سازی به عنوان حلقه رابه بهین اصهناف فاهال در

رسههانه ،صههنایع دسههتی و بههومی و مؤسسههات فرهنگههی،

حوزه فاالیتهای فرهنگی نیز نقب داشته باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

بیشههترین میههزان شههاخص مرکههز در سههطح کههل

رسهههته اسهههت .در ایهههن شهههکل ،ضهههخامت خطهههوط،
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براساس نتایج جدول  ،11بیشهترین درصهد هراکم

بههه ر یههب ماههادل  58/3درصههد 43/5 ،درصههد و 47/5
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جدول  -11اندازه شاخصهای تراکم ،تمرکز و دوسویگی در شبکه پيوندهای درونی نهادهای خالق فرهنگی
دوسویگی پيوندها (پایداری

تمرکز شبکه براساس

تراکم

شبکه) (درصد)

پيوندهای درونی (درصد)

موزهها

18/16

49

34

89

چاپ ،نشر و رسانه

23/71

96

44/3

58/3

صنایع دستی و بومی

36/4

160

49/5

43/5

مؤسسههای فرهنگی

20

98

32/5

47/5

(درصد)

اندازه شبکه

منبع( :یافتههای تحقيق)

نتایج شاخص دوسویگی پیوندها نیز نشان میدهند

رواب دوسویه در شبکه نهادی ،پایداری شهبکه و میهزان

میزان ار باطات متقابل در شبکه نهادی مام رسهتهههای

انسههجام نیههز افههزایب خواهههد یافههت و سههاختار شههبکه

فرهنگی در محهدوده بافهت هاریخی فرهنگهی شهیراز ،از

منسجم ری ایجاد می شود که در همکاری بهیننههادی و

سطح متوس ( 50درصد) پایین ر مهیباشهد .بها قویهت

ایجاد خوشههای فرهنگی مؤثر است.

مؤسسات فرهنگی

چا  ،نشر و رسانه

منبع( :یافتههای تحقيق)

 -6نتيجهگيری و پيشنهاد

این حقیق با هدف بررسی زمینههههای بهازآفرینی
بافههت ههاریخی -فرهنگههی شهههر شههیراز براسههاس ولیههد

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

شکل  -4روابط همکاری نهادهای ذیربط خوشههای فرهنگی
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موزهها

صنایع بومی و دستی
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فرهنگی ،ابتهدا جایگهاه ایهن محهدوده در شههر شهیراز از

رواب و همکاری بین نهادهها و بنگهاهههای مهر ب دارد.

لحاظ شاخصهای شهر خالق را مورد بررسی قرار داده و

میههزان بههاالی شههاخص مرکههز بیههانگر ایههن اسههت کههه

سپس به ارزیابی وساه خوشهای فاالیهتههای فرهنگهی

کنب گران مرکزی در شهبکه صهنایع خهالق محهدوده را

در محدوده پرداخته است .بها وجهه بهه ارزیهابی جایگهاه

یکی دو نهاد دولتی شکیل می دهند که نقب کلیدی در

منطقه در شهر شیراز ،محدوده مورد مطالاهه بها ضهریب

رستههای مر ب دارند .همچنین سطح پایداری پیونهدها

برخههورداری  ،0/58در طبقههه نسههبتا برخههوردار از لحههاظ

در همه رستهها ،کمتر از میانگین است که بیانگر ار بهاط

شههاخصهههای شهههر خههالق در شهههر شههیراز قههرار دارد.

ضای و ناپایدار نهادهها و بنگهاهههای ذیهرب مهیباشهد.

گردشههگری بافههت ههاریخی -فرهنگههی در شهههر شههیراز و

همچنین در سطح درونی رواب هر رسته از فاالیتههای

مرکهز جاذبهههههای هاریخی -فرهنگهی ،باعههث شهده هها

فرهنگی ،ا حادیهها دارای نقب مهمهی در ایجهاد ار بهاط

فاالیتهای مکمهل ایهن نقهب کهه بسهیاری از آنهها در

درونصنفی هستند که این شهکلهها مهی واننهد نقهب

راستای شاخصهای شهر خهالق مهی باشهند ،در منطقهه

مؤثری در سهیل خوشه سازی به عنوان حلقه راب بهین

شکل بگیرد .همچنین وجود بازارها و خانهههای هاریخی،

اصناف فاال در حوزه فاالیتهای فرهنگی داشته باشند.

