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 َای شُری تديیه معیارَای مًثر بر افسایش حضًر پیادٌ گردشگران در بافت

 ی بازار قدیم کرمان( )ومًوٍ مًردی: معابر حاشیٍ
 

 افسَى هْذٍی،  ساجذُ هْشابی
 کاسشٌاس اسشذ طشاحی شْشی، داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ کشهاى. -1

 اى.داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ کشه دکتشای شْشساصی، عضَ ّیات علوی -2
 

Email: Sajede.mehrabi@gmail.com 

  دٌیچک
ّای شْشی است.  ساُ دٌّذ پیادُ ّای اجتواعی هَسد استفادُ قشاس هی بش گزساى اٍقات فشاغت دس ایجاد تعاهل تشیي فضاّای شْشی کِ گشدشگشاى اص آى عالٍُ یکی اص هْن

ٌّگی ٍ تجاسی ٍ بشخَسداسی اص ًقش خذهاتی ٍ ّوچٌیي باتَجِ بِ دستشسی گزشتِ ایي هعابش کِ بش فش-ّای تاسیخی هعابش حاشیِ باصاس قذین کشهاى بِ دلیل ٍجَد کاسبشی

 گیشی هسیشّای پیادُ گشدشگشی سا داسًذ. هحَسیت پیادُ بَدُ اهکاى شکل

 باشذ. بش حاشیِ بافت قذین شْش کشهاى هیگشدشگشی ٍ تذقیق ایي هعیاسّا دس هعاّذف اص اًجام ایي پژٍّش، تعییي عَاهل تاثیشگزاس بش اًتخاب هسیشّای پیادُ 

ای ٍ تعییي عَاهل تاثیشگزاس بش اًتخاب هسیشّای پیادُ گشدشگشی با حضَس هحقق دس فضا، ایي هعیاسّا سٌجیذُ شذُ ٍ  خاًِ ایي تحقیق کیفی است، پس اص هطالعات کتاب

 شًَذ. هسیشّایی کِ اص قابلیت تبذیل بِ هسیشّای پیادُ گشدشگشی ّستٌذ اًتخاب هی

هذاسی قابلیت تبذیل شذى بِ هسیشّای  دّذ کِ هعابش هٌتْی بِ ٍسٍدی باصاس بِ دلیل داشتي جاربِ گشدشگشی، با تقَیت هعیاسّای پیادُ ًتایج حاصل اص پژٍّش ًشاى هی

 پیادُ گشدشگشی سا داسا ّستٌذ.

 

 کشهاى.هسیش پیادُ گشدشگشی، بافت قذین، هسیش پیادُ، گشدشگشی،  کلیذی: کلوات

 

 

  . مقدم1ٍ

اتقاز گاُ  ًاحیِ تاضیری قْطّا هیطاث اضظقوٌس هقواضی ٍ والثسی تِ جای هاًسُ اظ گصقتگاى هاؾت، ایي ترف اظ قْط تجلی
ّای تاضیری زض ایي ترف اظ قْط ضٍظگاض ؾپطی وطزُ ٍ َّیت  التهازی، اجتوافی ٍ فطٌّگی هطزهاًی اؾت وِ زض زٍضُ

ّا تا ؾیؿتن قْطی جسیس اظ جولِ   ؾاظی ٍ اًغثاق آى تٌاتطایي حفؼ ٍ احیا ٍ تاظ ظًسُاًس.  فطٌّگی آى ضا تِ حثت ضؾاًسُ
ّای تاضیری ٍ لسیوی  ّای تافت هحسٍزُ [9] تَاًس حیات ًاحیِ تاضیری ضا ّوگام تا قْط پیف تثطز. ّایی اؾت وِ هی ضطٍضت

ًوازی اظ قطایظ اجتوافی، التهازی آى زٍضاى  ّای ًَؾتالػیه هقواضی، فطٌّگی ٍ تٌاّای اضظقوٌسی وِ تِ فلت ٍجَز جاشتِ
 ضًٍس.  تاقس وِ اهطٍظُ اظ همانس هْن گطزقگطی تِ قواض هی هی

تفطیحی قٌاذتِ قسُ اظ لحاػ تَضیؿتی -ّای گًَاگَى اضظقوٌس تاضیری تطیي قْطّای ایطاى اظ ًؾط جاشتِ قْط وطهاى، اظ وْي
تَجْی تطذَضزاض اؾت، حضَض فٌانط ٍ فضاّای اضظقوٌس تاضیری ّای قایاى  . تافت وْي تاضیری ایي قْط اظ اضظـاؾت

ّا تا ٍجَز ذؿاضت جثطاى ًاپصیطی وِ  ًؾیط تاظاض، واضٍاًؿطا، هؿجس ٍ... جلَُ ذانی تِ ایي تافت تركیسُ اؾت. زض ایي تافت
تِ لحاػ گطزقگطی  ی قْط تاضیری ٍاضز آهسُ اؾت ٍ ّوچٌاى ایي ضًٍس ترطیة ازاهِ زاضز ٍ اّویتی وِ قْطّا تط پیىطُ

وِ ایي اهط تِ لحاػ التهازی ًیع  گطزز، ضوي آى آحاض فطٌّگی زٍ چٌساى هی ایي تَاًٌس زاقتِ تاقٌس لعٍم حفاؽت اظ هی
ّای وْي هطتَعِ تٌاتط همیاؼ  وِ آحاض اضظقوٌس شوط قسُ ٍ تافت ضا زاقتِ تاقس. تِ ؾثة آىتَاًس ًتایج هخثت ذال ذَز  هی

