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 چکیذه

تافر ٞای زاسیخی ؿٟشٞا تٝ تخؾ ٞایی اص ؿٟش اعالق ٔی ؿٛ٘ذ وٝ زحر ؿشایظ صٔاٖ دس ٌزؿسٝ احذاش ؿذٜ ٚ دس حاَ حاضش یا اص 

 دس وٝ ٞؼسٙذ ؿٟشی فضاٞای غّٕٝ اص ذ ٚؿشایظ صیؼر ٔغّٛب تشخٛسداس ٞؼسٙذ ٚ یا اص ٔغّٛتیر الصْ تشای ص٘ذٌی تشخٛسداس ٕ٘ی تاؿٙ

تیا٘یٝ ٔىضیىٛػیسی ٔقشٚف تٝ تیا٘یٝ  عثك .سا داسا ٔی تاؿٙذ زٛسیؼسی غارتٝ لاتّیر تا فضاٞایی تٝ زثذیُ لاتّیر ؿاٚ، تاسزٗ تٙذی دػسٝ

 خٛاػر ٚ ػٙٗ فالیك، ٝت احسشاْ تا تایذ زاسیخی ٞای ٔػٕٛفٝ ٚ ٞا تافر دس حفاؽسی ٚ ٌشدؿٍشی ٞای تیٗ إِّّی ٌشدؿٍشی، فقاِیر

 ٌشدؿٍشی سا فشٍٞٙی زثادَ ٚػیّٝ زشیٗ ٟٔٓ تیا٘یٝ ایٗ. ؿٛد ٕٞشاٜ آ٘اٖ ص٘ذٌی ػغح اسزمای غٟر دس ای ٔٙغمٝ ٚ ٔحّی ٔشدْ ٞای

ٔی دا٘ذ وٝ دس ایٗ ساػسا عشاحی ٔؼیش ٞای خیادٜ تا ٞذف زأیٗ ٘یاصٞای ٌشدؿٍشی ٚ دس غٟر ٔقشفی تافر تٝ  إِّّی تیٗ ٚ تٛٔی

شاٖ اص الذأازی اػر وٝ ٔی زٛا٘ذ خٛد تٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ ٌاْ ٞای حفاؽر تافر ٚ یا تٝ فٙٛاٖ عشح ٔىُٕ دس عشح ٞای حفاؽسی ٌشدؿٍ

 حائض اكّی غٙثٝ دٚ اص وٝ اػر أىا٘ی ٞا آٖ دس ویفیر ایػاد دس تافر ٞای زاسیخی ٚ خیادٜ ؿٟشی فضاٞای زقشیف ٔٛضش ٚالـ ٌشدد. تاص

 ٔملذ فٙٛاٖ تٝ سا ٞا آٖ زٛاٖ ٔی وٝ ٞؼسٙذ اغسٕافی ٚ عثیقی فشٍٞٙی،  زاسیخی، ٞای غارتٝ داسای ػٛ یه تاؿٙذ، اص ٔی إٞیر

 .آٚس٘ذ فشاٞٓ سا ؿٟشٚ٘ذاٖ فشاغر اٚلاذ ٌزساٖ ٞای صٔیٙٝ زٛا٘ٙذ ٔی دیٍش ػٛی اص وشد ٚ زقشیف خاعشٜ ٚ ٌشدؿٍشی

سٞای ؿاخق خیادٜ ؿٟشی دس اسزثاط تا تافر ٞای زاسیخی ٚ اكَٛ دس ایٗ ٔماِٝ تا زىیٝ تش ٔغاِقاذ اػٙادی ٚ تا تشسػی زػاستی اص ٔحٛ

 ٞا ساٜ خیادٜ عشاحی تشای ساٞىاسٞایی ٚ ٞا ٌضیٙٝ اسایٝ تٝ ٌشدؿٍشی غارتٝ لاتّیر تا فضاٞایی خّك دس آٟ٘ا ٘مؾ حاوٓ تش ؿىُ ٌیشی ٚ

 .اػر خشداخسٝ زاسیخی ٞای تافر دس

 تافر زاسیخی، خیادٜ ساٜ، ٌشدؿٍشی واشگان کلیذی:
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 مقذمه:

 وٝ ٞا، اسصؽ ایٗ تا ػاوٙاٖ تیٗ اسزثاط ٚ زاسیخی ٞای تافر دس ٔحیغی ٚ واِثذی ٞای اسصؽ تٝ داؿسٗ زٛغٝ ٚ دیذٖ چٍٛ٘ٝ

 ٚ حشیٓ زقییٗ تٝ ٞا اسصؽ ایٗ ٘یاص ٚ وٙذ ٔی ایػاد تیٙٙذٜ ٞش رٞٗ دس سا ٞایی تشداؿر تخـذ، ٔی ؿىُ سا فشٍٞٙی ٞٛیر

 ٞای اسصؽ ٔیاٖ اسزثاط ػٛ یه اص حشیٓ، زقییٗ ایٗ دس .ػاصد ٔی ٔغشح ضشٚسی أشی فٙٛاٖ تٝ سا ػاصی ص٘ذٜ تاص ٚ حفاؽر

 .اػر ٔذ٘ؾش خایذاس زٛػقٝ تشای ٞا اسصؽ ایٗ ػاصی ص٘ذٜ تاص ٚ حفاؽر دیٍش ػٕر اص ٚ ٌشدؿٍشی، كٙقر ٚ ٔیشاضی ٚ ٔىا٘ی

 یه ٚ زاسیخی تافر فٙٛاٖ تٝ تّىٝ ؿٟشی،-زاسیخی ٔػضای ٚ  ٔٙفه فٙاكش ٘ٝ ٚ ٔػٕٛفٝ یه فٙٛاٖ تٝ ؿٟش تٝ اص ایٗ سٚ ٍ٘اٜ

 ٔذ٘ی ٚ فشٍٞٙی اغسٕافی، حیاذ دس زذاْٚ ٔٛغة خیادٜ ٞای ٔؼیش. دٞذ ٔی  لشاس ؿٙاػایی ٔٛسد سا  خٛیا، ٚ ص٘ذٜ اسٌا٘یضْ

 ٌشدد. ٔی ٔؼیش آٖ ویفی ٚ وٕی اسزمای ػثة ٚ تافر

تٝ ػثة اسزما ویفی   ا، فالٜٚ تش زحمك ٞذف حفاؽسی ٚ احیا،ػأا٘ذٞی ٚ احیای ٔشاوض ؿٟشی تٝ فٙٛاٖ ٌضیٙٝ ای لاتُ افسٙ

فضاٞای ٔشتٛط ٚ زػٟیض ٔٙاػة آٖ، وٝ ٕٞضٔاٖ ٘یاصٞای ػاوٙاٖ ٔحّی، ٌشدؿٍشاٖ ٚ ٟ٘ایسا خٛد تافر سا زأیٗ ٔی وٙذ، 

اْ تٝ فٙٛاٖ ٔٛغذ لادس تٝ زٛػقٝ كٙقر ٌشدؿٍشی تٛدٜ ٚ دس احیای ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٘ؾش ٔؤضش خٛاٞذ افساد. ٔی زٛاٖ اص ایٗ الذ

( ِزا صایؾ فضای 25: 1376فضاٞای ٔغّٛب ٚ غذیذی وٝ زٛػقٝ دسٚ٘ی ؿٟش سا ػثة ٔی ٌشد٘ذ ٘یض تٟشٜ تشد.)خٛاغٝ دِٛیی،

 غذیذ اص دَ فضای وٟٗ تشای ٘ؾاسذ ٚ ٔشالثر زٛػقٝ تشٚ٘ی ؿٟش تا ٞذف زٛػقٝ دسٚ٘ی إٞیر ٔی یاتذ. 

