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چکیده

که دارای تاریخ و فرهنگ غنی است، پتانسیل میزبانی از رویدادها  کالن شهر اصفهان، به عنوان شهری 

در مقیاس های مختلف محلی تا بین المللی را دارد. این شهر می تواند از فرصت برگزاری رویدادها برای 

گردشــگر، تحریک بازآفرینی بافت های فرسوده و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود  جذب 

کند. با این حال، پیش نیاز برگزاری رویدادها و درنتیجه بهره گیری از منافع آنها، فراهم کردن  اســتفاده 

گانه  زیرساخت ها و امکانات مناسب است. هدف از این مقاله، تحلیل میزان رویدادمداری مناطق ۱5 

کید بر زیرســاخت های رویداد می باشد. در این راستا، از روش پژوهش مختلط  کالن شــهر اصفهان با تا

گرفته شــده اســت و اطالعات موردنیــاز از طریق روش اســنادی و میدانی  کیفــی( بهره  کّمــی و  )ترکیــب 

)از نوع مشــاهده و پرسشــنامه( تهیه شــده اند. ضمن اینکه جهت تحلیل داده ها و رتبه بندی مناطق، 

از روش تحلیــل سلســله مراتبی )AHP( بــا اســتفاده از نرم افــزار Expert Choice اســتفاده شــده اســت و 

پــس از اســتخراج نقشــه ی رتبه بنــدی از نرم افــزار GIS، نتایج نهایی مــورد تحلیــل قرارگرفته اند. نتایج 

کالن شــهر اصفهــان به لحاظ برخورداری  کی از عدم تعادل و وجود شــکاف میان مناطق  پژوهــش، حا

که عمده ی زیرســاخت ها در مناطق مرکزی و جنوبی تجمع  از زیرســاخت های رویداد اســت به گونه ای 

کالن شــهر اصفهــان به شــهری رویدادمدار به  کــه می توانــد مانعی برای تبدیل شــدن  یافته انــد، امــری 

صورت یکپارچه باشد.
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مقدمه
از دهــه پایانــی قــرن بیســتم، رونــد برگــزاری رویدادهــا در نقاط 
مختلف جهان شــتابی چشــمگیر یافته است )رنجبریان و زاهدی، 
۱۳8۴، ۲8(. دالیل این رشد سریع را می توان در عواملی چون تغییر 
کاالهــای اقتصادی  در رویکردهــای مدیریت شــهری، تغییر شــکل 
ح شــدن فرهنــگ بــه عنــوان ابــزاری بــرای تولیــد اشــتغال و  و مطر
ســرمایه و تأثیر غیرقابل انکار جهانی شــدن در افزایش رقابت میان 
 .)Quinn, 2005, 927( کرد شهرها بر سر جذب سرمایه جست وجو 
بــه عبــارت دیگر امــروزه این رقابــت اقتصادی میان شــهرها، بیش 
کــرده و فرهنــگ بــه عنــوان موتــور  از پیــش جنبــه ی فرهنگــی پیدا
توســعه ی اقتصادی و عاملی جهت ارائه تصویری نمادین از شــهر 
گردیده اســت )شبانی و ایزدی،  ح  در ســازوکار جهانی اقتصاد مطر
۱۳۹۳، ۶۶(. تحت تاثیر این رقابت بین المللی، شــهرها می کوشند 
تــا با ایجــاد امکانات فرهنگــی و تفریحی یا با ســاماندهی و برگزاری 
رویدادهای خاص و جشــنواره های ســاالنه، اعتبــار و جایگاه خود 
را ارتقــا داده )Van Aalst & Van Melik, 2012, 196( و از ایــن راه 
که رویدادها  گردشگردی بپردازند. چرا  به جذب ســرمایه و توسعه 
کمک  عــالوه بــر آن که بــه معرفی شــهر در ســطح ملــی و بین المللی 
می کننــد، در ســطح محلی نیز موجــب افزایش ســرزندگی، رضایت 
و مشــارکت در میان شهروندان می شــوند. از این رو برخی شهرها، 
رویدادآفرینــی را بــه عنــوان راهبــرد اصلــی توســعه اقتصــادی خود 

کرده اند. برگزیده و خود را به عنوان شهرهایی رویدادمدار معرفی 
علیرغم اهمیت فوق االشــاره به رویدادمداری شهرها در سطح 
گرفته اســت  کمتر مــورد توجه قرار  جهانــی، ایــن موضــوع در ایران 
کشــور، به واســطه  که بســیاری از شــهرهای  و ایــن در حالــی اســت 
برگــزاری  توانایــی  خــود،  غنــی  فرهنــگ  و  تاریخــی  ظرفیت هــای 
رویدادها و عرضه قابلیت های خود در مقیاس محلی تا بین المللی 
را دارند. ضمن اینکه مطالعات صورت پذیرفته در سطوح جهانی و 
کالبدی و اقتصادی  ملی غالبًا به تاثیر رویدادها بر جنبه اجتماعی، 
کالبدی  مکان هــا پرداختــه و تاثیر مکان بــر رویدادهــا و جنبه های 

 Van Aalst & Van( کمتــر مورد توجه بــوده اســت برگــزاری رویــداد 
 .)Melik, 2012, 196

