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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1395 بهار، 6پياپي ، 1م، شمارة وسسال 
 

  گردشگري  ةمنظور ايجاد مسير پيادهاي مناسب بهيابي پهنهمكان
   * GISدر بافت تاريخي شهر كرمان  با استفاده از 

                                        
    دكتر براتعلي خاكپور                                                         

نايرا مشهد، ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد،دانشيار گروه جغرافيا و برنامه  
  **محسن كمانداري                                                        

ايران مشهد، دوسي مشهد،ريزي شهري دانشگاه فردانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه  
  

   چكيده
بخشي به هاي تاريخي، زيباشناختي، تداوم خاطرات جمعي و هويتلحاظ جاذبهتنها بههاي تاريخي نهبافت

شوند.  بلكه محل زندگي و كار بخش قابل توجهي از جمعيت شهرها محسوب مي ؛شهرهاي ما ارزشمند بوده
شود در احياي حيات گردشگر عالوه بر اينكه موجب درآمدزايي مي ها از طريق جذبگونه بافتسازي اينزنده

عنوان راهكاري كارآمد در جذب گردشگري، به ةسزايي دارد. مسيرهاي پيادها تأثير باجتماعي اين بافت
گردشگران داخلي و خارجي ضمن حفظ آثار با ارزش، منجر به ارتقاي هويت تاريخي آنها شده و در ارتقاي 

اي هاي تاريخي متعدد نمونهاي حيات اجتماعي شهرها نيز موثرند. بافت تاريخي شهر كرمان با جاذبهكيفيت و احي
هاي مناسب جهت ايجاد مسيرهاي شناسايي پهنه ،باشد. هدف پژوهش حاضراز اين فضاهاي شهري مي

 تحليلي پس -فيتوصي تحقيق چارچوب روش در اساس بر اين ؛باشدگردشگري پياده در بافت تاريخي كرمان مي
            است. سپس با گردشگري صورت گرفته كارشناسان نظر طبق هاآن دهيموثر، وزن شدن معيارهاي مشخص از

         با شده، مشخص وزن به توجه با معيار هر توليدي هاياليه Arc Map10 افزارو نرمAHP  مدل از استفاده
بندي چهارگانة بافت تاريخي جهت ايجاد مسير پياده گردشگري هنقشه پهن آن، خروجي كه شده تلفيق يكديگر

باشد. با توجه به نقشة نهايي مشخص شد كه پهنة كامالً مناسب بيشتر در قسمت مركزي بافت و اين پهنه مي
خان، ميدان ارگ، مسجد جامع، مسجد خان، مجموعة ابراهيم(بازار بزرگ، مجموعة گنجعلي هايي از قبيلجاذبه
 سمت حواشي از مطلوبيت اراضي كاسته را در خود جاي داده است و نيز با فاصله گرفتن از مركز بافت به امام)
) بيشترين ارزش و 217/0معيار پژوهش معيار نزديكي به شبكة ارتباطي با وزن ( 12همچنين در بين ؛ شودمي

 اند.خود اختصاص دادهساير معيارها به) كمترين ضريب اهميت را  نسبت به 026/0معيار فاصله از پارك با وزن (
  

  .كرمانپياده، گردشگري، بافت تاريخي، شهر يابي، مسيرمكانهاي كليدي: واژه

                                                                 
                         5/3/5139پذيرش نهايي:                         1/11/1394دريافت مقاله:                        63-38صفحات:  *

  mohsenkamandari@yahoo.com                           مسئول:   ةنشاني پست الكترونيك نويسند** 
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  مقدمه
هاي  گذشته تحت ترين مقاصدي كه روند گردشگري جهان را در دههيكي از مهم

 ؛هستند ترين مقاصد گردشگريباشند. مناطق شهري از مهمتأثير قرار داده، شهرها مي
اند                         هاي تاريخي و فرهنگي بسياري را در خود جاي دادهزيرا آنها جاذبه
دليل وجود عناصر و  شهرهاي با بافت كهن به ،). در اين بين6: 1995(تيموتي و وال، 

ان عنوتوانند به... مي فضاهاي ارزشمند تاريخي نظير بازار، كاروانسرا، مساجد، حسينيه و
سوي خود جلب كنند مكان مناسبي، گردشگران خارجي و داخلي زيادي را به