ٝ ٔغاتك تا حشور ا٘ؼاٖ عشاحی ؿٛ٘ذ، ضٕٗ ٔقشفی تافر ٚ فٙاكش تا ٔؼیشٞای خیادٜ تٝ ٔطاتٝ ٔحٛسٞای ؿاخق ؿٟشی و

اسصؽ آٖ اص عشیك ٕ٘ایا٘ذٖ ٔـخلاذ واِثذی ٔىاٖ ٚ فقاِیر ٞا، ٔٛلقیر ٞا ٚ سٚیذادٞای آٖ، تٝ فٙٛاٖ فأّی ٔؤضش دس 

ٛیسی ٔا٘ذٌاس سا ٘یض زقشیف ٞٛیر ٔىا٘ی تافر ٔی تاؿذٚ فالٜٚ تش آؿٙایی تا تافر ٚ غاسی ػاخسٗ ساٞی تشای حیاذ ٔػذد، ٞ

سلٓ ٔی ص٘ذ ٚ ایٗ تٝ فٙٛاٖ ػشٔایٝ ای ٔا٘ذٌاس تشای غزب ٌشدؿٍش دس غٟر ٔقشفی ٞٛیر ٞش ؿٟش دس وٙاس زٛػقٝ كٙقر 

 ٌشدؿٍشی ٔی تاؿذ.

تٟشٜ ٌیشی اص سٚیىشدٞای عشاحی ٚ زٕشوض تش سٚی ٔؼیشٞای خیادٜ دس ؿٟشٞای ٔخسّف غٟاٖ تٝ ٚیظٜ دس تافر ٞای زاسیخی 

اػر زا تا ؿٙاخر ٚ وـف لاتّیر ٞای دسٚ٘ی تافر ٞای زاسیخی ؿٟشٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ایٗ ٔشص ٚ تْٛ ٌأی دس غٟر ٔمذٔٝ ای 

عشاحی ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی تشداسیٓ وٝ ایٗ أش فالٜٚ تش احیا دٚتاسٜ تافر ٚ تٝ تیا٘ی دیٍش ٔا٘قی اص خاِی ؿذٖ ٔشاوض 

سی تشای ؿٙاػا٘ذٖ ٞٛیر فشٍٞٙی ٚ زاسیخی ایٗ ٔشص ٚ تْٛ ٞٓ لذیٕی ٚ زاسیخی ؿٟشٞا ؿذٜ، تافص غزب ٌشدؿٍش ٚ فشك

 خٛاٞذ ؿذ.

 روش تحقیق:

دس ایٗ ٔماِٝ تا سٚیىشدی ویفی )خذیذاس ؿٙاػا٘ٝ( ٚ تٝ سٚؽ ٔغاِقاذ وساتخا٘ٝ ای تشسػی خیـیٙٝ عشاحی ٔؼیش ٞای خیادٜ دس 

ٜ ٌیشی اص زػاسب دیٍش وـٛسٞا ٚ تا دلر تافر ٞای زاسیخی ٚ ٘مؾ آٖ ٞا دس غزب ٌشدؿٍش كٛسذ ٌشفسٝ ٚ ٕٞچٙیٗ تا تٟش

 تافر دس ٞا ساٜ خیادٜ دس ٘ؾشیٝ ٞای عشاحی ؿٟشی تا ٔحٛسیر ٔؼیشٞای خیادٜ، تٝ اسایٝ ٌضیٙٝ ٞا ٚ ساٞىاسٞایی تشای عشاحی

 .تا ٞذف غزب ٌشدؿٍش خشداخسٝ اػر زاسیخی ٞای

 بافت های تاریخی و نقص آن ها در توسعه گردضگری:

ٚص، تخـی اص تافر ؿٟشٞای وـٛس تٝ یادٌاس ٔا٘ذٜ اص یه یا دٚ لشٖ ٌزؿسٝ ٚ حسی ٘یٕٝ اَٚ لشٖ حاضش تافر ٞای زاسیخی أش

فشٍٞٙی تٝ فشػٛدٌی ٌشاییذٜ ا٘ذ. ِٚیىٗ ٕٞٛاسٜ ضشٚسذ -ٔی تاؿٙذ وٝ اوطش آٖ ٞا فّی سغٓ ٚاغذ اسصؽ تٛدٖ اص ٘ؾش زاسیخی

سد زٛغٝ ٔقٕاساٖ، تش٘أٝ سیضاٖ ٚ عشاحاٖ ؿٟشی تٛدٜ اػر ٚ تٝ احسشاْ ٚ تاصآفشیٙی اسصؽ ٞا دس ایٗ ٌٛ٘ٝ تافر ٞا ٔٛ  حفؼ،

-فشٍٞٙی، ػیاػی ٚ السلادی تشزٛػقٝ تافر ٞای زاسیخی تا سٚیىشد حفؼ اسصؽ ٞای واِثذی  زاضیش ػاخساسٞای اغسٕافی،



سی تٙاٞای ( ٔقٕاس ایساِیایی اص خیشٚاٖ ٔىسة خشدٌشایی، ٔقٕا1997-1931فضایی ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفسٝ اػر. آِذٚسػی )

زاسیخی سا دس تشٌیش٘ذٜ خاعشاذ، افىاس ٚ آضاس ٘ؼُ ٔسقذد دس ٌزؿسٝ ٔی دا٘ذ ٚ ٘مؾ آٖ ٞا سا دس خّك ٞٛیر اػاػی ٔی 

( اص ایٗ سٚ إٞیر ٚ ضشٚسذ حفؼ آضاس وٟٗ ٘ٝ تٝ فٙٛاٖ خذیذٜ ٞای ٕ٘ادیٗ، تّىٝ تٝ دِیُ 46: 1381دا٘ذ)حثیثی ٚ ٔملٛدی،

ٟشػاصی ٚ زٕذٖ ؿٟش٘ـیٙی، حفؼ ٞٛیر ٚ اكاِر ؿٟشی ٚ زثییٗ حیاذ ؿٟشی تش ؿٙاخر ػیش زحَٛ ٚ زىأُ زاسیخ ؿ

 (25: 1384اػاع ؿٛاٞذ ٚ ٔذاسن فّٕی ٕٞٛاسٜ ٔٛسد زٛغٝ تٛدٜ اػر.)ؿٕافی ٚ خٛساحٕذ،

 (تا زاویذ ٍ٘اس٘ذ1389ٜ()سفیقیاٖ،1967-1999: تیا٘یٝ ٞای تیٗ إِّّی ٚ دیذٌاٜ ٞای آٟ٘ا دستاسٜ تافر زاسیخی)1غذَٚ ؿٕاسٜ 

 ٘ىاذ ٔٛسد ٘ؾش تیا٘یٝ/ ػاَ سدیف

 تاصیافر ػشیـ ػشٔایٝ ٚ ٔٙاتـ ٔاِی تقذ السلادی  ٚ كٙقر ٌشدؿٍشی سا ٔٛسد زٛغٝ لشاس ٔی دٞذ. (1967تیا٘یٝ ویٛزٛ ) 1

ٌشدؿٍشی، زاویذ ٚ ضشٚسذ زٛػقٝ خایذاس فشٍٞٙی ٚ زٛغٝ تٝ ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی ٚ زاویذ تش اكاِر ٚ السلاد  (1996تیا٘یٝ ػٙر آ٘سٛ٘یٛ) 2

زٛغٝ تٝ غأـ ٍ٘شی ٚ ؽٟٛس ایذٜ زّفیك فشًٞٙ ٚ السلاد دس تؼسش زٛػقٝ خایذاس اص عشیك ٌشدؿٍشی اغسٕاؿ 

 ٔحٛس 

فقاِیر ٞای ٌشدؿٍشی دس تافر ٞای زاسیخی سا تٝ فٙٛاٖ تٟسشیٗ ٚػیّٝ تشای زقأُ فشٍٞٙی دا٘ؼسٝ ٚ  (1999تیا٘یٝ ٔىضیىٛػیسی) 3

 اسزثاط ٔىاٖ ٞای ٔیشاضی ٚ ٌشدؿٍشی خٛیا ٔی دا٘ذ. حفاؽر ٚ زٛػقٝ خایذاس سا فأُ 

ٔاحلُ ایٗ تیا٘یٝ ٞا، زاویذ تش الصْ ٚ ّٔضْٚ تٛدٖ ٔشٔر ٚ حفاؽر تافر ٞای وٟٗ ٚ زاسیخی ٚ كٙقر ٌشدؿٍشی تٛدٜ ٚ 

سزثاط ٟٔٓ زشیٗ ٚػیّٝ زثادَ فشٍٞٙی سا ٌشدؿٍشی تٛٔی ٚ تیٗ إِّّی دا٘ؼسٝ، ٕٞچٙیٗ حفاؽر ٚ زٛػقٝ خایذاس سا فأُ ا