که علیرغم برخورداری از پتانســیل  از جملــه شــهرهایی در ایران 
کمتــر مــورد توجــه پژوهشــی بــه لحــاظ امکانــات و  رویدادمــداری، 
کالن شهر اصفهان  گرفته اســت،  زیرســاخت های رویدادمداری قرار 
می باشد؛ این شهر با داشتن قدمت تاریخی و آثار فرهنگی و مذهبی 
ســرمایه ای  و  ایــران  گردشــگری  شــهرهای  مهم تریــن  از  گران بهــا، 
ارزشــمند و منحصربه فرد در سطح ملی و جهانی محسوب می شود 
که در سال ۲۰۰۶ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم  به طوری 
و در ســال ۱۳88 بــه عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی 
گردیــد )زبردســت و نورائــی، ۱۳۹5, ۳۲(. در ســال ۲۰۱۶ نیــز  معرفــی 
کالن شــهر اصفهان به عنوان اولین شــهر ایران، با عنوان شهر خالق 
صنایع دستی به عضویت شبکه ی جهانی شهرهای خالق درآمد که 
یکی از معیارهای عنوان شده برای شهر خالق صنایع دستی توسط 
گســترش صنایع دستی و هنر بومی از  ســازمان یونسکو، تالش برای 
UNES-  ( طریــق برگزاری جشــنواره ها، نمایشــگاه ها و جز آن اســت
CO, 2017(. از همیــن رو اخیراً شــهرداری اصفهان در برگزاری هفته 
کودک و نوجوان و رویدادهایی  نکوداشت اصفهان و جشنواره فیلم 
از این دست، نقش پررنگ تری داشته است. بر این اساس و با توجه 
بــه اینکه یکــی از پیش نیازهای اساســی برگــزاری رویدادها خصوصًا 
رویدادهــای بزرگ مقیــاس، برخــورداری از زیرســاخت های رویــداد 
است )Ling, 2005, 19(، در این مقاله، به بررسی سطح برخورداری 
و نحــوه توزیــع زیرســاخت های رویــداد، به عنوان پیش نیاز توســعه 
کــردن شــهر اصفهــان پرداختــه  رویدادهــا و در نهایــت رویدادمــدار 
می شود. در این راستا، ابتدا ادبیات نظری و تجربی پژوهش جهت 
دستیابی به سنجه های رویدادمداری شهرها مرور می شود و سپس 
کالن شــهر  گانه  از طریق بکارگیری ســنجه های مذکور در مناطق ۱5 
اصفهــان، نقــاط قــوت و ضعــف هر یک از مناطق شــهری بــه همراه 

پیشنهادهای ارتقابخشی هر یک، به تفکیک ارائه می گردد.

1- مروری بر ادبیات نظری و تجربی پژوهش

1-1- رویداد
رویدادهــا، پدیده  هــای فضایــی، موقتــی و هــدف دار هســتند و 
کــه حاصــل تعامــل میــان مــردم، فضــا و مدیریــت رویدادها  از آنجــا 
هســتند، منحصــر بــه فــرد بــوده و هرکــدام تجربــه ای جدیــد را ارائــه 
از  ایــن، رویدادهــا یکــی  بــر  می دهنــد )Getz, 2008, 404(.  عــالوه 
که در مقیاس های  گردشگری به شمار می روند  اشکال جاذبه های 
مختلــف، از ابــر رویدادهایی نظیر المپیک و نمایشــگاه های جهانی 
کنی نظیر  گرفته تا جشنواره های محلی و رویدادهای کوچک، در اما
پارک هــا، برگــزار می گردند )Getz, 1989, 125(. همه ســاله، بســیاری 
از شــهرهای بــزرگ جهان، با هــدف بهره مندی از مزایــای میزبانی از 

رویدادهایــی نظیر المپیک، نمایشــگاه های بین المللی و جام های 
جهانــی، بــا یکدیگر رقابت می کنند. همچنین شــهرهای کوچک تر، 
گردشــگر بهــره  از رویدادهــای فرهنگــی و هنــری بــه منظــور جــذب 
می گیرنــد. بــا این حــال، برگــزاری رویدادها فعالیتی جدید نیســت، 
بلکه مطالعات تاریخی نشان می دهد که گرامیداشت موقعیت های 
گذشته های دور رواج  خاص و سفر برای شرکت در یک فستیوال، از 
داشــته است و با جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و 

.)Page and Connell, 2012, 11( اقتصاد جوامع عجین شده است
کانــادا، معیارهای زیر را برای تشــخیص و  گردشــگری   ســازمان 
کرده  گردشــگری عنوان  تمایز رویدادها از دیگر اشــکال جاذبه های 
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:)Getz, 1989, 125( است
• حضور در رویدادها برای عموم آزاد است؛

• هدف اصلی آنها، بزرگداشت یا نمایش مفاهیمی خاص است؛
کمتر برگزار می شوند؛ • یک بار در سال یا با دفعات 

• دارای زمان شروع و پایان مشخص هستند؛
• ساختمان های دائمی متعلق به یک رویداد خاص نیستند؛
• برنامه رویداد، متشکل از یک یا چند فعالیت متفاوت است؛
• تمام فعالیت ها، در یک اجتماع و حوزه جغرافیایی مشخص 

صورت می گیرند.
عالوه بر این، دســته بندی های متفاوتی از رویدادها ارائه شــده 
گتــز  و پیــج )۲۰۱۶(، رویدادهــا را بــا توجــه بــه  اســت. بــرای مثــال 
 Getz( گــروه زیر تقســیم بندی می کنند مقیــاس و اهمیــت به چهار 

 :)and Page, 2016, 596
• محلــی: دارای تقاضــای انــدک، اهمیــت پاییــن اقتصــادی- 

اجتماعی و برطرف کننده نیازهای جوامع محلی؛
• منطقــه ای: دارای تقاضــای متوســط و اهمیــت متوســط بــه 

گردشگری؛ لحاظ توسعه 
• رویدادهــای پرچــم دار ادواری۱: برگــزاری به صــورت دوره ای، 
دارای تقاضــای بــاال، اهمیت زیــاد به لحاظ اجتماعــی- اقتصادی 

گردشگری؛ و توسعه 
• ابــر رویدادهــا۲: به صورت یک زمانــه۳، دارای تقاضا و اهمیت 

گردشگری. بسیار زیاد به لحاظ اجتماعی- اقتصادی و توسعه 
تفــاوت میان رویدادهای پرچــم دار و ابر رویدادها را می توان در 
کــه ابررویدادهایی  گونه ای  کرد؛ به  ارتبــاط آنها با مکان جســتوجو 
نظیر المپیک و نمایشــگاه های جهانــی، تنها یک بار در یک مکان 
برگــزار شــده بنابرایــن دارای تاثیراتی ســریع و آنــی در زمینه ارتقای 
که رویدادهای  گردشگری هستند؛ در حالی  تصویر مقصد و توسعه 
پرچــم دار، به صــورت مکرر در یک مکان برگــزار می گردند. بنابراین 
گرفته و رویداد،  ارتباطی جدا ناشــدنی میان رویداد و مکان شــکل 
تاثیراتــی مســتمر بــرای مقصــد و جامعــه میزان بــه همــراه می آورد 

 .)Getz and Page, 2016, 599(
در تقسیم بندی دیگری، گتز )۲۰۰8(، رویدادها را بر حسب موضوع 
:)Getz, 2008, 404( گروه به شرح زیر دســته بندی می کند در هشــت 
کارناوال هــا، بزرگداشــت ها و  • مراســم فرهنگــی: جشــنواره ها، 

مراسم مذهبی؛
ســلطنتی،  مراســم  ســران،  گردهمایــی  رســمی:  و  سیاســی   •

محافل سیاسی و مالقات ها؛
کنسرت ها و مراسم اهدای جوایز؛ • هنر و سرگرمی: 

• تحصیلی و علمی: اجالس ها و سمینارها؛
• مسابقات ورزشی؛

• تفریحی: فعالیت های ورزشی یا بازی های با هدف تفریح؛
• رویدادهای خصوصی: مراسم ازدواج، جشن ها و محافل.