  ). 65: 1393(كمانداري، 
هر چه  ويرانيها در شهرهاي تاريخي كشور هر روز شاهد با وجود اين قابليت

  سبب ،هستيم و اين امر ،ددار وجودآنها در ثار ارزشمندي كه آهاي كهن و بافت بيشتر
كه با وجود  در حالي ؛گرديمها مواجه ن حيات شهري در اين محدودهفقدا تا با هگرديد

  هاي تاريخي، اينترين توجهات و اقدامات در جهت حفاظت از اين محدودهكم
اي كه شايد هنوز براي العادههاي فوقلحاظ ازشتاريخي، به -هاي فرهنگيثروت

كه در جهت  است، ندكچند ا هر، پذيراي گردشگراني ،بسياري از ما ناشناخته باشد
 ،تفكر ةگاهي و شناخت هر چه بيشتر از حقايق و رازهاي پنهان و آشنايي با نحوآ

اين پژوهش در پي اين  .آروندهاي ملي روي ميمردمان متعلق به آن به اين گنجينه
كه عبارت  گامي نو بردارد هاثروتاين  شناختحداقل امكانات در جهت است كه با 

در جهت معرفي بافت و هدايت گردشگر كه در  ييهاجود مسيريو است از شناسايي
هماهنگ با بافت و بوده همچنين عين حال در بطن خود جوابگوي نيازهاي گردشگران 

  . در جهت حيات تاريخي آن طرح گردد
عنوان گامي دو جانبه و كهن بههاي گردشگري در بافت - پياده طراحي مسيرهاي

تواند نه تنها ميكه  ؛ت از بافت و هدايت گردشگريسويه در جهت حفاظ شايد چند
 يبلكه قادر خواهد بود با نقش آيدشمار خود پيش اقدامي در جهت حفاظت از بافت به

        و  هدينمايد بافت كهن مورد نظر را حيات بخشكه در جذب گردشگري ايفاد مي
انگارة كلي مطرح  .بافت منجر گردد ياحياعنوان عامل تكميلي در امر حفاظت به به
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بيان نمود كه در پس آن » در شهراحياي نقش انسان پياده «توان تحت عنوان ميشده را 
جاي دارد                          » احياي شهر كهن (شهر دروني) با قابليت گردشگري منطبق با حركت پياده«

رغم وجود                مراكز تاريخي شهري ايران، به طور كلي دربه .)47: 1378(حبيبي، 
دليل ها و گذرهاي بافت قديم، بههاي معابر پياده و منحصر به فرد، نظير راستهشبكه

حاكميت نگرش مدرنيستي به فضاهاي شهري و تحميل مدرنيزاسيون از باال، حيات 
متناسب با محتواي  ي نوعي دوگانگي در پذيرش عملكرد،مدني فضاهاي كهن شهر دارا

             اي ناتمام، ). كه ماحصل آن مدرنيته56: 1389(قرباني و جام كسري،  خود هستند
هاي راهباشد. با ايجاد پيادهآور و فاقد سرزندگي و نشاط ميخيز، كسالترنگ، جرمكم

توان عالوه بر تعريف عملكردي نوين به فضاي كهن، ادراك فضا را براي گردشگري مي
در فضا تسهيل نمود كه از ديد علوم رفتاري خود نوعي گردشگران با حركت پيوسته 
  آيد. شمار ميپايداري در جذب گردشگر به

عنوان يكي از مراكز تاريخي كشور با با توجه به اهميت موضوع، شهر كرمان نيز به
بافت كهن كه بسياري از آثار تاريخي را در خود جاي داده است و ساالنه پذيراي تعداد 

             ريزي و مديريت مناسب باشد. با برنامهران داخلي و خارجي ميكثيري از گردشگ
هاي گردشگري پايدار كشور تبديل شود. با توجه به اهميت تواند به يكي از قطبمي

خصوص گردشگري پياده محور در پژوهش حاضر طور كلي و بهموضوع گردشگري به
سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل  گيري از معيارهاي مناسب،است با بهرهسعي شده