 تٝ ٚ ٔا زاسیخی ؿٟشٞای خاف ٞای اسصؽ ِحاػ ( ت113ٝ-87: 1382ٔىاٖ ٞای ٔیشاضی ٚ ٌشدؿٍشی خٛیا ٔی دا٘ذ)حثیثی،

 غارتٝ تٟسشیٗ تٝ زٛا٘ٙذ ٔی وٟٗ ؿٟشی ٞای تافر آٟ٘ا، دس ٟ٘فسٝ اسصؿٕٙذ ٞٙشی ٚ ؿٟشػاصی ٔقٕاسی، ٞای ٚیظٌی دِیُ

 زحمك تش فالٜٚ ؿٟشی ٔشاوض احیا ٚ ػأا٘ذٞی .ٕ٘ایٙذ غّة خٛد ػٛی تٝ سا تؼیاسی ؿیفسٍاٖ ٚ ٌشد٘ذ ٔثذَ ٌشدؿٍشی ٞای

 تشداساٖ، تٟشٜ ػاوٙاٖ، ٘یاصٞای زٛأا وٝ آٖ، ٔٙاػة زػٟیض ٚ ٔشتٛعٝ فضاٞای ویفی اسزما ػثة تٝ احیا، ٚ حفاؽسی ٞذف

 تٝ تخـیذٖ ٔػذد حیاذ سد ٚ تٛد خٛاٞذ ٌشدؿٍشی كٙقر زٛػقٝ تٝ لادس وٙذ، ٔی زأیٗ سا تافر خٛد ٟ٘ایسا ٚ ٌشدؿٍشاٖ

زاسیخی ؿٟشٞا، تٟسشیٗ ٘ـا٘ٝ ٞٛیر ؿٟشی اػر ٚ حیاذ ٚ  -ٞٓ چٙیٗ تافر لذیٕی .افساد خٛاٞذ ٔٛضش ٘ؾش ٔٛسد ٔحذٚدٜ

 سؿذ ایٗ تافر ٔا٘ـ اص تی ٞٛیسی ٚ فشػٛدٌی ؿٟش اص دسٖٚ ٚ زٛػقٝ تی سٚیٝ آٖ خٛاٞذ ؿذ. 

٘ؼثر تٝ ٞٛیر فشٍٞٙی ٚ ٔیشاش زاسیخی ؿاٖ تاؿٙذ، غارتٝ ٞای تذیٟی اػر صٔا٘ی وٝ  غٛأـ داسای حغ احسشاْ دسٚ٘ی 

زٛسیؼسی ٔىاٖ ٚ ٔشدْ خٛد تٝ خٛد خایذاس ٔی ٌشد٘ذ. دس د٘یایی وٝ غٟا٘ی ػاصی تٝ ػشفر دس حاَ زٙضَ ٔحیظ ٚ یىؼاٖ 

ٞٛیر  زٙٛؿ صیؼسی عثیقر، غشٚس اص  ػاصی ٔحذٚدٜ ٞای ؿٟشی اػر، ٔٙاعك ٔٛضٛفی ساٞی تشای حفؼ یىسایی ٔىاٖ ٞا،

 خایذاس زٛسیؼر كٙقر ٞای ػشچـٕٝ فٛأُ ایٗ ٚ ّٔی، خیچیذٌی ٔحذٚدٜ ٞای لٛٔی ٚ وٙػىاٚی ٘إٍٞٙی فشٍٞٙی اػر

 .تٛد خٛاٞٙذ

 گردضگری:

ٔػٕٛفٝ زغییشاذ ٔىا٘ی ا٘ؼاٖ ٞا ٚ فقاِیر ٞایی وٝ اص آٖ ٔٙسع ٔی ؿٛد وٝ ایٗ زغییشاذ خٛد ٘اؿی اص تٝ ٚالقیر خیٛػسٗ 

یىی   ؼاٖ سا تٝ غاتٝ غایی ٚاداس ٔی وٙذ ٚ تاِمٜٛ دس ٞش ؿخق تا ؿذذ ٚ ضقف ٔسفاٚذ ٚغٛد داسد،خٛاػر ٞایی اػر وٝ ا٘

اص زقاسیف ٔشتٛط تٝ ٌشدؿٍشی ٔی تاؿذ. دس ٕٞیٗ ساػسا ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی تٝ ٘ٛفی اص غٟاٍ٘شدی وٝ تشای آؿٙایی تا ٔیشاش 

زحمیمازی ٚ خظٚٞـی كٛسذ ٔی  آٔٛصؿی، :ٌٖٛ اصغّٕٝٞای ٞٙشی، فشٍٞٙی، آداب ٚ سػْٛ ٚ تٙاٞای زاسیخی تا اٞذاف ٌٛ٘ا

( تا زٛغٝ تٝ ایٗ زقاسیف، تافر ٞای زاسیخی تؼسشی ٔٙاػة غٟر تشاٚسدٜ ؿذٖ 84: 1388ٌیشد، اعالق ٔی ٌشدد. )ؿٕغ،

ای ؿٙایی تا واِثذ، ٔقٙا ٚ فقاِیر ٞای دسٖٚ تافر ٞآتؼیاسی اص اٞذاف ٌشدؿٍشی تا زاویذ تش ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی ٔی تاؿٙذ. 



زاسیخی تٝ فٙٛاٖ وّیسی غأـ تٛدٜ وٝ ٕٞضٔاٖ آؿٙایی تا ٔیشاش ٞای فشٍٞٙی، ٞٙشی ٚ زاسیخی سا ٔیؼش ٔی ػاصد. خیادٜ ساٜ 

 ػاٖ تشای سػیذٖ تٝ ایٗ اٞذاف تشای ٌشدؿٍشاٖ ٔی تاؿذ.آٞای ایٗ تافر ٞا تٝ ٔطاتٝ ساٞی ػشیـ ٚ 

 لسوم توجه به مسیرهای پیاده در بافت های تاریخی:

خیادٜ خاػخی تشای ٘یاص فاِی ا٘ؼاٖ دس ؿٟش ٞؼسٙذ. ؿٟش زٟٙا زشاوٓ فیضیىی تٙاٞا ٚ ساٜ ٞا ٘یؼر، تّىٝ تشای وٕاَ ٚ  فضاٞای

زثّٛس ٔذ٘ی غأقٝ ٔی تاؿذ. تاص زقشیف فضاٞای ؿٟشی خیادٜ ٚ ایػاد ویفیر دس آٖ ٞا أىا٘ی اػر تشای خشوشدٖ خال ٘اؿی 

 غٙثٝ دٚ ٚصی وٝ اِثسٝ ٘یاصٔٙذ تش٘أٝ سیضی ٔی تاؿٙذ. ایٗ ٘ٛاحی ؿٟشی اصاص ٔٙاػثاذ تٝ اكغالح ٔذسٖ غأقٝ ٞای أش

فشٍٞٙی، عثیقی ٚ اغسٕافی ٞؼسٙذ وٝ ٔی زٛاٖ آٖ   اكّی حائض إٞیر ٔی تاؿٙذ وٝ اص یه ػٛ داسای غارتٝ ٞای زاسیخی،

دػسٝ ا٘ذ( اص ػٛی دیٍش دیذاس  ٞا سا تٝ فٙٛاٖ ٔملذ ٌشدؿٍشی ٚ خاعشٜ زقشیف وشد)ٔحٛسٞای اسصؿٕٙذ زاسیخی ٚ ... اص ایٗ

دٚػساٖ، خشیذ، زفشیح، تاصدیذ اص ٔیشاش فشٍٞٙی ٚ عثیقی ٚ صیاسذ، حضٛس دس ٔشاػٓ اغسٕافی ٚ ػفشٞای سٚصا٘ٝ اٍ٘یضٜ ٞای 

 ٌٛ٘اٌٛ٘ی اػر وٝ ٔی زٛا٘ٙذ صٔیٙٝ ٞای ٌزساٖ اٚلاذ فشاغر ؿٟشٚ٘ذاٖ سا فشاٞٓ آٚس٘ذ.