1-2- شهر رویدادمدار
اصطــالح "شــهر رویدادمــدار " برای اولیــن بار توســط ریچاردز و 
ح شــد. در توضیح مفهوم  کتابی به همین نام مطر پالمر )۲۰۱۰( در 

که چنیــن شــهری از برنامه ریزی  گفت  شــهر رویدادمــدار می تــوان 
برای رویدادها در جهت پشتیبانی هدف مند و پایدار از برنامه های 
کیفیــت زندگی  بلندمدت توســعه شــهری بــا هدف نهایــی ارتقای 
بــرای همــگان اســتفاده می کنــد )Richards, 2017(. بایــد توجــه 
کــه شــهر رویدادمــدار، بــه هیــچ وجــه شــهری پــر از رویداد  داشــت 
که رویدادهــا را برای اهــداف مختلفی  نیســت؛ بلکه شــهری اســت 
کار، رویکــرد و جهت گیــری  تقویــت و مدیریــت می کنــد، بــرای ایــن 
مشــخص دارد و البتــه در اقدامــات خــود، ارزیابی و پاســخگویی را 
مــد نظر قــرار می دهــد )Getz, 2017, 576(. در نتیجه، برای چنین 
 Richards and Palmer,( شهری، هدف صرفًا برگزاری رویداد نیست
4 ,2010(، بلکه منظور اصلی، استفاده هدفمند از رویدادها است. 
هر شــهر به منظور تقویت رویدادمداری، به برنامه یا ســبدی از 
کــه در برگیرنده ی مجموعــه ای از رویدادهای  رویدادهــا۴ نیاز دارد 
گروه های هدف مختلف باشــد و در مکان ها و اوقات  متنوع، برای 
مختلــف ســال، بــه منظــور تحقــق مجموعــه مشــخصی از اهــداف 
گــردد )Getz, 2017, 576(. یــک ســبد رویــداد، زمانــی  پیش بینــی 
کــه رویدادهــای پیش بینــی شــده در آن  ارزش راهبــردی می یابــد 
 Ziakas &( بــه لحــاظ موضوعــی و عملیاتی مکمــل یکدیگر باشــند
Costa, 2011, 152(. پیش بینــی مجموعــه ای از رویدادها در قالب 
گانه  یک ســبد رویداد، مزایایی نسبت به برگزاری رویدادهای جدا
و تــک رویدادهــا دارد. اول آنکــه یــک تک رویــداد )بــدون توجه به  
گــذرا در زمینه تحقق  مقیــاس آن( موقتی اســت، بنابرایــن تأثیری 
گر  گرفته اســت. با این حال، ا که بر مبنای آنها شــکل  اهدافی دارد 
مکانــی در طــول ســال میزبــان چندین رویــداد باشــد و راهی برای 
که هــر یــک از رویدادهای  هم افزایــی میــان آنهــا بیابــد، به طــوری 
موجــود در ســبد، مزایــای رویدادهــای دیگــر را تکمیــل یــا تقویــت 
کننــد، آنــگاه تاثیر رویدادها پایــدار می ماند. به عــالوه، هر رویداد با 
توجه به موضوع، ممکن است مورد توجه بخشی از مخاطبان قرار 
گیرد و پاسخگوی بخشی از مسائل موجود در شهر باشد. بنابراین 
کنــار هم می تواند طیف وســیع تری از  مجموعــه ای از رویدادهــا در 
گروه هــای مختلف جامعه  مخاطبــان را تحت پوشــش قرار دهند، 
گرد هم آورند و پاســخگویی بیشــتری نیز داشــته باشــند. به طور  را 
گر ســبد رویدادها در سیاســت های توســعه مناطق و شــهرها  کلی ا
گیرد، می تواند منافــع اجتماعی و اقتصادی متعددی  مدنظــر قرار 

 .)Ziakas & Costa, 2011, 151( را به همراه داشته باشد
کــه در بخــش قبــل عنــوان شــد، رویدادها بر حســب  همانطــور 
مقیــاس و موضــوع به انــواع مختلفی تقســیم می گردند. هــر نوع از 
ایــن رویدادهــا، بســته به موضــوع و ماهیــت ظرفیت اثرگــذاری در 
 .)Colombo, 2017, 564( ســطوح و زمینه هــای مختلــف را دارنــد
بنابرایــن، در یک ســبد رویداد باید انــواع رویدادها مدنظر قرارگیرد 
 Ziakas & Costa, 2011,( کثری را در بر داشته باشند تا منافع حدا
کاربــرد  152(. بارســلونا، نمونــه خوبــی از یــک شــهر رویدادمــدار بــا 
مناســب ســبد رویدادهــا در برنامــه ریزی اســت. این شــهر به طور 
کســب منافــع مختلف  گاهانــه از فرصــت برگــزاری رویدادهــا برای  آ
کرده اســت.  و توســعه و ارتقــای فرهنــگ جامعــه ی خود اســتفاده 
کنــون چندیــن برنامه با تمرکز بر توســعه رویدادهــا و بهره برداری  تا
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مفیــد از آنهــا در زمینــه توســعه اقتصــادی و بازآفرینــی شــهری در 
شــهر بارســلونا تدویــن شــده اســت؛ رویدادهــای مختلــف برگــزار 
شــده در این شــهر نظیــر نمایشــگاه های جهانــی )۱888 و ۱۹۲۹(، 
بازی هــای المپیــک )۱۹۹۲(، مجمــع جهانی فرهنگ هــا5 )۲۰۰۴( و 
تعــداد زیــادی از رویدادهای دیگر با مقیاس و موضوعات مختلف، 
منافــع متعــددی از قبیــل بازآفرینــی بافت هــای فرســوده، توســعه 
گردشــگری و  زیرســاخت های شــهری، رشــد اقتصادی، توســعه ی 
بهبود سطح زندگی شهروندان، برای این شهر به ارمغان آورده اند 