ّا ًمف ایفا ًوَزُ اؾت. عطاحی  اًس، حطوت ؾطیـ تِ فٌَاى اٍلیي فَاهل تاضید تافت ت وٌس پسیس آهسُاًؿاًی ٍ تَجِ تِ حطو
تَاًس ذَز  زض جْت هقطفی تافت تِ گطزقگطاى اظ الساهاتی اؾت وِ هیتا ّسف تاهیي ًیاظّای گطزقگطی ٍ هؿیطّای پیازُ 

 [7] ّای حفاؽتی هَحط ٍالـ گطزز. زض عطحفت ٍ یا تِ فٌَاى عطح هىول ّای حفاؽت تا تِ فٌَاى اٍلیي گام
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هقاتط تافت لسین قْط وطهاى ًیع اظ ایي لافسُ هؿتخٌی ًثَزُ، ایي هحسٍزُ تا ٍجَز ًعزیىی تِ تاظاض لسین ٍ هیساى ٍ هجوَفِ 
یی  ّای تجاضی زض همیاؼ قْطی، اظ پتاًؿیل تاال َّیتی قْط ٍ واضتطی-ذاى تِ فٌَاى هطوع تاضیری ذاى ٍ اتطاّین گٌجقلی

 زض جْت جصب گطزقگط زاضز.

ّسف اظ اًجام ایي پػٍّف تقییي فَاهل تاحیطگصاض تط اًتراب هؿیطّای پیازُ گطزقگطی زض هقاتط تافت لسین قْط وطهاى 
 تاقس. هحسٍزُ تیي ذیاتاى تجلی ٍ تاظاض لسین هی

 َا مًاد ي ريش .2
زض تافت لسین قْط تط اًتراب هؿیطّای پیازُ گطزقگطی ویفی ٍ تا ّسف تقییي فَاهل تاحیطگصاض  ایي پػٍّف تا یه ضٍیىطز

پؽ اظ تسٍیي هسل هفَْهی زض ترف  پطزاظز وِ ای هی آٍضی هثاًی ًؾطی پػٍّف اظ عطیك هغالقات وتاتراًِ تِ جوـوطهاى 
ایظ ضاّىاضّایی تطای تْثَز قطگیطز ٍ  هَضز ؾٌجف لطاض هی تافت لسین قْط وطهاى تَؾظ هحمك زض ایي هقیاضّا هیساًی

  گطزز. گطزقگطی پیازُ زض تافت لسین وطهاى اضائِ هی

 پیشیىٍ. 3
تایؿت تطای تىویل تحهیالت ٍ  ظازگاى فطاًؿِ هی انغالح تَضیؿت )جْاًگطز( اظ لطى ًَظزّن هقلَم قس. زض آى ظهاى اقطاف

ضفت وِ تطای  اًی تِ واض هیّای الظم ظًسگی، السام تِ ؾفط ًوایٌس. تقسّا زض فطاًؿِ ایي انغالح زض هَضز وؿ وؿة تجطتِ
قس وِ انَال تِ ایي  وطزًس، تا تقوین ایي انغالح تِ وؿاًی اعالق هی ؾطگطهی ٍ ٍلت گصضاًی ٍ گطزـ تِ فطاًؿِ ؾفط هی

 وطزًس. هٌؾَض ؾفط هی
ف آى، اظ اتال یطیٍ جلَگ یاظ هٌاتـ، واّف ههطف اًطغ ساضیضا قاهل: اؾتفازُ پا یانَل گطزقگط یزض پػٍّك( ۳۹۹۱وطچط )

هكاٍضُ تا افطاز  ،یهكاضوت اجتوافات هحل ،یهحل یاظ ًؾام التهاز تیحوا ،یعیض ٍ تطًاهِ یحفؼ تٌَؿ، نٌقت گطزقگط
 . زاًس یه یتَؾقِ گطزقگط طاهَىیهؿتوط پ ماتیٍ اًجام تحم یگطزقگط قتنٌ یاتیٍ فاهِ هطزم، آهَظـ ذسهِ، تاظاض ًفـ یش

 یگطزقگط ازُیپ یطّایًَ تِ هؿ یقْطّا؛ تا ًگطق یریتافت تاض یؾاظ الِ تاظ ظًسٍُ احوس اؾتمالل، زض هم یهحوس ضضا تْازض
تافت تِ  يی. آًچِ زض اؿتیاؾتفازُ گطزقگطاى، آهازُ ً یقَقتط تطا یری: زض حال حاضط تافت تاضوٌس یه اىیزض قْط قَقتط ت

چَى: فطو هقثط،  یپػٍّف فَاهل يیض ااؾت ز ازُیاظ جولِ گطزقگطاى پ ازُیپ اىٍآهس اًؿ ؾپطزُ قسُ اؾت ضفت یفطاهَق
ٍ ٍجَز  یفثَض یجْت تطزز ذَزضٍّا يیگعیجا طیتىط ٍ زؾت ًرَضزُ تَزى تافت، ٍجَز هؿ ،یریتا اضظـ تاض یٍجَز تٌاّا