دسٖٚ تافر، حشیٓ ٌزاسی ٚ زقییٗ حشیٓ  دسٖٚ تافر زاسیخی ٚ تٙاٞا تٝ ٔقٙای ٞٓ چٙیٗ دس وٙاس زٛغٝ تٝ ٔؼیشٞای خیادٜ 

غٌّٛیشی اص خؼاسذ ٚ آػیة تٝ آٟ٘اػر وٝ تا تش٘أٝ سیضی دس عشح ٞای حفاؽسی تشای زقییٗ ػیشوٛالػیٖٛ حشوسی دس 

 ػیة تیـسشیٗ اػسفادٜ سا تشد.تٙاٞا ٚ تافر ٞا ٔی زٛاٖ اص تىاسٌیشی زػٟیضاذ ٔٙاػة تا ٚضـ ٔٛغٛد تٙا تشای غٌّٛیشی اص آ

 پیطینه ضناسی: 

 لاتّیر تا فضاٞایی تٝ زثذیُ لاتّیر ؿاٚ، تاسزٗ تٙذی دػسٝ دس وٝ ٞؼسٙذ ؿٟشی ٔحذٜٚ ٞای زاسیخی اص غّٕٝ فضاٞای

زاویذ تش ٕٞىاسی ٔیاٖ سؿسٝ ای تش حفؼ تافر زاسیخی  1931لغقٙأٝ آزٗ دس ػاَ  .سا داسا ٔی تاؿٙذ ٌشدؿٍشی غارتٝ

 1957تش حفاؽر ٚ تٟؼاصی ٚ ٘ٛػاصی تافر ٞای زاسیخی، لغقٙأٝ آٔؼسشداْ دس ػاَ  1960، لغقٙأٝ ٚ٘یض دس ػاَ ؿٟشٞا

 1988تٟؼاصی ٚ ٘ٛػاصی تافر ٞای زاسیخی تا اسصؽ فشٍٞٙی زٛػظ لذسذ ٞای اداسی ٔحّی، تیا٘یٝ ایىٛٔٛع دس ػاَ 

ٞٛیر فشٍٞٙی غأقٝ ٚ ؿٟش ٚ تیا٘یٝ ٔىضیىٛػیسی دس ػاَ  احسشاْ ٚ إٞیر تٝ تافر ٞای زاسیخی تٝ فٙٛاٖ ٔیشاش ٚ ػٙذ ٚ

تش حفاعر تافر ٞای زاسیخی ٚ ٌؼسشؽ كٙقر ٌشدؿٍشی ٚ  زٛػقٝ خایذاس زاویذ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.)وال٘سشی خّیُ آتاد ٚ  1999

 (105-112: 1384خٛساحٕذ،

( تغٛسیىٝ |44: 1378ٌشدد.)حثیثی،تش ٔی  1940زٛغٝ غذی ٚ فّٕی تٝ ػأا٘ذٞی حشور خیادٜ ٚ خیادٜ سٜ ٞا تٝ اٚاخش دٞٝ 

دس وـٛسٞای إِٓاٖ، ّٞٙذ ٚ دإ٘اسن غٟر تاصػاصی ؿٟشٞای آػیة دیذٜ دس عَٛ  1950اِٚیٗ ٌزسٞای خیادٜ دس دٞٝ 

، 1966غًٙ  غٟا٘ی دْٚ ٚ ٘ٛػاصی ٔشاوض زاسیخی ؿٟشٞا تا ٞذف غذاػاصی ٔقاتش خیادٜ ٚ ػٛاسٜ احذاش ٌشدیذ ٚ زا ػاَ 

شدد خیادٜ فمظ ٔٙحلش تٝ چٙذ ؿٟش اسٚخایی ٔی ؿذ ٚ زقذاد تؼیاس ا٘ذوی ٞٓ دس تشخی اص ؿٟشٞای ٌزسٞا ٚ ٔٙاعك ٚیظٜ ز

(دس خی ٘ضَٚ ویفیر ص٘ذٌی ؿٟشی دس اسٚخا وٝ دس اٚاخش دٞٝ خٙػاٜ لشٖ تیؼسٓ 29: 1389آٔشیىا ٚغٛد داؿر.)خٛسػشزیح،

خٛسد تا ایٗ ٔؼاِٝ، چٙذ سٚؽ وّی تشای ا٘ػاْ ؿذذ ٌشفر، زٛغٝ تٝ ٔؼاِٝ حضٛس ا٘ؼاٖ ٚحشور خیادٜ افضایؾ یافر. دس تش

الذأاذ ا٘سخاب ؿذ. ٔػٕٛفٝ ایٗ الذأاذ یا ؿأُ ایػاد ٔحذٚدٜ ٞای خاف)اغّة دس ٔشاوض ؿٟشٞا( تا حزف وأُ زشدد 

ػٛاسٜ ٚ یا ؿأُ ایػاد ٔحذٚدیر صٔاٖ ٚ ػشفر زشافیه ػٛاسٜ تٛدٜ اػر وٝ تا ٘اْ عشح ٞای آساْ ػاصی زشافیه ؿٙاخسٝ ٔی 

( دس ؿٟشٞای آٔشیىایی ٘یض، دس غاِة عشاحی ٔػٕٛفٝ ٞای زػاسی خغی زحر فٙٛاٖ ))ٔاَ 1387ؿٛد.)ٔػسٟذ ػیؼسا٘ی،

ٔثحص زٛغٝ تٝ ٔؼیشٞای خیادٜ تا ٍ٘اٞی ٔسفاٚذ تا آ٘چٝ وٝ دس اسٚخا ٚ ؿشق ازفاق افساد، تٝ اغشا (Malls)ٞا(( 

 (29: 1389دسآٔذ.)خٛسػشزیح،

 (تا زاویذ ٍ٘اس٘ذٜ 1378،ٔاخز:حثیثی)ٚخایی تشای ٔؼیش ٞای خیادٜ دسٖٚ تافر ٞای زاسیخی:زػشتٝ ؿٟشٞای اس2غذَٚ ؿٕاسٜ 



 ٘سیػٝ ساٞىاس ٔؼیش خیادٜ زاسیخ سدیف

زا لثُ اص دٞٝ  1

 لشٖ تیؼسٓ 80

زػشتٝ ای ٔحذٚد ٚ ٔحّی دس یىی اص 

خیاتاٖ ٞای خشیذ ٔشوض ؿٟشاػٗ إِٓاٖ، 

 خغ اص غًٙ غٟا٘ی دْٚ

  یه عشفٝ ٕ٘ٛدٖ تشخی

 ٞأؼیش

  ٕٔا٘قر اص زٛلف ازٛٔثیُ دس

 تشخی ٔحذٚدٜ ٞا

  ُایػاد ٔؼیشٞای ٚیظٜ ٚػای

 حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی

 ایػاد ٔحذٚدٜ ٞای آٔذ ٚ ؿذ 

  ٝٞٔیالدی، غاِة  80زا د

تخؾ ٞای ٔشوضی ٚ 

زاسیخی ؿٟشٞای فٕذٜ 

اسٚخا تٝ سٚی ازٛٔثیُ تؼسٝ 

 ؿذ٘ذ. 

  زحمك اٞذاف ٚ ٘یاصٞای

 ٌشدؿٍشاٖ 

 80دس دٞٝ  2

 لشٖ تیؼسٓ

 خیاتاٖ ٞایی تا زشافیه آساْ

 ؿٟش سٚآٖ، السٚؿُ ٚ ٌیُ

  ٖٚوٙسشَ حشور ػٛاسٜ، تذ

 ٕٔا٘قر اص حضٛس آٖ 

  ٕٞضیؼسی ٔؼإِر آٔیض

 حشور خیادٜ ٚ ػٛاسٜ

 زىیٝ تش واستشی زػاسی 

  ٗغیش لاتُ لثَٛ دا٘ؼس

حزف وأُ ازٛٔثیُ تٝ 

فٙٛاٖ فٙلشی ضشٚسی دس 

 ص٘ذٌی أشٚص

  زحمك اٞذاف ٚ ٘یاصٞای

 ٌشدؿٍشاٖ

 80یقذ اص دٞٝ  3

 زا وٖٙٛ

ایػاد فقاِیر ٞای اٚلاذ   دس اوطش ؿٟشٞای اسٚخایی

 فشاغر

  حفؼ ػاوٙاٖ اص ا٘مغاؿ حیاذ

 ٔذ٘ی غٌّٛیشی ٔی وٙذ

 زاػیؼاذ ٚ زػٟیضاذ ٔٙاػة 

  