 .)Colombo, 2017, 566-568(

1-3- زیرساخت های رویداد
که  شــهرها به طــور طبیعــی مکان وقــوع رویدادها هســتند، چرا
گرد هم می آورند و حمل ونقل در دسترس،  تعداد زیادی از مردم را 
محــل اقامــت، دسترســی بــه سیســتم های ارتباطــی و رســانه ها را 

فراهم می کنند. هرچه که تعداد و وسعت رویدادها بیشتر می شود، 
کارآمدتر و همچنین زیرساخت های بیشتری برای  شهر به سازوکار 

.)Richards and Palmer, 2010, 73( انطباق با شرایط نیاز دارد
دســته ی  دو  بــه  رویــداد  زیرســاخت های  کلــی،  طــور  بــه   
»زیرســاخت های عــام« و »زیرســاخت های خاص« تقســیم بندی 
می شــوند. زیرســاخت های عــام شــامل زیرســاخت های اقامتــی، 
امنیــت،  کــه  هســتند  مــواردی  همــه  و  دسترســی  و  حمل ونقــل 
و  رویــداد  برگــزاری  طــی  در  عمــوم  بــرای  جایگزیــن  فعالیت هــای 
کلــی حرکــت و توســعه شــهر را تضمین  همراهــی بــا اهــداف و رونــد 
می کنند. در مقابل، زیرســاخت های خاص، شــامل ســاختمان ها 
در  مثــال،  بــرای  هســتند.  رویــداد  هــر  بــا  متناســب  فضاهــای  و 
کن ورزشــی به  ابر رویدادهای ورزشــی مانند المپیک، عمومًا به اما
کنده در ســطح شهر نیاز اســت و ارتباط بین این فضاها  صورت پرا
اهمیــت زیــادی دارد؛ یــا بــرای رویدادهایــی ماننــد نمایشــگاه ها و 
کســپوها، بــه فضایــی مخصــوص مانند شــهرک نمایشــگاهی نیاز  ا

 .)Busa, 2011, 7( است
فضاهــای رویــداد را می تــوان بــر مبنــای معیارهــای مختلفــی 
کرد. برای مثال این فضاها بر حسب معیارهایی نظیر  دسته بندی 
فیزیکی بودن، ســاختار، مکان، مدت اشــغال، دسترســی و فصلی 
که در جــدول ۱  گونه هــای مختلفــی تقســیم می شــوند  بــودن، بــه 

قابل مشاهده است.
فضاهــای  کــه  اســت  ذکــر  شــایان  جــدول۱  توضیــح  در 
کــه بــه صــورت  قابل اندازه گیــری، بــه فضاهایــی اطــالق می شــوند 
فیزیکی، ملموس هستند. فضاهایی نظیر ساختمان ها، میدان ها، 
خیابان هــا و فضاهای ســبز در این دســته قــرار می گیرند. فضاهای 
غیرقابل اندازه گیری آن دســته از اجزای فضای جغرافیایی هستند 

گونه شناسی گونه های فضای رویدادمعیار 

قابل اندازه گیری، فیزیکی بودن )ملموس بودن(
غیرقابل اندازه گیری

باز، بستهساختار

غیرشهری، شهریمکان

مدت اشغال فضا برای برگزاری 
دائمی، موقتیرویدادها

عمومی، خصوصی، مختلطدسترسی

تابستانی، زمستانیفصلی بودن

گونه شناسی فضاهای رویداد. جدول 1- 

کن مرتبط با آنها. گونه شناسی رویدادهای برنامه ریزی شده و اما تصویر 1- 
)Getz and Page, 2016, 594( :مأخذ

)Cudny, 2016, 98( :مأخذ
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کــه به طــور مســتقیم از رویدادها تأثیــر می پذیرند؛ امــا قابل لمس و 
اندازه گیــری نیســتند. ایــن فضاها شــامل زیرفضاهــای اقتصادی، 

 .)Cudny, 2016, 98( فرهنگی و اجتماعی هستند
در رابطــه بــا قابل دســترس بــودن، فضاهــای رویــداد بــه ســه 
دسته ی عمومی، خصوصی و مختلط تقسیم می شوند. فضاهای 
همــگان  توســط  کــه  هســتند  غیرخصوصــی  فضاهایــی  عمومــی، 
میــان  اجتماعــی  ارتباطــات  برقــراری  محــل  و  قابل دســترس اند 
گروه های مختلف هســتند، مانند میدان های شهری، خیابان ها، 
ســاختمان ادارات، موزه هــا و پارک هــا. در مقابــل، دسترســی بــه 
فضای خصوصی مانند خانه یا ملک شخصی، برای همگان آزادانه 
نیســت. این گونه فضاها، به وسیله مرزهای مشخص، از فضاهای 
دارای  معمــواًل  خصوصــی،  فضاهــای  می شــوند.  جــدا  عمومــی 

محدودیت هایــی بــرای ورود هســتند و ورود به آنهــا نیازمند اجازه 
صاحب مکان و یا خرید بلیت است و نسبت به فضاهای عمومی، 
نظارت امنیتی شدیدتری روی آنها وجود دارد. نمونه ی فضاهای 
آمفی تئاترهــا و  کــز جشــنواره ای ماننــد ســینماها،  خصوصــی، مرا
کــه  کیــد بــر ایــن نکتــه الزم اســت  ســالن های نمایــش هســتند. تأ
که دارای مالکیت خصوصی هســتند اما مورداســتفاده  فضاهایــی 
عموم قرار می گیرند نیز جزء فضاهای عمومی محســوب می شــوند 
که عمومی یا خصوصی بودن فضا، بســتگی به نوع اســتفاده و  چرا
نه صرفًا نوع مالکیت آن فضا دارد. در حال حاضر، اداره ی بسیاری 
از فضاهــای عمومــی در شــهرها توســط بخــش خصوصــی انجــام 
گونه هــای اســتفاده از فضاهــای  می گیــرد. در ایــن حالــت، برخــی 
شــهری غیرممکن می شود؛ در قسمتی از شــبانه روز، فضا غیرقابل 

مطالعه شده درسنجهمؤلفه

تسهیالت اقامت و 
پذیرایی

تعداد هتل ها و مهمان پذیرها
کز اقامتی کیفیت و هزینه اقامت در هتل ها و مرا

زنگی آبادی و همکاران, ۱۳۹۱؛ ملک نیا, ۱۳۹۲
BOP Consulting, 2011; Busa, 2011; Cudny, 
2016; Getz and Page, 2016; Gold & Gold, 2011; 
Graham Devlin Associates 2001; Müller, 2015; 
OECD, 2017; Scandizzo et al., 2016; Strauf & 
Scherer, 2010; 