فرهنگی مانند :ولید ،عرضهه و آمهوزش صهنایع دسهتی،

وجود وزیع جغرافیایی خوشهای صنایع بومی و دسهتی و

فراهم آورده است .همچنین برخی رستههای فاالیتی که

نیز کسبوکار مر ب بها چها و نشهریات ،سهطح پهایین

به عنوان صنایع فرهنگی شناخته می شوند ،بهطور سنتی

همکاری و پیوند نهادهای مر ب  ،باعث شهده ها وسهاه

در محدوده بافت وجود داشهته و بهه حیهات خهود ادامهه

خوشهای صنایع خالق فرهنگی در منطقهه حقهق نیابهد.

میدهند؛ بدین ر یب این محدوده ،جایگاه مطلهوگ هری

همچنین سایر رستههای شناخته شده صهنایع خهالق در

را از لحاظ حقق شاخصهای شهر خالق در سطح شیراز

منطقه نیز فاقد ههر دو مشخصهه خوشهه؛ یانهی مرکهز

کسههب کههرده کههه در ایههن حقیههق بههه عنههوان پتانسههیل

جغرافیایی و رواب همکاری هستند.

بازآفرینی محدوده مورد وجه قرار گرفتهه اسهت .بها ایهن
حال ،استفاده از این پتانسیل بهه عنهوان نیهروی محهر

از یک سو مدیریت سهنتی کسهب وکارهها ،واگرایهی
سازمانها و نهادهای مر ب  ،عدم وجه به روابه نههادی،
اهمیههت رواب ه

بازآفرینی ،نیازمند وسهاه خوشههای کسهبوکهار خهالق

اههدد صههمیمگیههریههها و فقههدان در

میباشد؛ لرا وساه خوشهای فاالیتها در قالب دو مؤلفه

همکاری از سوی کسبوکارها و نهادهای مهر ب  ،فضهای

نحوه پراکنب جغرافیایی و میزان رواب همکاری ارزیابی

فاالیتهای فرهنگی را به سمت حرکهتههای انفهرادی و

شده است.

خرد و در نتیجه ،آسیب پریر سوق داده اسهت و از سهوی

( مرکز جغرافیایی و روابه همکهاری) در صهنایع خهالق

بدیل الگوهای بازار سنتی به الگوههای شهبهمهدرن کهه

بافت اریخی -فرهنگی شیراز ،دو رسهته فاالیهت صهنایع

متأثر از در

نادرست از وساه اسهت ،منجهر بهه ایجهاد

بومی و دستی و صنایع مر ب با چا  ،نشهر و رسهانه بها

پروژههایی مانند :مجتمعهای جاری بین الحرمین ،نیکان

نمره  ،Zبه ر یهب  -6/7و  -4/8بهه شهکل خوشههای در

و نیز مجتمع زندیه شده است که عالوهبر خریب بالغ بهر

محدوده وزیهع یافتهه انهد؛ بها ایهن حهال بررسهی روابه

 400قطاه اریخی که به نوعی بستر فیزیکی شکلگیری

همکههاری میههان واحههدها و نهادهههای مههر ب در قالههب

خوشههای فرهنگهی محسهوگ مهی گردنهد ،بهدون ههیچ

شاخصهای حلیل شبکه ،نشهان از سهطح بسهیار پهایین

شخص فاهالیتی و بهیار بهاط بها پتانسهیل محهدوده در

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

براساس حلیل و ارزیابی مشخصهه دوگانهه خوشهه

دیگر ،ساخت مجتمعهای جاری و مراکز خرید لهوکس و
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مکان مناسبی را برای استقرار برخی از شاخههای صنایع

با حلیل موضوع ،این نتیجه به دسهت آمهد کهه بها
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وساه صنایع خالق به فاالیتهای خود شهکل دادهانهد و

هستند؛ برای مثهال شهکیل ا حادیهه ناشهران و مسهتقل

به واگرایی فاالیتی منطقه دامن زدهانهد .اجتنهاگ از ایهن

کردن آن از ا حادیه نوشت افزار یها جهدا کهردن ا حادیهه

نوع اقدامات و پروژههای پراکنده و مخرگ ،نیازمند غییر

خا مکاران از ا حادیه ساعتسازان

دیدگاه به بازآفرینی محهدوده و هدوین برنامههای جهامع
جهت وساه و قویت صنایع خالق است.
با وجه به عدم شکلگیری وساه خوشهای صنایع
خالق در محدوده ،فاالیهتههای مهر ب بها ایهن صهنایع
دارای مزیتهایی زیر جهت بدیل به خوشه میباشند:
 -سهههطح مناسهههب برخهههورداری محهههدوده از