  ٗسؿذ لاتُ زٛغٝ ٔشاغقی

 تٝ ایٗ ٔحٛسٞا

  افضایؾ دسآٔذ واستشی ٞای

 زػاسی

  اسزما ویفی ٔحیظ واِثذی

 ٚ اغسٕافی

 ی ؿٟشی ایػاد فضا

ٔغّٛب ٚ احیا حیاذ 

 اغسٕافی 

دس ػاَ ٞای خغ اص غًٙ غٟا٘ی دْٚ وٝ ٞذف زٛػقٝ تافر ٞای زاسیخی، افضایؾ ػىٛ٘ر تٛدٜ ٚ خغ اص آٖ  1950اص دٞٝ 

وٝ سٚیىشد ٞای زٛإ٘ٙذ ػاصی ٔٛسد الثاَ ٚالـ ٔی ؿٛد، دٞٝ  70وٝ ٔالحؾاذ اغسٕافی ٔغشح ٔی ؿٛد، دٞٝ  1960دٞٝ 

وٝ زٛػقٝ خایذاس تش زٕأی الذأاذ ػایٝ ٔی افىٙذ زا تٝ أشٚص وٝ سٚیىشد  90لادی تافر ٞذف اػر، دٞٝ وٝ خٛیایی الس 80

ٞای فٛق سا ٕٞضٔاٖ ضشٚسی ٔی دا٘ذ ٚ دس آخشیٗ ٘ؾشیٝ ٞا اص زٛػقٝ تافر ٔالحؾٝ زٕأی سٚیىشد یىداسچٝ یا غأـ ٍ٘ش دس

ٍی یا زٛػقٝ خالق ٚ واسایی ٌشدؿٍشی دس دػسیاتی تٝ آٖ زٛػقٝ تافر تا زّفیك صٔیٙٝ ٞای السلادی ٚ اغسٕافی، فشٞٙ

كحثر ؿذٜ اػر، سؿذ ٚ زٛػقٝ ٔؼیشٞای خیادٜ دس دسٖٚ تافر ٔٛسد ٘ؾش ٔی تاؿذ وٝ تافص زذاْٚ دس حیاذ اغسٕافی، 

 فشٍٞٙی ٚ ٔذ٘ی تافر ٚ دس خیىشٜ ٚ ػیٕای آٖ ػثة اسزما ویفی ٚ وٕی ؿذٜ ٚ دس ٟ٘ایر تٝ غزب ٌشدؿٍش غٟر آؿٙایی تا

 اػر تافر ٔقاكش ٚ ٔشتٛط ٘یاصٞای تشآٚس٘ذٜ زٟٙا ٘ٝ ٌشدؿٍشی ٞای ساٜ فشًٞٙ ٚ ٞٛیر ٞش ؿٟش ٘یض ٔٙػش ٔی ٌشدد. خیادٜ

: 1384)سفیقیاٖ،.ٌشدد ٔی زّمی ؿٟشٞا دَ دس ٟ٘فسٝ اسصؿٕٙذ ٚ وٟٗ ٞای تافر ٔؼائُ حُ تشای ضشٚسذ یه فٙٛاٖ تٝ تّىٝ

254) 

 پیاده راه به مثابه یک فضای ضهری

یذٌاٜ ػیؼسٕی، ٘ؾاْ حشور خیادٜ اص یه ػٛ، اسزثاط ٔؼسمیٕی تا اػسخٛاٖ تٙذی ؿٟش؛ یقٙی ٘ؾاْ واستشی صٔیٗ، ٘ؾاْ اص د

اغسٕافی ٚ ٔذیشیر ؿٟشی زاضیش ٔی خزیشد. تٙاتشایٗ دس تش٘أٝ سیضی ٚ ػأا٘ذٞی خیادٜ الصْ اػر سٚاتظ ٔسماتُ ٘ؾاْ حشور 

یُ ٌشدد. اص ػٛیی ٔغاِقاذ ٚ زػاسب غٟا٘ی ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ دس خیذایؾ خیادٜ تا دیٍش فشكٝ ٞای حیاذ ؿٙاػایی ٚ زحّ

ایٗ سٚیىشد غذیذ، فالٜٚ تش ؿٟشػاصاٖ ٚ عشاحاٖ ٔحیظ، غأقٝ ؿٙاػاٖ ٚ ٔسفىشاٖ اغسٕافی ٘یض ٘مؾ ٔؤضشی داؿسٝ ا٘ذ. تٝ 

ذاف ٚػیـ اغسٕافی ٚ فشٍٞٙی ٘یض ٕٞیٗ دِیُ، تش٘أٝ سیضی ٚ عشاحی خیادٜ، كشفا غٙثٝ واِثذی یا زشافیىی ٘ذاسد، تّىٝ تا اٞ

 (56: 1389ٕٞشاٜ اػر.)لشتا٘ی،



ساٜ ٞا ٚ فضاٞای ؿٟشی  فالٜٚ تش ٘مؾ اسزثاعی ٚ دػسشػی، ٔىا٘ی أٗ ٚ ساحر تشای زٕاع اغسٕافی، ٌشدؽ ٚ زٕاؿا، 

. اٌش ؿٟش وٙٛ٘ی سا ػسذ سا فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذزفشیح ٚ ػشٌشٔی ٚ ٔزاوشٜ ٚ داد ٚؿٙیذٖ اخثاس، تشٌضاسی غـٗ ٞا ٚ آییٗ ٞا، 

ٔػٕٛفٝ ای ٔسـىُ اص فضای ػىٛ٘ر واس ٚ زفشیح دا٘ؼر ٚ تا واِثذی تشای ؿىُ ٌیشی حیاذ اغسٕافی ٚ زقأالذ سٚصٔشٜ 

ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ فضایی تشای ٌزساٖ اٚلاذ فشاغر، تشای دػسیاتی تٝ ایٗ ٔٙؾٛس اتسذا فضای ؿٟشی ٚ ػدغ ٌزساٖ اٚلاذ فشاغر 

ٜ ٞا  تٝ فٙٛاٖ فضایی تشای ٌزساٖ اٚلاذ فشافر ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی ٌیشد. فضای ؿٟشی تٝ دس ؿٟش ٚ دس ٟ٘ایر خیادٜ سا

فٙٛاٖ زثّٛس فیضیىی فشًٞٙ غأقٝ تٝ خٙع دػسٝ زمؼیٓ ٔی ٌشدد: ٔیذاٖ، وٙاسٜ آب، خّٝ، ٚسٚدی ٚ خیاتاٖ ٚ ػدغ ٞش وذاْ 

 صیش ٔػٕٛفٝ خیاتاٖ آٔذٜ اػر. تٝ صیش ٔػٕٛفٝ ٞای وٛچىسشی دػسٝ تٙذی ٔی ؿٛد وٝ خیادٜ ساٜ تٝ فٙٛاٖ 

ویفیر فضاٞای فٕٛٔی فاتشخیادٜ اسصیاتی  ا٘ؼا٘ی فقاِیر ٌا٘ٝ ػٝ ٕٞچٙیٗ تا زٛغٝ تٝ دػسٛس اِقُٕ یاٖ ٌُ دس تیاٖ  ػغٛح

 ٔی ؿٛد. ایٗ ػغٛح فثاسزٙذ اص:

 فقاِیر ٞای ضشٚسی یا اغثاسی ٘ؾیش خیادٜ سٚی زا ٔحُ واس، خشیذ یا ٔٙسؾش ؿذٖ تشای ازٛتٛع .1

یر اخسیاسی ٘ؾیش ٌشدؽ، ٘ـؼسٗ ٚ ... وٝ زٟٙا دس كٛسزی وٝ ؿشایظ ٚ ٔىاٖ ایٗ زٕایُ سا ایػاب وٙذ ا٘سخاب فقاِ .2

 ٔی ؿٛد.

فقاِیر ٞای اغسٕافی ٘ؾیش كحثر ٚ ٌفسٍٛ، زٕاؿای ٔشدْ ٚ سٚیذاد ٞای اغسٕافی وٝ تؼسٍی تٝ حضٛس ػایش ٔشدْ  .3

 داسد.

اٞایی ٞؼسٙذ وٝ تٝ كٛسذ ٔٛفمیر آٔیضی ٔـٛق فقاِیر ٞای عثك ٘ؾش اٚ، تٟسشیٗ ٔىاٖ ٞای فٕٛٔی عشاحی ؿذٜ، فض

( الصْ تٝ روش اػر وٝ خیادٜ ساٜ ٞا تٝ عٛس فاْ ٚ خیادٜ ساٜ ٞای دسٖٚ تافر 94: 1380)ٔحٕذصادٜ،  اخسیاسی ٚ اغسٕافی تاؿٙذ.