 .اًس سُیگطز یهقطف یازُ گطزقگطیپ طیهؿ یاتی زض هىاى یسیتِ فٌَاى فَاهل ول ،یقْط یریانَل حاون تط تٌاّا ٍ تافت تاض
[3] 
وطز:  اىیزض تَؾقِ گصضاى اٍلات فطاغت زض قْط هطاغِ ت یقْط ازُیپ یطّایهؿ  یزض همالِ ًمف عطاح( ۳۱۹۱) یاحوس السی

هرتلف تِ فٌَاى  یّا یواضتط جازیزض جْت ا یتْكت اتاىیتالمَُ ذ یّا لیپتاًؿ يیقْط هطاغِ ٍ ّوچٌ یفطٌّگ یّا لیپتاًؿ
 يیزض تاه ییؾْن تؿعا تَاًٌس یقْطًٍساى ن واضتطاى فضا ه یتاض اجتوافٍ ضف یهٌؾطقْط یهقواض یّا هٌثـ زضآهس ٍ قاذهِ

هحَض  تیهَلق يیزاقتِ تاقٌس. ّوچٌ ؿتیجصب تَض يیگصضاى اٍلات فطاغت قْطًٍساى ٍ ّوچٌ یٍ ظًسُ تطا ایپَ یفضاّا
 یتِ ضًٍك التهاز ٌجطه وِ  زّس یلطاض ه ضٍ فیضا پ یگطزقگط-یحیهحَض تفط  هی یطیگ قىل یّا ٌِیزض قْط، ظه یریتاض

 [1] .قَز یهحَض ه يیا
زض تافت وْي تِ فٌَاى  یگطزقگط-ازُیپ یطّایهؿ یعطاح وٌس:  تیاى هی یگطزقگط ازُیپ طیزض همالِ هؿ یثیزوتط هحؿي حث

تافت وْي  "یالساه فیپ"تِ فٌَاى  تَاًس یگطزقگط، ه تیحفاؽت اظ تافت ٍ ّسا یتطا ِیچٌس ؾَ سیزٍ جاًثِ ٍ قا یگاه
وِ هغاتك تا حطوت  طیهؿ يیتافت هٌجط گطزز. ا ایاح تِزض اهط حفاؽت  یلیتركس ٍ تِ فٌَاى فاهل تىو اتیط ضا حهَضزًؾ

 هیٍ  یضاٍ هیتافت ٍ فٌانط تا اضظـ آى تِ فٌَاى  یضوي هقطف قَز یه یهغاتك تا حطوت اٍ عطاح یتافت یاًؿاى تطا
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هطتَط ٍ هقانط  یاظّایًِ تٌْا تطآٍضًسُ ً یجصب گطزقگط تی. لاتلؾاظز یضا تا تافت جاض ییّط ًاآقٌا تَاًس یهٌاؾة ه یّاز
 [7] .گطزز یه یوْي ٍ اضظقوٌس ًْفتِ زض زل قْطّا تلم یّا حل هؿائل تافت یضطٍضت تطا هیتافت اؾت تلىِ تِ فٌَاى 

 یطّایهؿ تیَتهغل عاىیتط ه یقْط یفضا تیفیو یّا هَلفِ یاتی، زض همالِ اضظ(۳۱۹۱) ییچٌگلَا ًَؽیٍ  یهحوَز هحوس
ًوًَِ اًتراب قسُ زض قْط انفْاى ضا  یطّایاًتراب قسُ هؿ یّا زض قْط انفْاى تط اؾاؼ هَلفِ یگطزقگط ازُیپ

 تیفیو یّا اظ ًؾط هَلفِ تیهغلَت يیتط فیقسُ هحَض جلفا اظ ت یاتیاًتراب ٍ اضظ یاضّایهق يیًوَزُ تط اؾاؼ ا یتٌس تیاٍلَ
 [14] .تاقس یفْاى تط ذَضزاض هزض قْط ان یگطزقگط ازُیپ یطّایهؿ

 جِیًت يیتِ ا یزضٍى هطظ یهحهَل گطزقگط تیفیو یاتیزض تْطاى زض همالِ اضظ( ۳۱۱۱پَض ) فثاؼ لَفطیً ٍ  ییایهحوَز ض
 يیضفاُ ؾاوٌ فیٍ افعا یالتهاز-یاجتواف ی تَؾقِ ،یتاظؾاظ یّا اظ ضٍـ یىی یقْط یوِ تَؾقِ گطزقگط افتٌسیزؾت 

ؾغح  یاظ ًماط ضقف هحهَل گطزقگطاى، تْثَز ٍ اضتما ییا سُوِ ترف فو زّس یًكاى ه كیتحم یّا افتِیهمهس اؾت. 
 ؿطیٍ ههطف ّسفوٌس هٌاتـ هحسٍز همهس ضا ه تیطیهس ،یتٌس تیاٍلَ يیلطاض زاضز. ا تیزض اٍلَ ِیٍ حاًَ یفٌانط انل تیفیو

 [16] .سیًوا یهمهس ووه ه يیا ساضوٌٌسگاىیز تیتْطاى ٍ ضضا یقْط یگطزقگط طیتهَ یؾاذتِ ٍ تِ اضتما
 تٌسی قسُ اؾت. جوـ 1قواضُ  گطزقگطی قىلتا تَجِ تِ تحمیمات نَضت گطفتِ زض ظهیٌِ 

 
 گیشی هسیشّای پیادُ گشدشگشی : هعیاسّای هَثش بش شکل1شواسُ  شکل

  وظری . مباوی4

  :یگردشگر
اؾت وِ اظ زٍ ترف  "ؿنیتَض"ٍاغُ  يیا كِیؾت. ضا یفطاًؿِ ٍ آلواً ،یؿیاًگل یّا زض ظتاى ؿنیٍاغُ تَض یهقازل فاضؾ