AHP  پهنة مناسب جهت مسيرهاي گردشگري پياده در بافت تاريخي شهر كرمان تعيين
دنبال پاسخگويي به اين سواالت صورت گرفته است كه: گردد. در راستاي اين هدف به

هاي پياده كدام بخش از سازمان فضايي بافت تاريخي شهركرمان قابليت تبديل به مسير
توانمندي الزم را براي آيا سيستم اطالعات جغرافيايي باشد؟ ردشگري را دارا ميگ

  باشد؟هاي مناسب جهت ايجاد مسيرهاي گردشگري پياده را دارا ميپهنه شناسايي
توان به اين مورد اشاره كرد كه توجه جدي و عملي به در زمينة پيشينة موضوع مي

گردد. در شهرهاي برمي 1940به اواخر دهة ها راهساماندهي حركت پياده و پياده
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هاي تاريخي شهرها از تسلط اروپايي، اين انگاره با هدف خارج ساختن محدوده
  هاي كهن و احياي مراكز شهري، مطرح و اجرايي شداتومبيل و براي حفاظت از بافت

). توجه به اين امر، پس از جنگ جهاني دوم و فرا رسيدن زمان 44: 1378(حبيبي، 
تري پيدا نمود. در شهرهاي آمريكايي در بازسازي شهرهاي اروپايي شكل مشخص

اي با هاي پيادهگرايش بازگشت به مراكز شهري قوت گرفت و خيابان 1960اوايل دهة 
شكل گرفتند كه بيشتر همسو با مقاصد تجاري در مركز شهرها بودند و در  »مال«نام 

براي خريد و گردش در شهرها بود  هاي مطلوبعين حال، هدفشان ايجاد محيط
). در زمينة گردشگري و مسيرهاي پياده مطالعاتي 57: 1389كسري، (قرباني و جام

  .استصورت گرفته كه در زير به مختصري از آنها اشاره شده
 پياده مسير عنوان با پژوهشي توسط دانشگاه تهران، طرح در) 1381حبيبي (

 مسيرها پردازد. اينمي كهن بافت در گردشگري مسيرهاي پيادة طراحي به گردشگري

 معرفي ضمن شودمي طراحي او با حركت مطابق بافتي براي حركت انسان با مطابق كه

 ناآشنايي هر تواندمي مناسب هادي يك و راوي يك عنوانبه آن ارزش با عناصر و بافت

 جاري ،بافت درون رد را حيات كه باشد راهي تواندمي و آشنا سازد و مأنوس بافت با را

 است بافت معاصر و مربوط نيازهاي برآورندة تنهانه گردشگري جذب قابليت .سازد

 دل در نهفته ارزشمند و كهن هايبافت مسائل براي حل ضرورت يك عنوانبه بلكه

  گردد.مي تلقي شهرها
با عنوان بررسي و ارزيابي مسيرهاي گردشگري  تحقيق خوددر  )1393كمانداري (

ين عناصر ترمهمكرمان با تاكيد بر الگوي رفتاري گردشگران به بررسي و شناخت  شهر
و مقاصد گردشگري شهري كرمان با توجه به الگوي رفتاري گردشگران و سپس 

منظور دسترسي به هاي بهينهشناسايي و تحليل مسيرهاي موجود و شناخت مسير
مسيرهاي گردشگري در  وهاي شهري در شهر كرمان پرداخته گردشگران به جاذبه

  است.بافت تاريخي شهر كرمان مشخص شده
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عنوان بررسي و تحليل فضاهاي توريستي با اي ) در مقاله1388تقوايي و همكاران (
شهر و اين  فرهنگي -ريزي توريسم در آن فضاهاي تاريخيمنظور برنامهشهر تبريز به

 به بررسيو  كردها بررسي ر آنهاي موجود در بخش مركزي ها و محدوديتپتانسيل
اند و با ديدي جغرافيايي و سيستماتيك پرداخته ريزي گردشگري شهرمديريت و برنامه

  اند.الگوي فضاي توريستي شهر تبريز را تبيين نموده
              سوم، ةهزار شهرهاي در پياده فضاهاي اهميت عنوان با ايمقاله در )1381كاشاني (

               كه و چندمنظوره عملكردي چند رايگان هايپهنه عنوانبه اده راپي هايمحدوده نقش
             فراغت، اوقات گذران و تفريحي، استراحت از اعم هافعاليت از ايگسترده طيف