ٍش تؼیاس لٛی زش ٚ ٞای زاسیخی تٝ عٛس خاف لاتّیر داسا تٛدٖ ایٗ ػٝ ٌضیٙٝ سا ٔی تاؿٙذٚ ایٗ زٛإ٘ٙذی دس غزب ٌشدؿ

 غٙی زش فُٕ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

 پیاده راه های گردضگری در بافت های تاریخی

ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی وٝ ٔغاتك تا حشور ا٘ؼاٖ تشای تافسی ٔغاتك تا حشور اٚ عشاحی ٔی ؿٛد ضٕٗ ٔقشفی تافر ٚ 

سا تا تافر ٔا٘ٛع ػاصد ٚ ٔی زٛا٘ذ ساٞی فٙاكش تا اسصؽ آٖ تٝ فٙٛاٖ یه ساٚی ٚ یه ٞادی ٔٙاػة ٔی زٛا٘ذ ٞش ٘اآؿٙایی 

تاؿذ وٝ دیٍش تاس حیاذ سا دس دسٖٚ تافر غاسی ػاصد. دلر تٝ ایٗ ٘ىسٝ وٝ آضاس اسصؿٕٙذ روش ؿذٜ ٚ تافر ٞای وٟٗ ٔغاتك 

 تا ٔمیاع ا٘ؼا٘ی ٚ تا زٛغٝ تٝ حشور وٙذ خذیذ آٔذٜ ا٘ذ، حشور خیادٜ دس ٔقشفی ایٗ آضاس ٘مؾ ٔؤضشی خٛاٞذ داؿر. ٔی

 وٙسشَ ٌشدؿٍشی، كٙقر تٝ تخـیذٖ سٚ٘ك تافر، اص حفاؽر ٞذف تا ٌشدؿٍشی-خیادٜ ٞای ٔؼیش عشاحی وٝ ٌفر ٛاٖز

 تٝ تافر دس ٔذاخالذ ٚ الذأاذ زشیٗ ٟٔٓ اص یىی فٙٛاٖ تٝ دیٍش، غا٘ثی اٞذاف سػا٘ذٖ زحمك تٝ ٚ ؿٟشی زٛػقٝ ٔٙغمی

 ٚ احیا ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی دس تافر ٞای زاسیخی خشداخر:دس ایٗ ساػسا ٔی زٛاٖ تٝ چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ عشاحی  .سٚد ٔی ؿٕاس

  ٔحٛس خیادٜ زشتیر زثشیض:

ؿٟش سا اص  ایٗ ٔحٛس دس لّة ؿٟش ٚ دسٖٚ تافر زاسیخی زثشیض لشاس داسد ٚٞؼسٝ ٔشوضی

 یُ ایٗ ٔحٛس تٝ یه خیادٜعشیك خیاتاٖ اكّی ؿٟش تٝ تاصاس خیٛ٘ذ ٔی دٞذ. لثُ اص زثذ

ٚ زشافیه تؼیاس ػٍٙیٗ دس ایٗ ٔٙغمٝ خشاصدحاْ ٚغٛد داؿر. تا دٜ ٛساٜ، ٕ٘اٞای فشػ

وٕه ٔحٛسٞای ٔػاٚس زشافیه ػٛاسٜ ایٗ ٔؼیش حزف ٚ خیؾ تیٙی خاسویًٙ كٛسذ 

خزیشفر. واستشی ٞا ٚ اكٙاف ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس ایٗ ٔحٛس ٔٛغٛد ٔی تاؿٙذ. تاغچٝ ٞا ٚ 

 :ٔحٛس خیادٜ زشتیر زثشیض1فىغ ؿٕاسٜ                                             آتٕٙاٞای ٌٛ٘اٌٖٛ دس عَٛ ٔؼیش ایػاد زٙٛؿ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. 



ٚ  ٞٓ چٙیٗ دس ایٗ ٔؼیش ٔحٛس ٔؼیشی اص ػًٙ لّٜٛ دس حاؿیٝ تشای خیـٍیشی اص ِغضؽ فاتشاٖ تٝ ٍٞٙاْ زٕاؿای ٚیسشیٗ ٞا

اػر. تش اػاع ٔغاِقاذ ا٘ػاْ ؿذٜ تا٘ذی اص ػًٙ خالن تشای فثٛس ٚیّچیش ٔقِّٛیٗ یا ٚػایُ ٔـاتٝ دس ٘ؾش ٌشفسٝ ؿذٜ 

ساٞىاس حزف زشافیه ػٍٙیٗ ٚ خیادٜ ساٜ ػاصی ایٗ ٔحٛس دس وٙاس خیؾ تیٙی خاسویًٙ ػثة ٌشدیذٜ زا تخؾ افؾٕی اص 

ٔؼایُ ایٗ ٔحٛس حُ ؿٛد. ِزا ایٗ خیادٜ ساٜ ٔی زٛا٘ذ تٝ فٙٛاٖ یه اٍِٛی ٔؼیش خیادٜ ٌشدؿٍشی تشای ٔٛاسد ٔـاتٝ ٔٛسد 

 (29: 1386یشد.)سئیؼی، اػسفادٜ لشاس ٌ
 

  عشح احیا ٞؼسٝ ٔشوضی اػسشاػثٛسي:

اػسشاػثٛسي تٝ فٙٛاٖ یىی اص ٟٔٓ زشیٗ ؿٟشٞای فشا٘ؼٝ دس ؿشق ایٗ وـٛس ٚ دس ٔشص إِٓاٖ لشاس ٌشفسسٝ ٚ داسای یه ٞؼسٝ 

ؿذ. اص الذأاذ  ، عشح وأّی تشای احیای ایٗ ٞؼسٝ ٔشوضی زٟی90ٝلذیٕی ٚ لشٖٚ ٚػغایی تا اسصؽ اػر. اص اٚایُ دٞٝ 

 ا٘ػاْ ؿذٜ فثاسزٙذ اص:

  ٕٔٙٛؿ ؿذٖ دػسشػی ػٛاسٜ تٝ تخؾ فٕذٜ ای اص تافر

                  لذیٓ

  عشاحی ٚ ٔشٔر فضاٞای لذیٕی ٚ ٔقاتش اسٌا٘یه دسٖٚ تافر

 ٟ٘ا تشای حشور خیادٜآٚ زػٟیض 

 ٜزثذیُ ٞؼسٝ زاسیخی تٝ ٔشوض سفر ٚ آٔذ خیاد 

 ( تٝ ٘حٛی وٝ عشاحی دٚ خظ لغاس ػثه ؿٟشی )زشأٛا

  ٞؼسٝ لذیٕی اػسشاػثٛسي:2فىغ ؿٕاسٜ        دػسشػی خیادٜ تٝ ٘ماط تافر دس فاكّٝ صٔا٘ی ٔٙاػة أىاٖ خزیش تاؿذ.

 الذاْ تٝ ػاخر ٔؼیشٞای ػٛاسٜ ٚ خاسویًٙ تشای دػسشػی ػٛاسٜ تٝ ِثٝ ٞا 

 الذاْ تٝ ٔحذٚد وشدٖ دػسشػی ػٛاسٜ دس دیٍش تخؾ ٞای تافر 

 اد زٛلفٍاٜ دٚچشخٝ دس ٘ماعی اص تافرالذاْ تٝ ایػ 

 زٕشوض فقاِیر ٞای ٌشدؿٍشی ٚ زٛسیؼٓ ٚ ٌاِشی ٞا دس ٞؼسٝ لذیٕی 

عشح احیا ٚ آٔایؾ ٞؼسٝ لذیٕی ؿٟش اػسشاػثٛسي یىی اص وأُ زشیٗ عشح ٞای ٔذاخّٝ ٚ ٔقاكش ػاصی تافر لذیٕی اػر. 