 ،یفلؿف كِیاًس ایوِ اقاضُ تِ هىتة  ی، پؿًَس"ؿنیا"ٍ  احتیؾفط، گكت، هؿافطت، ؾ یتِ هقٌا "تَض"  قسُ اؾت لیتكى
 [11] اؾت. یٍ گطزقگط احتیآى ؾ یفىط ِیوِ پا یهىتث یقٌی ؿنیتَض ي،یطازاضز. تٌات طُیٍ غ یازت ،یاؾیؾ ،یهصّث

 ری شهری:گردشگ
ّای قْطّا  ٍیػگی قْطّا جاشب تطای ّوِ ؾٌیي اؾت، هطزم فاللِ زاضًس تطذی اظ تقغیالت ذَز ضا زض قْط تِ ؾط تطًس.

  [17]ّای گطزقگطی تاقٌس.  تط اظ ؾایط گطٍُ تافج قسُ اؾت گطزقگطاى قْطی هتفاٍت

ًوایس اها اهطٍظ زیگط  تِ شّي ذغَض هی تط عثیقت ٍ تفطیح ٍ زاهاى عثیقت قَز تیف ٌّگاهی وِ نحثت اظ گطزقگطی هی
ضیعی گطزقگطی قاهل ّوِ  لسض ایي هثحج ٍؾیـ ٍ فطاگیط قسُ وِ تواهی اتقاز فضا ضا زض تط گطفتِ تِ فثاضتی تطًاهِ آى
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ًؾطاى گطزقگطی  ذَاّس فطاّن آٍضًس. ناحة چِ گطزقگط هی گیطًس تا آى ّایی اؾت وِ زض وٌاض ّن لطاض هی ذسهات ٍ ٍیػگی
 اًس: فضای ولی ضا تطای آى هكرم وطزُ 4ًیا، زض ز

 فضای ضٍؾتایی یا جْاًگطزی ؾثع .1
 ّای وَّؿتاًی فضای وَّؿتاًی تطای ٍضظـ .2

 ّای ذال ذَز فضاّای ؾاحلی تا ٍیػگی .3

 [8]فضای قْطی  .4

صب ّای هرتلف اؾت وِ اظ تْن پیَؾتي هحیظ ٍیػُ ٍ لازض ؾاذتي قْط زض ج ای اظ فقالیت تَضیؿن قْطی تطویة پیچیسُ
زض  تَاى یضا ه یقْط یفٌانط گطزقگط یحیهحهَل تفط هیتِ فٌَاى  یقْط ظیتا زض ًؾط گطفتي هحتاظزیسوٌٌسگاى اؾت. 
 وطز. یتٌس عثمِ یٍ فٌانط جاًث ِیفٌانط حاًَ ،یؾِ گطٍُ فٌانط انل

ٍ  تیفقال یّا هىاىقْط ّؿتٌس وِ ذَز تِ زٍ گطٍُ  هی سیگطزقگطاى اظ تاظز یانل عُیاًگ ی: فٌانط انلیفٌانط انل. ۳
وِ  یزض حال یٍ ؾطگطه حیتفط یّؿتٌس تطا یالتیذسهات ٍ تؿْ تیفقال یّا وِ هىاى قًَس یه نیتمؿ یؾطگطه یّا ٌِیظه

 یّا اظ جاشتِ یاهطٍظُ تِ فٌَاى ترك یًثَزُ اؾت ٍل یطگطهٍ ؾ یحیتفط یؾطگطه یّا ٌِیظه یطیگ قىل یانل  ّسف
 .قًَس یتجطتِ ه یگطزقگط

زاقتِ تاقٌس ٍ تافج  اظیّا ً ذَز تِ آى سیّؿتٌس وِ هوىي اؾت گطزقگطاى زض عَل تاظز ی: اهىاًات ٍ ذسهاتِیًَفٌانط حا. ۱
 ّا. هاًٌس: ّتل ضٍز یّا اظ ؾفط تِ قواض ًو آى یّسف انل یّا قَز ٍل آى سیتاظز تیفیتْثَز و

ٍ  یّا، زؾتطؾ طتِ گطزقگط هَحطاًس هخل: ضاُقْط ّؿتٌس وِ تط تج هیهَجَز زض  یّا ؾاذت طیفٌانط ظ يی: ایفٌانط جاًث. ۱
 [16]. ٌگیپاضو

 
 عٌاصش بٌیادی گشدشگشی: 2شواسُ  شکل

 :مدار پیاده فضاهای
ّا، فضاّا ٍ فولىطزّای پط تٌَفی ّؿتٌس وِ زض پیًَس تؿیاض تا یىسیگط، زض ذسهت تاهیي زاهٌِ ٍؾیقی اظ  تطویثی اظ فطم

اًس. اظ عطف زیگط، یىی اظ  وع قْطّا تِ ٍجَز آٍضزُ ٍ تِ آى َّیت تركیسًُیاظّای اًؿاى قْطی، ول ٍاحسی ضا زض هط
ّای تجسیس حیات هسًی هطاوع قْطی هحَضّای پیازُ ّؿتٌس وِ ًمف هَحطی زض وكف ٍ ازضان هحیظ والثسی ٍ  ضاُ