    خصوصبه را شهري عمومي سبز فضاهاي و تجاري هنري، و فرهنگي بازي، و سرگرمي
                 اين نتايج دهد.مي قرار تحليل و تجزيه مورد گيرند،مي دربر جديد هزارة شهرهاي در

           و شهري باز فضاهاي به كافي توجه عدم دليلبه ويژهبه كه دهدمي نشان مطالعه
                علم افزون روز تاكيد نيز و اخير دويست سال در ما كشور در تفريحي هايمكان

                  تدوين يك شهري، هايمحيط كردن پياده مدار و انساني اسمقي بر جديد شهرسازي
                پياده هايمحدوده به بالقوه ظرفيت داراي شهري باز فضاهاي تبديل براي جامع برنامة
                مجازي، ارتباطات و اطالعات عصر در اجتماعي تعامالت و افزايش پويايي بر عالوه
               اقتصاد وضعيت ارتقاي و هامكان در اين افزوده ارزش ايجاد در سزاييبه نقش اندتومي
  نمايد. ايفا هاشهر

               پياده عابر حركت فضاي طراحي و ساماندهي عنوان با پژوهشي ) در1381زاده (غني
               است آن بر سعي تهران، شهرة اختياري محله مطالعة نمونه موردي شهري محلة بافت در
              مالحضات جمله از گوناگون هايديدگاه و با مناسب هايروش از استفاده با تا كه

                ديگر، سوي ترافيك از مهندسي مالحضات و يكسو از شهري طراحي و ريزيبرنامه
                 شهري محلة بافت در پياده حركت فضاي طراحي و ساماندهي براي مؤثري هايگام

  . شود برداشته
مقاصد  هاي تاريخي و فرهنگي بسيار دارند غالباًكه جاذبه علت آننواحي شهري به

              هاي متنوع و بزرگي شاملشوند. شهرها معموالً جاذبهگردشگري مهمي محسوب مي
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ها، شهربازي، هاي ورزشي، پاركهاي تئاتر، استاديومبود، سالن ها، بناهاي يادموزه 
هايي مربوط به حوادث مهم يا افراد مكان خريد، مناطقي با معماري تاريخي و مراكز

. گردشگري شهري كنددارا هستند كه خود گردشگران بسياري را جذب مي رامشهور 
  كنش متقابل گردشگران ،گردشگري شهري«توان بدين صورت تعريف كرد: را مي

 هاي متفاوت وپيرامون سفر به مناطق شهري با انگيزه وليد فضاي گردشگريميزبان و ت
ها و استفاده از تسهيالت و خدمات مربوط به گردشگري است كه آثار بازديد از جاذبه

گردشگري شهري عبارت  ،عبارت ديگربه؛ »نهدمتفاوتي را در فضاي شهري برجاي مي
ا نتايج مهم اجتماعي، اقتصادي و محيطي در هاي اقتصادي باي از فعاليتاست از دسته
   ).43: 2001شاپيرا، ( شهرهاي ويژه

 ،شوداين گونه از گردشگري كه گردشگري ميراث نيز ناميده مي: گردشگري تاريخي
اي از پردازد و امروزه بخش عمدهها و ابنيه تاريخي ميها، مكانموزه به بازديد از

هاي فرهنگي، ). منزلگاه110: 1373، ت (الوانيخود اختصاص داده اسگردشگري را به
هاي تاريخي ها و بافتآثار ملي و فرهنگي، ساختمان ةتاريخي و باستاني در برگيرند

                 ها، هاي مهم مذهبي مانند مساجد، كليسا، معابد كنيسه، صومعهشهرها، ساختمان
هاي تاريخي از انواع عمده جاذبههاي وقوع حوادث تاريخي، در بيشتر نقاط دنيا مكان

  هستند.
معابري با باالترين حد نقش اجتماعي هستند كه در آنها تسلط كامل با عابر ها: راهپياده

دهي به زندگي جاري در منظور سرويسپياده بوده و از وسايل نقليه موتوري تنها به
كنند: را اينگونه بيان مي مداري). قابليت پياده274: 1384شود (پاكزاد، معبر استفاده مي