و سرمایهگراری بخب خصوصی.
 -7منابع
احدنژاد روشتی ،محسن؛ صالحی میشهانی ،حیهدر؛ وثهوقی راد،
لیال؛ حسینی ،سید احمد .)1392( .نقهب ارکهان اصهلی
شهههر ایرانههی اسههالمی در مکههانگزینههی مراکههز اقههامتی

(موردشناسی :شهرزنجان) ،فصهلنامه جغرافیها و آمهایب

شاخصهای شهر خالق
 ادد و نوع قابل وجه اعضای فاال در صهنایعخالق محدوده (رستههای فاالیتی متنوع)
 فاالیت بیب از  278واحد فاال ولید و عرضههمحصول و خدمات مر ب بها صهنایع خهالق فرهنگهی در
محدودهای به وسات  378هکتار
 -شههرای عامههل قههوی (جههرابیتهههای ههاریخی و

شهری -منطقهای.111 -125 ،)3(7 ،

حاجی نژاد ،علی؛ فتاحی ،احداهلل؛ پایدار ،ابوذر .)1394( .کاربرد
مدل ها و فنون صمیم گیهری در جغرافیها بها أکیهد بهر
برنامه ریزی روستایی -شهری و گردشگری ،هران :جهاد
دانشگاهی.
ضههرغام ،حمیههد؛ حههاجی محمههد امینههی ،صههمد.)1390( .
امکان سنجی خوشه گردشگری در شهرستان بندر انزلی،

فصلنامه مطالاهات جههانگردی (مطالاهات گردشهگری)،

 وجههود راسههته بازارههها و گههررهای ههاریخی کهههبه طور سنتی محل استقرار مشاغل قدیمی و صنایع بومی

شماره .93 -123 ،14
قربانی ،رسول؛ حسینآبادی ،سهاید؛ طهورانی ،علهی.)1392( .
شهرهای خالق ،رویکردی فرهنگهی در وسهاه شههری،

هستند.
قاضای مناسب.

همچنین قویت خوشهسازی و وساه فاالیتههای
مربوطه ،نیازمند اعمال سلسله اقداما ی بنیادی و اجرایهی
میباشد .برخی از این اقدامات عبار ند از:
 اجرای سیاستهای مؤثر و کارآمد غییر کهاربریدر راستای وساه صنایع خالق و فرهنگی در محدوده

مطالاات جغرافیایی مناطق خشک.1 -18 ،)11(3 ،
لطفی ،سهند .)1390( .بازآفرینی شهری فرهن

مبنا :هأملی

بر بنمایههای فرهنگی و کنب بازآفرینی ،هنرهای زیبا-
ماماری و شهرسازی ،شماره .47 – 60 ،45
محمدی ،کمهال؛ مجیهدفر ،فهرزان .)1389( .دوران شههرهای
خالق ،ماهنامه شهرداریها.)100(11 ،
محمدی ،محمود؛ چنگلهوایی ،یهونس .)1392( .بررسهی نقهب

راستههای خصصی قدیمی با غییر دریجی فاالیتها به

اریخی -شهری ،مرمت و ماماری ایران (مرمهت آثهار و

سوی صنایع فرهنگی

بافتهای اریخی فرهنگی).111 -127 ،)6(3 ،

 -قویههت و ایجههاد پیونههدهای مههؤثر بههین اصههناف،

ملکههان ،جاویههد .)1390( .بررسههی اثههرات نسههبت مرکههز و

نهادها و بنگاههای ذی رب با ایجاد نهادههای پشهتیبان و

صرفههای ناشی از مقیاس بر سودآوری در بخب صنات

حمایتکننده

ایران ،فصهلنامه رونهد (رونهد پهژوهبههای اقتصهادی)،

مهمههی در ایجههاد ار بههاط درون صههنفی و بههرون صههنفی

.125-99 ،)58(19

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.2.0

 -سیاسههتگههراری در راسههتای احیههای بازارههها و

صنایع و خوشههای فرهنگی و خالق در مرمت بافتهای

 -خصصی نمهودن ا حادیههههای کهه دارای نقهب
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فرهنگی منحصربهفرد)

 -برخورداری از شرای

 -سیاست گراری به منظور بس و سهیل مشارکت
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