 [12توسى، َّیت ٍ هسًیت قْط ّؿتٌس. ] اجتوافی قْط زاضًس ٍ هؾْط

 انواع فعالیت در فضاهای شهری:
 یٍ اجتواف یاًترات ،یٍض ضط یّا تیتِ ؾِ گطٍُ فقال تَاى یضا ه یقْط یهطزم زض فضاّا یّا تیفقال گل اىی ِیًؾط یتط هثٌا

ٍ  قًَس یضٍظهطُ هطزم ضا قاهل ه یّا تیفقال یزاضًس ٍ تِ عَض ول یحالت اجثاض فیووات یضطٍض یّا تی. فقال ًوَز نیتمؿ
ّا زاقتِ تاقس ٍ زض  تِ اًجام آى لیوِ فطز توا یظهاً یاًترات یّا تی. فقالافتٌس یه قاتفا یوالثس ظیهح تیفیتسٍى تَجِ تِ و
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 زٌّس یضخ ه یغیاًس ٍ تٌْا زض قطا حؿاؼ تیفیًؿثت تِ و ّا تیفقال گًَِ یا طز،یپص ینَضت هؿافست ظهاى ٍ هىاى نَضت ه
 یزض فضاّا گطاىیوِ تِ حضَض هساٍم ز ؾتا یتیفقال ،یاجتواف یّا تیفقال تیهغلَب تاقس. ٍ زض ًْا یغیهح تیفیوِ و
 [13] .زّس یه یضٍ یاؾت وِ تِ نَضت ذَز تِ ذَز یاؾت ٍ اظ افوال اظهٌسیً یٍ فوَه یقْط

 مسیر پیاده:
 یّا ّا ٍ جاشتِ ٍ وكف اضظـ یٍ احؿاؼ قَض ٍ تحطن ظًسگ ّا تیّا، فقال هكاّسُ هىاى یضٍـ تطا يیتط هْن یضٍ ازُیپ

تِ  ازُیپ طیهؿ [6]. قَز یاحؿاؼ ه یقْط یلسم ظزى زض فضاّا كیاظ عط كتطی. چْطُ قْط ت تاؾ یقْط ظیًْفتِ زض هح
 یاؾت حاو یاًترات تیوِ ذَز فقال یٍ گطزقگط قَز یهحؿَب ه یقْط یفضاّا یّا ٍ اظ جولِ گًَِ تیفٌَاى تؿتط فقال

 یگطزقگط یاًترات یّا تیفقال یطیگ قىل ضٍ يی. اظ اتاقس ی( هی)گطزقگط تی( ٍ اًتراب فقالازُیپ طیفضا )هؿ اىیاظ اضتثاط ه
  .تاقس یه نیآى زض اضتثاط هؿتم اهطتثظ ت یقْط یفضا تیفیتا و

 تٌسی قسُ اؾت. جوـ 3 قىلّای هغلَب قْطی زض لالة  طاى پیازُ زض هحیظؾاؼ هغالقات اًجام قسُ ًیاظّای فاتتط ا

 
 

 [15] ًیاصّای عابشیي دس هسیشّای پیادُ:  3شواسُ  شکل

 مسیر پیاده گردشگری: 
قَز. ایي هؿیط  ّای جصب گطزقگط عطاحی هی ّا ٍ پتاًؿل هؿیطی اؾت وِ هٌغثك تا حطوت اًؿاى زض تافتی زاضای جاشتِ

 تَاًس ضاّی تاقس وِ حیات ضا زض زضٍى تافت جاضی ؾاظز.  ضوي هقطفی تافت ٍ فٌانط تا اضظـ آى هی
 [14] :قًَس یه یتٌس زؾتِ لیتِ نَضت ش یاّساف گطزقگط یتط هثٌا ازُیپ طیهؿ یّا فتیو

 اهطٍظ قْط ًمف  یزض ظًسگ وِ يیا ایتاقس ٍ  یٍ حَازث قْط ـیهىاى ٍلا یریتاقس وِ تِ عَض تاض یطیهؿ
 تقس ظهاى  ،یٌیٍ ف یازضان شٌّ ،یعیاًگ : ًمفّا تیفیزاقتِ تاقس. و طگصاضیتاح ایٍ  یترك تیَّ

 یگطزقگط-یٍ ضًٍك التهاز یؾاظ آى زض تاظظًسُ  یایتِ تاقس ٍ احًمف ٍ واضوطز زاق دیتاقس وِ زض تاض یطیهؿ 
  یتیتٌَؿ، اذتالط فقال ّا، ی: واضتطّا تیفی. و ستاققْط هَحط 
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 تَزُ ٍ هاًـ ؾلة حك اًتراب گطزقگط زض  طیپص اًقغاف یطاهًَیپ یّا آى زض زل تافت یَؾتگیتاقس وِ پ یطیهؿ
  یطیپص : اًقغافتیفیاٍ فطاّن آٍضز. و یضا تطا طیهؿ یزض ع یطیگ نیًگطزز ٍ اهىاى تهو طیهؿ

 هغلَب ضا فطاّن آٍضز.  یویالل یّا فیٍ آؾا ازُیتاقس وِ العاهات حطوت پ یطیهؿ 

 هىاى هَضز ًؾط تاقس.  یهحل تیاظ َّ یفطٌّگ طیگط تهَ تاقس وِ اضائِ یطیهؿ 

 ضا زض هجاٍضت ذَز فطاّن آٍضز.  یفطٌّگ یٍ ههطف یسیتَل ـیاؾتمطاض نٌا یتاقس وِ تؿتط الظم ضا تطا یطیهؿ 