تعداد رستوران ها

زیرساخت های 
حمل ونقل و دسترسی

تعداد پایانه های مسافربری

ملک نیا, ۱۳۹۲
Absalyamov, 2015; BOP Consulting, 2011; 
Deng, Poon, & Chan, 2016; Getz and Page, 
2016Richards and Palmer 2010; 
Graham Devlin Associates, 2001; Gold & Gold, 
2011; Müller, 2015; OECD, 2017; Scandizzo, et 
al., 2016; Shakibaei & Tezcan, 2014; Strauf & 
Scherer, 2010

گاه ها فرود 

خطوط راه آهن

کز دوچرخه تعداد مرا

نحوه ی دسترسی فضای رویداد به وسیله خودرو )سطح معابر(

گونه های حمل ونقل عمومی میزان تنوع 

ساعات خدمات رسانی حمل و نقل عمومی در طی برگزاری رویداد

وضعیت حمل ونقل عمومی به لحاظ ایستگاه ها )مترو و اتوبوس(

تعداد پارکینگ ها ی عمومی

فضاهای رویداد

تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز

Absalyamov, 2015; Cudny, 2016; Deng, Poon, & 
Chan, 2016; Getz and Page, 2016; Gold & Gold, 
2011; OECD, 2017; Rius-Ulldemolins et al., 
2015; Shakibaei & Tezcan , 2014; Scandizzo, 
Nardone et al., 2016; Strauf & Scherer, 2010; 
Vancouver City Council, 2008;

تعداد موزه ها

تعداد سالن های سینما

تعداد مجتمع های تجاری بزرگ

کز تفریحی تعداد مرا

سرانه پارک و فضای سبز

کز مذهبی )مساجد و امامزاده ها( تعداد مرا

گردشگری و...( تعداد فضاهای عمومی شهری )میدان ها، پیاده راه ها و مسیرهای 

کز فرهنگی )فرهنگسراها،  نگارخانه ها، سالن های اجتماعات( تعداد مرا

کتابخانه ها تعداد 

تعداد آثار تاریخی

تعداد مدارس

کز آموزش عالی تعداد مرا

جدول 2- مولفه ها و سنجه های ارزیابی زیرساخت های رویداد.

کالن شهر اصفهان گانه  تحلیل میزان رویدادمداری مناطق ۱5 
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اســتفاده اســت و برخی افراد نظیر فقرا، بی خانمان ها و هنرمندان 
کادنــی )۲۰۱۶(،  خیابانــی از حضــور در ایــن فضاهــا منــع شــده اند. 
این گونــه فضاهــای عمومِی خصوصی شــده را، فضاهــای مختلط۶ 
تجــاری  ایــن فضاهــا، مجتمع هــای  نمونــه ی  بهتریــن  می نامــد. 

 .)Cudny, 2016, 101-104( هستند
گروه عمــده ی رویدادهــا و اصلی تریــن فضاهای  تصویــر۱، چهــار 
گتز و پیج  )۲۰۱۶( نمایش می  دهد.  مورد استفاده برای آنها را از نظر 
گفــت شــهری رویدادمدار  بــا توجــه بــه مطالــب فوق الذکر، می تــوان 
که بتواند بستر و قابلیت های الزم جهت برگزاری رویدادهای  اســت 
گون )اعم از محلی تا بین المللی و موضوعات مختلف فرهنگی،  گونا
ورزشــی و ...( را ایجــاد نمایــد؛ در ایــن بین، زیرســاخت های رویداد 
به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های این بســتر، از اهمیت فراوانی 
گرچــه بســته بــه نــوع رویداد  برخــوردار اســت. ایــن زیرســاخت ها، ا
که  می توانــد متفــاوت باشــد، اما زیرســاخت هایی نیــز وجــود دارند 
جنبــه عــام داشــته و عمــاًل بــرای هــر رویــدادی الزم و ضروری انــد. 
که در این  مولفه ها و ســنجه های مرتبط با این زیرساخت های عام 
کالن شــهر  مقاله به عنوان مبنای ارزیابی میزان برخورداری مناطق 
گرفته اند، قابل طبقه بندی  اصفهان از زیرســاخت های رویداد قــرار 
در ســه مولفه ی عمده ی »تســهیالت اقامــت و پذیرایی«، »حمل و 

نقل و دسترسی« و »فضاهای رویداد« طبق جدول ۲ می باشند.

2- روش شناسی پژوهش

کاربــردی  ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، در دســته ی تحقیقــات 
بــر اســاس دســته بندی جانســون  جــای  می گیــرد. ضمــن اینکــه 
نــوع  از  ایــن مقالــه،  کریستنســن7، پارادایــم روش شناســی8  در  و 
که در مرحله نخست، برای  پژوهش مختلط۹ است. بدین صورت 
کلی گویی، روش تحقیق  تمرکــز بر موضوع مــورد نظر و جلوگیــری از 
کیفــی- مــورد  مــورد پژوهــی۱۰ -از پارادایــم روش شناســی پژوهــش 
کالن شــهر اصفهان  گرفته و از بین شــهرهای حاضر،  اســتفاده قــرار 

گردیده اســت؛ در مرحلــه دوم نیز  بــه عنوان مــورد پژوهی انتخاب 
بــرای تبییــن موضوع مــورد بررســی )تحلیــل میــزان رویدادمداری 
کید بر زیرســاخت های رویــداد(، روش  مناطــق شــهر اصفهان بــا تا
کّمــی-  تحقیــق غیرتجربــی۱۱ -از پارادایــم روش شناســی پژوهــش 
بهره گرفته شــده اســت تا بدین صورت بتوان میــزان رویدادمداری 
کالن شــهر اصفهــان را در  زمینــه زیرســاخت های  مناطــق ۱5 گانــه 

مربوطه توصیف و تحلیل نمود.
اطالعات موردنیاز به منظور بررسی سنجه ها و رتبه بندی مناطق 
کالن شــهر اصفهــان، به روش اســنادی و میدانی )از نوع مشــاهده، 
پرسشــنامه( جمع آوری شــده اســت؛ بدیــن منظــور، آمارنامه هــا و 
کالن شــهر اصفهــان به عنــوان منبــع اطالعاتی مبنــا در این  اطلــس 
گرفته شــده و برای تکمیل و به روزرســانی اطالعات  پژوهش در نظر 
موردنیاز، به ســازمان ها و نهادهای دولتی )شــامل راه و شهرسازی، 
گردشگری، سازمان نوسازی و تجهیز  استانداری، میراث فرهنگی و 