ميزان مطلوبيت محيط براي حضور مردم، زندگي، خريد، مالقات، گذران اوقات و لذت 
). پياده مدار كردن عبارت است  از 7: 2009باشد (نوسال، بردن از آن در يك پهنه مي

  ).285: 2005ها يا فضاهاي رها از آمد و شد سواره (كووان، ايجاد خيابان
 توان تعريف كرد (محورمحورهاي گردشگري را اين چنين ميدشگري: گر محورهاي

هاي گردشگري موجود در شهر را به مسيري است كه جاذبه ،گردشگري شهري
دهنده سازد تا بازديد از آنها تسهيل يابد. گاهي اين محور نقش اتصاليكديگر متصل مي



  69                     ... منظور ايجاد مسير پيادههاي مناسب بهيابي پهنهمكان                       1395بهار 

: 1378(حبيبي، باشد ميدارد و گاهي خود مسير محور داراي جذابيت براي گردشگران 
66.( 

حيات اين لذا  ؛شهرها هستند ةهاي تاريخي كانون و هستبافتاينكه با توجه به
بسياري از آداب و رسوم و حتي فرهنگ موجود و نيز  ةهاي گذشته پايها طي سدهبافت

 قبل از همه وظيفه دارند ،هاي شهرياين بافت است. منطقه بوده رونق اقتصادي شهر و
پاسدار  ؛ذهني شهر را حفظ كنند و در زندگي جاري سازند تاريخ، هويت عيني و كه
هايي را در كالبد خود جاي دهند و از اين رو بايد فعاليت ها بودهها و يادمانخاطره ةهم

  يابد. كه با هدف ياد شده انطباق
وقعيت م هاي كهن و تاريخي شهرها عبارتند از:هاي بافتها و توانترين قابليتمهم

تجاري و خدماتي و اداري همجواري با مراكز ؛ ني مناسب و استقرار در مراكز شهرمكا
؛ و فرهنگيگذاري اقتصادي هاي بالقوه سرمايهدارا بودن پتانسيل و قابليت؛ اصلي شهر

از  برداري مناسبامكان بهره؛ خدماتي، تأسيساتي و تجهيزات شهريدارا بودن منابع 
قدر هاي گرانها و ارزشدارا بودن سرمايه و باألخره ي بالقوههاها و توانقابليت

. شهرهاي (كرمان، يزد، اصفهان، )176: 1389 (ديناري، وريستيت تاريخي، فرهنگي و
  باشند.نمونه روشن اين شهرها در ايران مي شيراز)

ي گردشگري در حفظ بناها و عناصر تاريخي هاتيفعالچنين فضاهايي با توسعة 
پذير                و حضور روز و شب شهروندان و گردشگران را امكان شونديمق خود موف

حضور مردم، جوانان و نوجوانان، ). 92: 1393سازند (غضنفرپور و همكاران، مي
ي گوناگون با هافرهنگها و معرفي ، انواع تظاهرات اجتماعي، برپايي نمايشهاجشن

 هر آنچهون تعامالت اجتماعي و فرهنگي و ، اشكال گوناگهاجشنبرپايي مراسم و 
مظهر تنوع فرهنگي و قومي يك ملت بزرگ با تاريخ هزاران ساله است، تمام اين 

 ها كه در رشد و ارتقاي فرهنگ و دانش يك شهر و ملت موثر است، در چنينجلوه
ساز رشد صنعت گردشگري و جلب گردشگران داخلي و خارجي است  فضاهايي زمينه

ي هاتيفعال). از اين رو اقتصاد مراكز تاريخي شهر با صنعت و 169-170: 2002(الو، 
. توان اقتصادي مراكز تاريخي موضوع ابدييمو حياتي تازه  رديگيمگردشگري شكل 
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. اقتصاد شوديمديگري است كه از نظر كارشناسان محرك و تقويت كننده محسوب 
برداري بهرهمنشأ  توانديمي و گردشگري پايدار با تاكيد بر گردشگري، در مراكز تاريخ

اي براي تجديد حيات موضوع خود بهانه نيا شود كهاقتصادي فراواني از اين مراكز 
مراكز تاريخي و گردشگري و موجب بازگردانده شدن كاركردهاي فاخر و برتر با توجه 