اهطٍظُ یىی اظ فضاّای گطزقگطی وِ هَضز تَجِ گطزقگطاى لطاض گطفتِ اؾت، فضاّای ، تا تَجِ تِ هغالقات اًجام قسُ
ّای هرتلظ  قْطی اؾت. زض ایي هیاى هؿیطّای پیازُ تِ فٌَاى یىی اظ اًَاؿ فضاّای قْطی تِ زلیل تطذَضزاضی اظ واضتطی

ّای اذتیاضی زض ایي هَضز اّویت ٍ  گیطی فقالیت ّا تطای قىل ظًسگی ٍ پَیایی ٍ ویفیت تاالی ایي هحیظٍ جاشب ؾفط، ؾط
تَاى ایوٌی ٍ اهٌیت، تٌَؿ ٍ اذتالط  اظ جولِ فٌانط تاحیطگصاض تط حضَض پیازُ هی تَجِ گطزقگطاى قْطی لطاض گطفتِ اؾت.

یي فَاهل هَحط تط جصب ٌیطی، هقٌا ٍ حؽ هىاى ضا ًام تطز ٍ ّوچضٍی، آؾایف ٍ ضاحتی،  اًقغاف پص واضتطی، تؿْیالت پیازُ
ّا ٍ اهىاًات  ظیطؾاذت ّای تجاضی ٍ تٌَؿ فقالیتی، فطٌّگی جاشب ؾفط، واضتطی -ّای تاضیری گطزقگط ًیع قاهل واضتطی

فٌَاى هسل هفَْهی  قىل گیطز وِ تِ 4قواضُ  قىلتَاًس زض لالة  تٌسی هَاضز فَق هی زض ازاهِ تا جوـ تاقس. گطزقگطاى هی
 قَز. پػٍّف تیاى هی

 

 
 هذل هفَْهی پژٍّش:   4شواسُ  شکل

 وتایج ي بحث .5

-ٍجَز فٌانط تاضیریهحسٍزُ هَضز هغالقِ زض هطوع تافت لسین قْط وطهاى ٍ زض ًعزیىی تاظاض لسین قْط ٍالـ اؾت. 
همیاؼ قْطی ٍ ّوچٌیي فٌانط تاضیری زیگط فطٌّگی جاشب ؾفط اظ جولِ تاظاض لسین تِ فٌَاى فٌهط اضائِ زٌّسُ ذسهات زض 

جاشب گطزقگط تاقٌس وِ زض قىل قواضُ ّای  واضتطی تَاًٌس تِ فٌَاى ذاى هی اظ جولِ هیساى ٍ هجوَفِ گٌجقلیراى ٍ اتطاّین
 اًس. ًكاى زازُ قسُ 5
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 ّای جارب سفش کاسبشی :   5شواسُ  شکل

زض هسل هفَْهی زض هقاتط هحسٍزُ هَضز ؾٌجف ٍ تطضؾی لطاض گطفتِ،   زض ازاهِ تا حضَض هحمك زض فضا هقیاضّای تسٍیي قسُ
س تقضی اظ هقاتط تِ لطاض زّاضظیاتی  تِ عَض زلیك هَضز هقیاضّا ضاگط تتَاًس  وِ هكاّسُ فضایی تاقس تِ ایي زلیل وِ

 اًس. هكرم قسُ 6اًس وِ زض قىل  تٌسی قسُ تط تمؿین ّای وَچه ؾىاًؽ
قسُ ٍ اهتیاظ ّط هقیاض زض  اهتیاظزّی 4تا 0ّا، ًتایج حانل اظ  زُ ٍ اضظیاتی فْطؾت قاذمپؽ اظ حضَض هحمك زض هحسٍ

 اؾت. تطؾین قسُ  6قواضُ  لالة قىل

 
 بٌذی هعابش سکاًس:   6شواسُ  شکل
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ّا تَؾظ هحمك  ،  اظ اهتیاظزّی قاذمMicrosoft Excelافعاض  زض ًطم تا تَجِ تِ ًوَزاض تطؾین قسُزض ازاهِ 
، 2، ٍجَز زاضز ٍ اظ عطفی هقثط قواضُ 1ط قواضُ هقثزض  هؿیط پیازُؾت وِ تیكتطیي اهتیاظ هغلَتیت هقیاضّای هكرم ا

تطذَضزاض ًیؿت  ٍیػگیْای هَضز ًیاظ تطای حضَض پیازُتطیي اهتیاظات ضا وِ ًكاى زٌّسُ ایي اؾت وِ ایي هقثط اظ  ون ًیع
ٍضقیت  .تطذَضزاضًس هساضی تا ّسف جصب گطزقگط پیازُتطای اضتما  ٍ ؾایط هحَضّای هحسٍزُ ًیع اظ اهتیاظ لاتل لثَلی