مدارس( و عمومی )شهرداری( مراجعه شد.
شایان ذکر است که از میان سنجه های عنوان شده در جدول۲، 
تعــداد ۲۳ ســنجه انتخــاب۱۲ و در تصویــر۲،  بــه عنــوان چارچــوب 
نظری و تجربی پژوهش، نشان داده شده است. پس از جمع آوری 
داده هــای موردنیــاز، رتبه بنــدی مناطــق بــه روش فراینــد تحلیــل 
 "Expert Choice" و با بهره گیری از نرم افــزار )AHP( سلســله مراتبــی
که از طریق روش نمونه گیری  صورت پذیرفته اســت. بدین صورت 
 Teddlie & کیفــی از نــوع موارد خــاص۱۳ )رنجبــر و همــکاران، ۱۳۹۱؛
گرفت  Yu, 2007(، تعداد ۳۰ پرسشنامه در اختیار متخصصین قرار 
و از آنها خواسته شد تا ضرایب اهمیت سنجه ها نسبت به یکدیگر را 
غ از منطقه قرارگیری و موضع  صرفًا بر مبنای موضوع مورد نظر و فار
کننــد. در پایان نیز بر اســاس  آنهــا، بــه صورت دودویــی امتیازدهی 
طیف پنج گانه ی لیکرت، مناطق به پنج دســته ی بسیار برخوردار، 
برخــوردار، نیمــه برخوردار، محروم و بســیار محروم تقســیم  شــده و 
 )GIS(این دســته بندی، با اســتفاده سیســتم اطالعات جغرافیایی

گردید. در قالب نقشه ای یکپارچه ارائه 

تصویر2- چارچوب نظری و تجربی پژوهش )سنجه های منتخب(.
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کالن شهر اصفهان به لحاظ سنجه های منتخب.  جدول 3- وضعیت مناطق 15گانه 

کالن شهر اصفهان گانه  تحلیل میزان رویدادمداری مناطق ۱5 
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بسیار برخوردارنیمه برخوردارمحرومبسیار محروممیزان برخورداری
برخوردار

۱۱۱۴۹۲۱57۱۰۱۳۱۲8۴۱5۶۳منطقه

۰.۱۰.۱۱۰.۱۴۰.۱7۰.۱7۰.۲۱۰.۲۳۰.۲۳۰.۲۴۰.۳5۰.۳7۰.۴5۰.۴۹۰.5۰.۶۴امتیاز نهایی

3- یافته های پژوهش

نظــر  از  اصفهــان  کالن شــهر  مناطــق  رتبه بنــدی  منظــور  بــه 
برخورداری از زیرســاخت های رویداد، در ابتدا داده های مرتبط با 
گردید و ســپس امتیاز  هــر ســنجه برای مناطــق ۱5گانه جمــع آوری 
مربــوط بــه هر ســنجه به نمره اســتاندارد تبدیل شــد )نمره یک به 
کثــر برخــورداری و نمــره صفر به حداقــل آن اختصاص یافت(؛  حدا
از طرف دیگر برای هر یک از مؤلفه ها و ســنجه های زیرمجموعه ی 
آنهــا بــه روش فرایند تحلیل سلســله مراتبی )AHP( و با اســتناد به 
گــروه متخصــص، ضرایــب اهمیتــی  پرسشــنامه های تهیه شــده از 
گردید و در ادامه، نمره استانداردشــده در ضرایب اهمیت،  لحــاظ 
امتیاز نهایی هر سنجه برای هر منطقه را مشخص نمود )جدول۳ 
کــه ضریــب ســازگاری )CR( فرایند  و تصویــر ۳(. شــایان ذکــر اســت 
که با عنایت به اینکه از  تحلیل سلســله مراتبی، ۰.۰۴۳ بوده اســت 

کمتر می باشد، قابل قبول تلقی می گردد.   ۰.۱
همچنیــن، بــه منظــور دســتیابی به شــناخت بهتــر از وضعیت 

کالن شــهر اصفهان  توزیع زیرســاخت های رویداد در میان مناطق 
و ارائه اولویت تخصیص این زیرســاخت ها به مناطق با اســتفاده، 
گروه بر اساس طیف لیکرت پنج گانه ی معرفی شده در  مناطق در 5 
بخش روش شناسی، طبق جدول۴ و تصویر۴ رتبه بندی شده اند.
ســطح  لحــاظ  بــه  اصفهــان  کالن شــهر  مناطــق  بنابرایــن، 
ح ذیل  گروه به شــر برخــورداری از زیرســاخت های رویــداد، به پنج 

تقسیم می گردند:
• مناطق بسیار محروم: شامل مناطق ۲، ۹، ۱۱، ۱۴ و ۱5 است. 
ایــن مناطــق بــه لحــاظ برخــورداری از زیرســاخت های رویــداد در 
وضعیــت بســیار نامطلوب قــرار دارند و در اولویــت اول برنامه ریزی 

قرار می گیرند.
بــا  کــه   ،۱۳ و   ۱۲  ،۱۰  ،7 مناطــق  شــامل  محــروم:  مناطــق   •
کمبودهایی درزمینه زیرساخت های رویداد مواجه اند و در اولویت 

دوم برنامه ریزی قرار می گیرند.
• مناطــق نیمــه برخــوردار: مناطــق 8 و ۴ در ایــن دســته قــرار 
می گیرنــد. ایــن مناطق از نظر زیرســاخت های رویــداد در وضعیت 

کالن شهر اصفهان به لحاظ برخورداری از زیرساخت های رویداد. جدول 4- رتبه بندی مناطق 

کالن شهر اصفهان. تصویر 3- بررسی سنجه های منتخب در مناطق 15گانه 
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کالن شهر اصفهان به لحاظ برخورداری از زیرساخت های رویداد. تصویر 4- رتبه بندی مناطق 

نســبتًا مطلوبــی قــرار دارنــد و در اولویــت ســوم برنامه ریــزی قــرار 
می گیرند.

که در ســطح  • مناطق برخوردار: شــامل مناطق ۱، 5 و ۶ اســت 
مطلوبی به لحاظ برخورداری از زیرساخت های رویداد قرار دارند و 

در اولویت چهارم برنامه ریزی قرار می گیرند.
• مناطق بسیار برخوردار: منطقه ۳ در این دسته قرار می گیرد. 
ایــن منطقــه از این نظر وضعیت بســیار مطلوبــی دارد و در اولویت 

پنجم برنامه ریزی قرار می گیرد.