 سئیؼی،)اصػاصی تٝ یه فضای خیادٜ زثذیُ ؿذٜ اػر.دس ایٗ عشح تافر اسٌا٘یه تخؾ زاسیخی ؿٟش ضٕٗ ا٘ػاْ آٔایؾ ٚ ت

1386 :30) 

اص آ٘چٝ تیاٖ ؿذ ٚ تا تٟشٜ ٌیشی اص زػاسب دیٍش ٘سایع صیش تٝ فٙٛاٖ اضشاذ عشاحی ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی دس تافر ٞای 

 زاسیخی اػسخشاظ ٔی ٌشدد:

 (1390)ٔاخز:ٍ٘اس٘ذٜ، : اضشاذ عشاحی ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی دس تافر ٞای زاسیخی3غذَٚ ؿٕاسٜ 

 اضشاذ عشاحی ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی دس تافر ٞای زاسیخی سدیف

اد زؼشیـ دس ٔشٔر ٚ تٟؼاصی تافر ٞای زاسیخی، خذٔاذ سػا٘ی تٝ ػاوٙیٗ تافر ٞای فشػٛدٜ، افضایؾ زقأالذ اغسٕافی ٚ ٟ٘ایسا تاال تشدٖ افسٕ 1

 ؿٟشٚ٘ذاٖ

 غشایٓ تٝ وٕه ٘ؾاسذ اغسٕافی، ایػاد حغ ٔـاسور ٚ ٚاتؼسٍی ٞش چٝ تیـسش تٝ ٔحیظاغسٕافی، افضایؾ خیـٍـشی اص  ا٘ؼػاْ 2

 ٔحیظ ا٘ؼا٘ی دس لّة ؿٟش ایػاد یه تاصٌشدا٘ذٖ ص٘ذٌی تٝ تافر فشػٛدٜ، واٞؾ اػسشع ٞا ٚ اضغشاب ٞای ٘اؿی اص ص٘ذٌی ؿٟشی، 3

 تشای ٘ٛػاصی تافر ٞای فشػٛدٜ غزب زٛسیؼر، وا٘اَ ٞایی تشای زقأُ فشٍٞٙی  ٚ ٔحشوی لٛی ٚ وٓ ٞضیٙٝ 4

 تٟثٛد ػیٕای تلشی، خٛا٘ایی ٚ ادسان ٔحیظ ؿٟشی، اسزثاط تا ٔحیظ ؿٟشی ٔسٙاػة تا ػشفر ٚ ٔمیاع خیادٜ 5



 ٔالحؾاذ صیؼر ٔحیغی، الّیٕی ٚ خایذاسی 6

 اص غّٕٝ ٌشدؿٍشیٌزاسی ٞای غذیذ  ٝٔایایػاد فقاِیر ٞای ٔسٙٛؿ ٔثادالذ زػاسی، ایػاد زحشن ٚ ػشص٘ذٌی ٚ أٙیر دس فضای ؿٟشی، غزب ػش 7

 ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده راه ها در بافت های تاریخی با تاکیذ بر توسعه گردضگری

تا ٔشٚسی تش ٘ؾشیاذ عشاحی ؿٟشی تا دیذٌاٜ ٔغّٛتیر ٚ ویفیر  عشاحی ؿٟشی ٚ ِٔٛفٝ ٞای ػاص٘ذٜ آٖ غایٍاٜ زٛغٝ تٝ 

دس سػیذٖ تٝ اٞذاف دیذٌاٜ ٞای ٔسٙٛؿ تٝ كٛسذ دادٜ ٞایی اػر وٝ دس غذَٚ ریُ آٔذٜ  ٔؼیش خیادٜ سٚ ٚ ٘سایع ایٗ زٛغٝ
 اػر:

 (1390،ٔاخز: ٍ٘اس٘ذ1961ٜ-1996ِٔٛفٝ ٞای ویفیر فضای ؿٟشی اص دیذٌاٜ عشاحاٖ ؿٟشی: 4غذَٚ ؿٕاسٜ

٘اْ ٘غشیٝ خشداص ٚ ػاَ ا٘سـاس  سدیف

 ٘ؾشیٝ

ضٛؿ خیادٜ ٘ىاذ ٔشزثظ تا ٔٛ تخـی اص ٘مغٝ ٘ؾشاذ ٔغشح ؿذٜ

 ساٟٞا

 غیٗ غیىٛتض 1

 ٔیالدی1961
 ٖزٛغٝ تٝ فٙلش خیاتا 

 اػسفادٜ اص واستشی ٔخسّظ 

 لاتُ دػسشع تٛدٖ تافر 

زٛغٝ تٝ چٙذ فّٕىشدی تٛدٖ 

 ٔؼیشٞای خیادٜ

 وٛیٗ ِیٙچ 2

 ٔیالدی1981
 دػسشػی: تٝ ٔفْٟٛ ػِٟٛر ٘فٛر فیضیىی 

  ٝػشص٘ذٌی: أىاٖ تمای صیؼر ؿٙاخسی ٚ غأق

 ؿٙاخسی ا٘ؼاٖ

زٛغٝ تٝ ٘مؾ فیضیىی ٚ سٚا٘ی 

 فضاٞای ؿٟشی)خیادٜ ساٟٞا(

 ٚیِٛیچ 3

 ٔیالدی1983

  أىاٖ ص٘ذٌی اغسٕافی دس ٔماتُ ص٘ذٌی

 خلٛكی

 خٛا٘ایی ٔحیظ 

زٛغٝ تٝ خلٛكیاذ اغسٕاؿ دس 

 عشاحی خیادٜ ساٟٞا

 یاٖ تسّٙی ٚ ٕٞىاساٖ 4

 ٔیالدی1990
 ػاصٌاسی تلشی 

 زٛغٝ تٝ سیضٜ واسی ٞای حؼی 

  اوٛػیؼسٓ ٞاٍٟ٘ذاسی اص 

زٛغٝ تٝ ٚیظٌی ٞای اوِٛٛطیىی 

 ٔٙغمٝ

 زٛغٝ تٝ ػایش حٛاع دس عشاحی

 ساغش زشا٘ؼیه 5

 ٔیالدی1986
 حفؼ زؼّؼُ حشور ٞا 

 ٖٕٚٔضٚظ ٕ٘ٛدٖ فضای دسٖٚ ٚ تیش 

زٛغٝ تٝ ٘مؾ اسزثاعی خیادٜ 

 ساٟٞا

 وِٕٛٗ 6

 ٔیالدی1987
 عشاحی تشای خیادٜ ٞا 

 تؼسش ٚ ٔحیظ فشٍٞٙی 

 تؼسش ٚ ٔحیظ عثیقی 

زٛغٝ تٝ فشًٞٙ ٚ ٔحیظ ؿىُ 

 ٌیشی فضاٞای ؿٟشی

 آِٗ غیىٛتض ٚ داّ٘ذ اخّیاسد 7

 ٔیالدی1987
 ص٘ذٌی اغسٕافی ٚ ٍٕٞا٘ی 

 ٕٝٞ ٔحیغی تشای 

خیادٜ ساٜ تٝ فٙٛاٖ یه فضای 

لاتُ اػسفادٜ تشای الـاس 

 ٔخسّف)ایٕٙی ٚ آػایؾ(

 دیذٞا ٚ ٔٙؾش  ٔایىُ ػاٚذ ٚسش 8

 ٜٔمیاع ا٘ؼا٘ی یا خیاد 

ی ا٘ؼاٖ ٞا ٘ٝ ٔاؿیٗ عشاحی تشا

 ٞا

 فشا٘ؼیغ زیثاِذص 9

 ٔیالدی1990-1988

 آػایؾ خیادٜ ٞا زأیٗ ؿٛد 

 اص ٌزؿسٝ ٞا تایذ دسع ٌشفر 

زٛغٝ تٝ زػاسب ٌزؿسٍاٖ دس 

 عشاحی خیادٜ ساٟٞا

 ّ٘ؼٗ 10

 ٔیالدی1994

 ٔؼیِٛیر خزیشی ٔثسٙی تش تْٛ ؿٙاػی 

 زشٚیع خیادٜ ٌشایی 

زٛغٝ تٝ ٚیظٌی ٞای الّیٕی دس 

 خیادٜ ساٟٞا عشاحی

٘سایع ػٕیٙاس ّٔی عشاحی  11

 ؿٟشی دس اػسشاِیا

 ٔیالدی1996

 زٛػقٝ خایذاس 

 ُخاػخٍٛیی تٝ ٘یاصٞای تافر ٔح 

زٛغٝ تٝ ٔحیظ ٞای اغسٕافی، 

 فشٍٞٙی ٚ عثیقی

 فذاِر ٔحیغی ٚ فّٕىشدی



 نتیجه گیری:

شی دسٖٚ تافر ٞای زاسیخی اسائٝ ٔی ٌشدد. تا زٛغٝ تٝ ٔثاحص ٘ؾشیٝ ٞای یاد ؿذٜ ساٞىاسٞایی تشای ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍ

 ایٗ ساٞىاسٞا فٕذزا خیـٟٙادی تٛدٜ ٚ اص ٔٙاتـ ٔخسّف اػسخشاظ ؿذٜ اػر:

 ٖیاتی ایٗ ٔؼیشٞا اص ِحاػ اسصؽ زاسیخی، دیذ ٚ ٔٙؾش ٚ اسصؽ ٞای تلشی ٔىا 

 ٙٛاٖ ٕ٘اد ٞٛیر ٚ سفایر وّیٝ ٘ىاذ ٚ اكَٛ صیثایی ؿٙاػی دس وٙاس حفؼ فّٕىشد ٔؼیشٞای خیادٜ ٌشدؿٍشی تٝ ف

 فشًٞٙ غأقٝ

  ّٕٝحیاذ تخـی ٔقاتش خیادٜ: تا زٛغٝ تٝ ایٗ وٝ ٔخاعة فضاٞای خیادٜ ساٜ ٌشدؿٍشی ؿأُ زٕاْ الـاس غأقٝ اص غ

 خیادٜ ضشٚسٚی ٔی تاؿذ.سفایر ػالٔسی، ایٕٙی ٚ ٔمیاع فاتش وٛدواٖ، ػاِخٛسدٌاٖ ٚ ... ٔی تاؿٙذ، 

 ٙٛؿ دس فقاِیر ٞا، زٙٛؿ تلشی ٚ فضاییسفایر زٙٛؿ ٔحیغی تا تٟشٜ ٌیشی اص ز 

 ٌشدؿٍشی خذٔاذ ایػاد تا ٌشدؿٍشی-زػاسی ٔؼیشٞای ایػاد اػسشازظی:  زػاسی -ٌشدؿٍشی خیادٜ ٔؼیشٞای ٚ 

 دس ػاوٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔٙذی سضایر افضایؾ تافص فشػٛدٜ ٔٙاعك تٝ ػشص٘ذٌی حغ زضسیك تش فالٜٚ ٔغّٛب، زػاسی

ٔٛاسدی وٝ تشای ایٗ  .ؿذ خٛاٞذ ٘ٛػاصی ٞای عشح دس ٔـاسور تٝ زاسیٌ ػشٔایٝ افضایؾ زـٛیك ٚ ٔٙاعك ایٗ

ٌٛ٘ٝ ٔؼیشٞای زػاسی، ٌشدؿٍشی یا فشٍٞٙی دس ٘ؾش ٌشفسٝ ؿٛد، فثاسزٙذ اص: زٛغٝ تٝ ٔؼیشٞای دػسشػی ، واستشی 

ٞای خیشأٖٛ، زأیٗ خذٔاذ فٕٛٔی ٔٛسد ٘یاص غٕقیر ٚ دس ٘ؾش ٌشفسٗ ٔؼیشٞای ػٛاسٜ تشای ٔٛاسد ٚیظٜ ٚ 

 خاسویًٙ ٔٛسد ٘یاص آٟ٘ا.

 تٝ ؿٟشی فضاٞای خٛیایی دس اكُ ٟٕٔسشیٗ وٝ آٟ٘ا تش حاوٓ اغسٕافی سٚاتظ ٚغٛد ٚ ٔشدْ حضٛس زاویذ تش زمٛیر 

 آیذ تا تٟشٜ ٌیشی اص زٙاػة واستشی ٞای ٔفیذ ٚ حزف واستشی ٞای ٔضاحٓ حشور خیادٜ  ٔی حؼاب

 اػر ؿٟش ٞٛیر ٚ یىداسچٍی زمٛیر ٚ حفؼ غٟر دس ذغذی ٚ لذیٓ فضاٞای تیٗ ٔٙؼػٓ ٚ ٔٙغمی اسزثاط ایػاد. 

 اص فاٞذیىی اص اتٝ فٙٛاٖ  لذیٓ تافر واِثذ دس ػشص٘ذٌی ٚ خٛا٘ایی  زذاْٚ، حغ ٔذ ٘ؾش لشاس دادٖ زٛغٝ تٝ ایػاد 

  وٟٗ ٞای تافر دس ٔذاخّٝ

 ٝؿٙٛایی اسزمای ویفیر ادسان حؼی فاتشیٗ ٚ ٌشدؿٍشاٖ اصغّٕٝ تیٙایی، تٛیایی ٚ الٔؼ ٚ 

 فشضٝ لاتُ ٌشدؿٍشی فشٍٞٙی واالی فٙٛاٖ تٝ زاسیخی ٚ فشٍٞٙی ٔٙاتـ ،زاسیخی ٞای تافر دسٖٚ ٌشدؿٍشی دس 

 .ا٘ذ

 ٜزٙاػة ٚ ػاصٌاسی فثٛسٞای خیادٜ تا ٔحٛسٞای ػٛاس 

  ا٘قغاف خزیشی دس فقاِیر ٞا ٚ فضاٞا، زأیٗ ایٕٙی ٚ أٙیر ٚ احؼاع زقّك تٝ فضا وٝ دس ٟ٘ایر تٝ اسزما ویفی

 ٘ـا٘ٝ تا زٛاْ خیادٜ ٞای ٔؼیشتٝ فثاسزی ا سٚاتظ اغسٕافی  ٚ سٚ٘ك حیاذ ؿٟشی سا دس خی خٛاٞذ داؿر. ٔؼیش، اسزم

 .تاؿٙذ ٔی ؿٟش خاعشٜ خایذاسی ٚحفؼ ٚ ؿٟشی ػٙاسیٛی لشائر تشای ٔىا٘ی ٔطاتٝ تٝ زاسیخی ٚ فغف ٘ماط ٚ ٞا

 خایذاسی حشور خیادٜ   ٚ الّیٕی ٔحیغی، زٛغٝ تٝ اتقاد صیؼر 
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 .81-93،ف4 ؿٕاسٜ ا٘ؼا٘ی، غغشافیای

 .54،ص8"پیوود مىظریه اوسان با محیط، بررسی وقش پیادي راي در حیات شٍری" ماٌىامً مىظر، شماري(.1389فاؿٛسی، فّی.)

ٔػّٝ  "زثشیض غٙثؾ خیادٜ ٌؼسشی، سٚیىشدی ٘ٛ دس احیا ٔشاوض ؿٟشی؛ ٔٛسد ٔغاِقٝ خیادٜ ساٜ"(.1389لشتا٘ی، س ٚ غاْ وؼشی، ْ.)

 .55-72،ف 6خظٚٞـی ٔغاِقاذ ٚ خظٚٞؾ ٞای ؿٟشی ٚ ٔٙغمٝ ای، ؿٕاسٜ -فّٕی
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 ٚ اِٚیٗ وٙفشا٘غ تیٗ إِّّی دا٘ـػٛیی فٕشاٖ.

خظٚٞـی ٞٙشٞای صیثا، ؿٕاسٜ -ٔػّٝ فّٕی "تؼٛی ؿٟشٞای ا٘ؼا٘ی زش افضایؾ لاتّیر ٞای خیادٜ ٔذاسی، ٌأی"(.1385ٔقیٙی، ع.ْ. )
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Codify quality framework for sidewalk design in historical area and its role in 

tourism development  

Mansoureh kianersi, Master of Architecture, Faculty Member Of Islamic Azad University, Branch 

of Najaf Abad 

 

Fabrics of historic cities are defined as parts of the city under construction in the past and present or 

environmental conditions are favorable or desirable for the life of the urban spaces that are 

classified by Barten Shaw, the ability to have areas with tourist attractions. The statement, known as 

the Mexico City Declaration on International Travel, Tourism and conservation activities in a 

historical area and with respect to the interests, traditions and aspirations of local people and 

regional levels to improve their lives to be with. or as a supplement plan to be effective in the 

conservation plan. Definition of open urban spaces and create quality pedestrian historical area in 

which it is possible that the two main aspects are important ,On the one hand with historic 

attractions, cultural, social and natural that it can be defined as a tourist destination and the memory 

can citizens provide leisure areas. 

In this paper, based on documents and studies examining the experiences of the axes of urban land 

in connection with the historical area and the principles governing the formation and their role in 

creating spaces with tourist attractions to offer options and solutions for design is a walk in the 

historical area. 
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