 اًس. تسٍیي قسُ 7هقیاضّا زض هحسٍزُ زض لالة قىل قواضُ 

 
 سٌجش ٍضعیت هعیاسّا اص دیذ هحقق:   7شواسُ  شکل

 :یشىُادَاپگیری ي  وتیجٍ  .6

یازُ گطزقگطی زض هحسٍزُ هَضز هغالقِ گیطی هؿیطّای پ ٍ تطضؾی هقیاضّای هَحط تط قىل تا تَجِ تِ هغالة اضائِ قسُ
تاقس ٍ گصضّای  تَاى ایي چٌیي ًتیجِ گطفت وِ ذیاتاى تجلی اظ تیكتطیي لاتلیت ضا زض جْت تحمك ایي هقیاضّا زاضا هی هی
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 ٍ فضاّای اضظقوٌس ًْفتِ زض تافت لسین قْطذال  ّای تِ لحاػ اضظـهٌتْی تِ ٍضٍزی تاظاض ًیع اظ ایي لاتلیت تطذَضزاضًس. 
تا تَجِ تِ هسل هفَْهی  ّای گطزقگطی قْط هثسل گطزًس. زض ازاهِ تَاًٌس تِ تْتطیي جاشتِ وطهاى، هقاتط تافت لسین هی

زض جْت تْثَز قطایظ ایي هقاتط زض جْت حضَض پیازُ  تطای ّط یه اظ هقیاضّا تِ تفىیه ضاّىاضّا ٍ پیكٌْازّایی پػٍّف
 قَز. گطزقگطاى اضائِ هی

  :ایوٌی ٍ اهٌیت 

o ّای عثمِ ّوىف تا واضتطاى  ای وِ اضتثاط فقالیت ّا تِ گًَِ ؾتفازُ اظ ههالح قفاف ٍ تٌَؿ واضتطیا
 ذیاتاى تِ ضاحتی تطلطاض قَز. )اهىاى زیسى ٍ زیسُ قسى(

o ّای فالس واضوطز زض تسًِ ذیاتاى حصف فقالیت 

o .ًَُضپطزاظی وافی ٍ هٌاؾة هقاتط زض همیاؼ پیاز 

 پصیطی: اًقغاف 

o ضٍظ. ّای هرتلف قثاًِ ّای هتفاٍت اظ فضا زض ظهاى ضٍظی ٍ لاتلیت اؾتفازُ ّای قثاًِ طیاؾتمطاض واضت 

o ایجاز پیَؾتگی زض هؿیطّای پیازُ ٍ جلَگیطی اظ اذتالف ؾغح 

 :تٌَؿ ٍ اذتالط واضتطی 

o ّای هرتلف ّا، اهىاى ٍجَز فقالیت اذتالط واضتطی 

o اهىاى حضَض ٍ اؾتفازُ تواهی افطاز 

o ّای الاهتی زض جْت تكَیك گطزقگطاى تِ حضَض زض تافت. ّا ٍ هىاى ی ًؾیط ضؾتَضاىّای اؾتمطاض واضتطی 

o ّای هتٌَؿ تِ هٌؾَض پاؾرگَیی تِ ًیاظّای افطاز هرتلف. ٍجَز واضتطی 

 :ؾطظًسگی 

o ؾافتِ 24ّای  اؾتمطاض واضتطی 

o اًی.ّای ایط ّا ٍ ؾٌت اهىاى تطگعاضی گطزّوایی ٍ هطاؾوات زض جْت آقٌایی گطزقگطاى تا آییي 

o ّای جاشب جوقیت ًؾیط تجاضی، فطٌّگی، تفطیحی ٍ فطاغتی. اذتهال عثمات ّوىف تِ اًَاؿ فقالیت 

o ُضٍّا تا ضفایت همیاؼ اًؿاًی عطاحی پیاز 

o ّا تِ تیطٍى وكیسى فقالیت 

 :آؾایف ٍ ضاحتی 

o ّا. ّا ٍ ضٍاق فطاّن ًوَزى آؾایف اللیوی تا ایجاز ؾایثاى 

o ّای تهطی واّف آلَزگی 

o ة تطای فاتطاى پیازُ تا تَجِ تِ ًیاظّای گطزقگطاى، اؾتمطاض تجْیعات ٍ هثلواى قْطی.احی هٌاؾعط 

 :پیَؾتگی ٍ ذَاًایی 

o ًِّا ٍ تٌاّای قاذم اظ جولِ تازگیطّا تمَیت ًكا 

o ... ُایجاز هؿیطّای پیاز 

o حفؼ ٍ تمَیت هؿیطّای هٌتْی تِ تاظاض 

 ُضٍی: تؿْیالت پیاز 

o وفؿاظی هٌاؾة هؿیطّا 

o طای هقلَلیيعطاحی هٌاؾة ت 

o ّایی زض جْت ًكؿتي ٍ اًجام تقاهالت تقثیِ هىاى 
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 :َّیت ٍ حؽ هىاى 

o ُتاویس تط تٌاّا ٍ فٌانط اضظقوٌس تاضیری هَجَز زض هحسٍز 

o .حفاؽت ٍ هطهت تٌاّای ٍاجس اضظـ 

 

 مىابع: .7

تْطاى، هطاغِ(،  یزض تَؾقِ گصضاى اٍلات فطاغت )ًوًَِ هَضز یقْط ازُیپ یطّایهؿ یًمف عطاح لسا،ی ،یحوسا .1
۱۱۳۲. 