نتیجه

توزیــع  نحــوه  و  برخــورداری  وضعیــت  مقالــه،  ایــن  در 
بررســی  مــورد  اصفهــان  کالن شــهر  در  رویــداد  زیرســاخت های 
گرفــت. بــه همیــن منظــور از طریــق مــرور ادبیــات نظــری و  قــرار 
کلی  تجربــی، ســنجه های مرتبــط بــا موضــوع در قالب ســه مؤلفه 
»زیرســاخت های اقامــت و پذیرایــی«، »زیرســاخت های حمــل و 
نقل و دسترســی« و »فضاهای رویــداد«، طبقه بندی و در مناطق 
گرفــت.  کالن شــهر اصفهــان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  ۱5گانــه 
نتایج حاصله، نشــانگر توزیع ناموازن این زیرســاخت ها در سطح 
که مناطــق ۲، ۹، ۱۱، ۱۴ و ۱5،  کالن شــهر اصفهان اســت به طوری 
وضعیت بســیار نامطلوبی از این نظر دارند و نیازمند توجه ویژه و 
قرارگیری در اولویت اول برنامه ریزی هستند. 7، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ از این 
کمبود مواجه اند و جزء مناطق محروم محسوب شــده و  حیــث بــا 
گروه  در اولویــت دوم برنامه ریــزی قرار می گیرند. مناطق 8 و ۴، در 
نیمــه برخــوردار قرارگرفتــه و وضعیــت نســبتًا مطلوبــی دارنــد و در 
که در  اولویــت ســوم برنامه ریــزی قــرار می گیرنــد. مناطــق ۱، 5 و ۶ 

سطح مطلوبی به لحاظ برخورداری از زیرساخت های رویداد قرار 
دارنــد و در اولویــت چهــارم برنامه ریزی قــرار می گیرنــد و در پایان، 
منطقه ۳ در دســته ی مناطق بسیار برخوردار قرار می گیرد، بدین 
کــه وضعیــت مطلوب تری نســبت به ســایر مناطق داشــته و  معنــا 
در اولویــت پنجــم برنامه ریــزی قــرار می گیرند. با اســتناد بــه نتایج 
حاصل از بررســی ســنجه ها در سطح مناطق ۱5گانه شهر اصفهان 
و مشــخص شــدن نقــاط قــوت و ضعــف هــر یــک از آنهــا در زمینــه 
زیرســاخت های رویداد، در جدول 5 پیشنهاد هایی برای برطرف 
کــردن محرومیــت مناطــق اصفهــان از زیرســاخت های رویــداد و 

گردیده است.  اولویت رســیدگی به آنها ارائه 
کــه مهم تریــن معضل در  گفت  بــا توجــه به جــدول 5 می تــوان 
غالب مناطق شــهر اصفهان به لحــاظ رویدادمداری، بحث ضعف 
در زیرســاخت های هتــل و مهمانپذیر از مولفه »تســهیالت اقامت 
و  از مولفــه »زیرســاخت های حمل ونقــل  پارکینــگ  پذیرایــی«،  و 
دسترســی« و ســینما، مــوزه و فضــای عمومــی از مولفــه »فضــای 

کالن شهر اصفهان گانه  تحلیل میزان رویدادمداری مناطق ۱5 
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کید بر زیرساخت های رویداد. کالن شهر اصفهان با تا جدول 5- پیشنهاد های ارتقای میزان رویدادمداری مناطق 15گانه 

زیرساخت های دارای اولویتمنطقهوضعیت مناطق

بسیار محروم- اولویت اول 
برنامه ریزی

کز ورزشی سرپوشیده، سینما، مجتمع تجاری، فضاهای ۱۱ کی، مترو، مرا هتل، ایستگاه دوچرخه اشترا
عمومی.

کتابخانه عمومی، سینما، مجتمع ۱۴ کز فرهنگی و  کز اقامتی و پذیرایی، ایستگاه اتوبوس و مترو، مرا مرا
کز تفریحی، پارک و فضاهای عمومی. تجاری، مرا

کز اقامتی، ایستگاه اتوبوس و مترو، سینما، مجتمع تجاری.۹ معابر، مرا

کز تفریحی و ۲ کز تجاری، مرا کی، مترو، پارکینگ عمومی، سینما، مرا هتل، ایستگاه دوچرخه اشترا
فضاهای عمومی.

کز تفریحی، فضاهای عمومی.۱5 مهمانپذیر، مترو، سینما، مجتمع تجاری، مرا

محروم- اولویت دوم برنامه ریزی

کز تجاری، فضاهای عمومی.7 کز اقامتی، سینما، مرا مرا

کز اقامتی، ایستگاه اتوبوس، سینما، مجتمع تجاری، فضاهای عمومی.۱۰ مرا

کز مذهبی.۱۳ کز اقامتی، معابر، مترو، پارکینگ عمومی، سینما، مجتمع تجاری، مرا مرا

کز تفریحی، فضاهای عمومی.۱۲ هتل، پارکینگ، سینما، مجتمع تجاری، مرا

نیمه برخوردار- اولویت سوم 
برنامه ریزی

کز تجاری، فضاهای عمومی.8 کز اقامتی، سینما، مرا مرا

کز اقامتی، مترو، سینما، پارک.۴ مرا

برخوردار- اولویت چهارم 
برنامه ریزی

کز مذهبی.۱ کز تفریحی، پارک، مرا کن ورزشی، مرا اما

کز مذهبی، سینما 5 کز اقامتی، مرا مرا

کز مذهبی.۶ کز اقامتی، سینما، مرا مرا

بسیار برخوردار- اولویت پنجم 
کز تفریحی، پارک.۳برنامه ریزی کن ورزشی روباز، مرا مهمانپذیر، اما