ٍ تَؾقِ  تیطیهس فیّوا ،یتا اؾتفازُ اظ نٌقت گطزقگط یوْي قْط یّا تافت یٌیتاظآفط ىا،یهل طظازُ،یاه .2
 .۳۱۹۱ّا ٍ ضاّىاضّا، تْطاى،  چالف ،یگطزقگط

 ازُیپ یطّایًَ تِ هؿ یقْطّا؛ تا ًگطق یریتافت تاض یؾاظ هحوسضضا ٍ اؾتمالل، احوس، تاظظًسُ ،یتْازض .3
 .یٍ قْطؾاظ یهقواض یا هٌغمِ فیّوا يیقَقتط(، اٍل : قْط یِ هَضز)ًوًَ یگطزقگط

 يیاٍل ،یقْط یزض تَؾقِ گطزقگط ساضیپا یقْط یّا هحوس، ًمف الواى ،یفثاؼ ٍ نالح ،یسضیٍ ح عزاىیتٌْام،  .4
 .۳۱۹۱تْطاى، اؾفٌس  ساض،یٍ تَؾقِ پا یقْطؾاظ ا،یجغطاف یهل فیّوا

گطزقگطی هاّیت ٍ هفاّین، ؾاظهاى هغالقِ ٍ تسٍیي وتة فلَم  پاپلی یعزی، هحوس حؿیي ٍ ؾمایی، هْسی، .5
 .1389ّا )ؾوت(، تْطاى،  اًؿاًی زاًكگاُ

 .1386پاوعاز، جْاًكاُ، ضاٌّواب عطاحی فضاّای قْطی زض ایطاى، اًتكاضات قْیسی ٍظاضت هؿىي ٍ قْطؾاظی،  .6

 .9حثیثی، هحؿي، هؿیط پیازُ گطزقگطی، ًكطیِ ٌّطّای ظیثا قواضُ  .7

ضیعی قْطی زض تَؾقِ پایساض گطزقگطی، ّوایف  میمی، ویاًَـ ٍ ضظهی، هحوس ّازی، ًمف تطًاهِشاوط ح .8
 .1390گطزقگطی ٍ تَؾقِ پایساض،  لعٍیي، 

زض  12ًیا، هحثَتِ ٍ جْاًیاى، هٌَچْط، ًمف هحَضّای فطٌّگی ٍ تاضیری هٌغمِ  ضٌّوایی، هحوس تمی ٍ هله .9
ّای ًَ زض جغطافیای اًؿاًی، ؾال ؾَم قواضُ  پػٍّكی ًگطـ -ًاهِ فلوی تَؾقِ گطزقگطی قْط تْطاى، فهل

 .1390چْاضم، پاییع 

)ًوًَِ  یریتافت تا اضظـ تاض یگطزقگط یزض هحَضّا یهساض ازُیپ تیپَض، حؿي، اضتما لاتل ٍ ضجة طیاه ،یعیؾَ .10
ٍ  یقیتـ عثهٌا ،یگطزقگط ا،یجغطاف یوٌفطاًؽ هل يیانفْاى(، اٍل ثاضُیهحلِ جَ یگطزقگط ی: هحَضّایهَضز

 .ساضیتَؾقِ پا

زض جصب گطزقگط  یقْط یّا ًمف ٍ احطات ًوازّا ٍ الواى یتطضؾ طضا،یفل وَضپَض،یانغط ٍ ت یفل ،یفثسالْ .11
ٍ  ایجغطاف ،یگطزقگط یهل فیّوا يیٍ چْاضه یالولل يیت فیّوا يیقْطّا(، اٍل ساضیجْت تَؾقِ پا ی)ضاّىاضّا

 .۳۱۹۱ ساض،یپا ؿتیظ ظیهح

ٍ ّاتفی فطجیاى، فطقتِ، تطضؾی ًمف هحَضّای پیازُ زض َّیت تركی تِ تافت ٍ ؾاذتاض والثسی  آتازی، عیثِ فلی .12
ضیعی ٍ هسیطیت قْطی تا تاویس تط  ؾٌگی هكْس(، قكویي وٌفطاًؽ هلی تطًاهِ قْط )هغالقِ هَضزی: ذیاتاى وَُ

 .1393هاُ  ّای قْط اؾالهی، هكْس همسؼ، آتاى هَلفِ

 .1392واى: فلی غفاضی ٍ لیال غفاضی، اًتكاضات فلن هقواض ضٍیال، گل، یاى، قْط اًؿاًی، هتطج .13

 ازُیپ یطّایهؿ تیهغلَت عاىیتط ه یقْط یفضا تیفیو یّا هَلفِ یاتیاضظ ًَؽ،ی ،ییهحوَز ٍ چٌگلَا ،یهحوس .14
اًجوي  یپػٍّك-یفلو ِیزض قْط انفْاى(، ًكط ازُیپ یگطزقگط یطّایهؿ یتٌس تیاٍلَ ی)هَضز پػٍّ یگطزقگط

 .۳۱۹۳ طاى،یا یٍ قْطؾاظ یهقواض یفلو
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ًاهِ واضقٌاؾی اضقس تا فٌَاى عطاحی قْطی گصضّای تافت لسین وطهاى تا ضٍیىطز  هْطاتی، ؾاجسُ، پایاى .15
 .1395هساضی )ًوًَِ هَضزی: هحسٍزُ تیي ذیاتاى قطیقتی ٍ تاظاض لسین(، زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس وطهاى،  پیازُ

 ۳۱۱۱، یزضٍى هطظ یهحهَل گطزقگط تیفیو یاتیزض تْطاى زض همالِ اضظ ض پَ فثاؼ لَفطیً ٍ هحوَز  ییایض .16

17. Law chisopher.m, urban tourism attraction visitor to large cities, mansell publishing, london, 1996. 
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