کــه الزم اســت جهــت ارتقــای رویدادمــداری شــهر  رویــداد« اســت 
اصفهان، مورد توجه جدی قرار گیرد. لذا پیشنهاد می شود سبدی 
از رویدادهای محلی تا ملی و بین المللی برای شهر اصفهان درنظر 
کوچک تر در مناطق با قابلیت  گرفته شــود و رویدادهای با مقیاس 
کمتر و رویدادهای با مقیاس بزرگ تر در مناطق با زیرســاخت های 
گردند تا ضمــن جلوگیری از تمرکز  رویــداد متناســب تر، برنامه ریزی 
رویدادها در مناطق مرکزی و جنوبی شهر اصفهان، سایر مناطق را 
ج نموده و به سوی توسعه ی سریع تر رهنمود ساخت. از انزوا خار
که عالوه بر موارد فوق و در ســطحی فراتر، اواًل  شــایان ذکر اســت 
کل شــهر اصفهــان بــا چالش های دیگــری نظیر مســئله  آلودگی هوا، 
کیفیت فرودگاه و راه آهن و حمل و  خشــکی زاینده رود، پایین بودن 
نقل عمومی نسبتًا ضعیف روبروست که تاثیر جدی بر رویدادپذیری 
کشــور هــم موضوعاتــی نظیــر  گذاشــت و ثانیــًا در ســطح  آن خواهــد 

مغایرت قوانین داخلی با پروتکل های تعیین شــده از سوی مالکان 
ابررویدادها و همچنین نبود قابلیت های کافی اجتماعی، فرهنگی، 
کافی برای میزبانی از رویدادها، موانعی  اقتصادی و سیاسی و تجربه 
جــدی بر ســر رویدادمــداری شــهرها محســوب می گردنــد. از این رو 
پیشــنهاد می گــردد پژوهش هایــی در زمینــه الزمات غیرزیرســاختی 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  الزامــات  نظیــر  رویدادمــداری 
کالن شــهر  کشــور و هــم در ســطح  سیاســی و جــز آن هــم در ســطح 
زمینه هــای  و چالش هــای موجــود در  پذیرفتــه  اصفهــان صــورت 
گــردد. ضمــن اینکــه ایــن پژوهــش، صرفــًا بــه  فوق الذکــر مشــخص 
صورت عام رویدادمداری، مناطق ۱5گانه شــهر اصفهان را به لحاظ 
که  زیرســاخت های رویداد بررســی نمود و پرداختن به این موضوع 
کل و هــر منطقــه از آن در جــزء، پتانســیل برگــزاری چــه  اصفهــان در 
کمک نماید. رویــدادی را دارنــد، می تواند بــه تکمیل این پژوهــش 
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پی نوشت ها

1 Periodic Hallmark Events.
2 Occasional Mega Events.
3 One-Off.
4 Event Portfolio.
5 Universal Forum of Cultures.
6 Hybrid Spaces.
7 Johnson and Christensen, 2014.
8  Methodological Paradigm.

۹  در پارادایم پژوهش مختلط )Mixed research paradigm(، از انگاشت، 
کیفی به صورت همزمان و یا متوالی  کمی و  رهیافت ها و روش های پژوهش 

.)Johnson and Christensen, 2014( گردد استفاده می 
۱۰  روش تحقیــق مــورد پژوهــی )Case study research method( شــکلی از 
کید می شــود  که در آن بــر جزییات یک یا چند مورد تا کیفی اســت  پژوهــش 

.)Johnson and Christensen, 2014(
 )Non-Experimental research method( غیرتجربــی  تحقیــق  روش    ۱۱
که در آن بــدون مداخله و دســت کاری، به مطالعــه روابط بین  روشــی اســت 

.)Johnson and Christensen, 2014( یک یا چند متغیر می پردازد
گرفته شــدند و  کار  ۱۲ همــه ســنجه هــای جــدول )۲( در مــورد پژوهی بــه 
ج از شــهر  صرفًا ســنجه های »فرودگاه«، »راه آهن« به دلیل قرارگیری در خار
کیلومتــری( تاثیــری در امتیازدهی به مناطق نداشــتند و  )بــه فاصلــه ۱5 و 5 
گردیدند. ضمن اینکه ســنجه »ساعت خدمات رسانی حمل  بنابراین حذف 
و نقــل عمومــی« نیــز به دلیل یکســان بودن مقــدار آن برای همــه مناطق، از 

گردید. ج  کار خار دستور 
13 Unique Cases Sampling.
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 he metropolis of Isfahan, as a city with rich 
history and culture, has the potential to host 

events on a variety of local to international levels. 
The city could use the opportunity to hold events 
to attract tourists, stimulate the regeneration of de-
cayed areas, and develop in economic, social and 
cultural dimensions. However, the prerequisite for 
holding events and, consequently, benefiting from 
them, is to provide adequate infrastructure and facil-
ities. Therefore, in this paper after literature review in 
theoretical and practical part, 23 criteria with regard 
to infrastructure of the event extract. Then by classi-
fying the above mentioned criteria, the 15 regions of 
Isfahan metropolis have been ranked and analyzed 
in terms of having the mentioned infrastructures. 
This research is in the category of applied studies 
and is mixed research paradigm (mixture or combi-
nation of quantitative and qualitative methods). The 
required information is obtained from the documen-
tary method by referring to the statistics and gov-
ernment documents and also surveying (observa-
tion and questionnaire type). For analyzing the data 
and ranking the regions, AHP method with Expert 
Choice software has been used. After extracting the 
rating map from GIS software, the final results have 
been analyzed. The results indicate that there is a 
gap between the metropolitan areas of Isfahan in 
terms of having the infrastructure of the event, so 
that most of the infrastructure has accumulated in 
the central regions, which can be an obstacle for 
the emergence of the metropolis of Isfahan to the 
eventful city. In addition, it was also revealed that 
regions 2, 9, 11, 14 and 15 are in a very bad position 
and require special attention and placement in the 
first priority of planning. Regions 7, 10, 12 and 13 
are in short supply, are considered as deprived ar-

eas and are planned in the second priority. The 4th 
and 8th areas in the semi-privileged group have a 
relatively favorable situation and are planned in the 
third priority. Regions 1, 5 and 6, which are at the 
optimal level in terms of having the infrastructure of 
the event, are in the fourth priority, and in the end, 
region 3 is with a high degree of status, so is more 
favorable than other regions and is scheduled in the 
fifth priority. It is worth mentioning that, in general, 
Iran is not able to comply with the protocol set by the 
owners of cloud-based events, and therefore host-
ing large events in the present situation of Iranian 
society seems impossible. So paying attention to 
smaller events at the national and local levels and 
providing the necessary infrastructure for them can 
provide a suitable field for hosting larger events in 
the future. It was also revealed that the metropolis 
of Isfahan needs a special and comprehensive at-
tention to qualitative and quantitative infrastructure 
development in order to become an eventful city. To 
this end, provides suggestions for eliminating the 
exclusion of Isfahan areas from the infrastructure of 
the event and prioritizing them.

Keywords: Event, Eventful City, Event Space, 
Event Infrastructure, Isfahan.
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