ل اصلي . در زمان معاصر با شناخت عوامباشديم هاآني اين فضاها به هاتيظرفبه 
ي با ارزش تاريخي و سازگاري واژگان نوين طراحي معماري با زبان هابافتتخريب 

ي توسعة آتي آن هاجهتدر جهت بهبود محيط شهري و  توانيمكهن معماري بومي 
  آفرين بود.نقش

ي صدمه ديده و فرسودة شهرها، ريشه در همين هاانداماحيا و بازسازي  ةفلسف
هاي راهكارها در احياي دوباره بافت نيمؤثرتريكي از  رسديمنظر جايگاه دارد و به

ي مجدد در اين مناطق با توجه به هاتيفعالباشد. ايجاد تاريخي گردشگري مي
عنوان به توانديم. ايجاد محورهاي گردشگري ستا هاآني فيزيكي و كالبدي هاييتوانا

ست مورد استفاده قرار هاي احياي فضاهاي تاريخي شهري و جذب تورييكي از روش
و  هاارزش). محورهاي گردشگري در صورت دارا بودن 66: 1989گيرد (هاروي، 

ايجاد  ،طور مثالبه ؛بافت پيراموني خود را متحول كنند تواننديمي ياد شده هايژگيو
نحوي كه مورد توجه گردشگران باشد، اقتصاد ي تجاري در محور توريستي بههاتيفعال

ي استراحت هامحلعنوان و با تغيير كاربري بناهاي با ارزش به كنديمول محله را متح
  ). 5: 1386آريا و نساج، انوري( تمانند هتل و رستوران نيز در اين موضوع موثر اس
ها، هاي شهري در برگزاري نمايشگاهراهامروزه در بسياري از شهرهاي دنيا از پياده

هاي تبليغاتي و همچنين در بروشورهاي توريستي و ها، آگهيوقايع اجتماعي، فستيوال
مسيرهاي پياده محورهاي  .)84: 1981(راماتي، شود وفور استفاده ميتبليغاتي به

هاي گردشگري گردشگران و چيدمان جاذبه شاخص شهري در ارتباط با حركت
شوند، ضمن معرفي بافت و عناصر با ارزش آن از طريق نماياندن طراحي مي
عنوان يك راوي و ها و رويدادهاي آن، بهها، موقعيتكالبدي مكان و فعاليتمشخصات 

بروز معاني شخصي و گروهي كه از طريق حضور مردم در  ةتواند زمينهادي مناسب مي
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مأنوس سازد و راهي  بافتگيرند را فراهم آورده و هر ناآشنايي را با مكان شكل مي
هويتي ماندگار براي آن رقم  ،سانزد و بدينباشد تا حيات را در درون بافت جاري سا

        هاي اخير گردشگري در طوري كه در دههبه ؛)52: 1389همكاران،  زند (تابان و
هاي ها، اهداف و راهبردعنوان ابزاري كار آمد، پديدار شد زمينهريزي شهري بهبرنامه

 است.رده شدههاي تاريخي با رويكرد گردشگري در جدول زير آوتوسعة بافت

  ها، اهداف و راهبردهاي توسعة خالق با رويكرد گردشگريزمينه - 1 جدول
 راهبرد  هدف  زمينه  

گي
دش
 گر

كرد
روي

 با 
الق

ه خ
سع
تو

 

باال بردن سطح درآمد ساكنان و پايين آوردن 
  هاي شغليبار تكفل با ايجاد فرصت

  رونق مشاغل محلي
مراكز  استفاده از نيروي كار محلي در رونق  و اداره

 جهانگردي

 پويايي اقتصادي

دي
صا

اقت
 

 ايجاد نظارت اجتماعي
  ايجاد كاربري گذران اوقات فراغت
  از بين بردن ناهمگوني اجتماعي

  هاي ناسازگاراز بين بردن كاربري
 جلب مشاركت مردمي

تقويت حيات 
 اجتماعي

عي
تما

اج
 

  احياي هنجارهاي رفتاري كهن
  هاي كالبدي كهناحياي ارزش

 هاي تاريخي فرهنگي محله بهندن ارزششناسا
 گردشگران

احياي هويت فرهنگي
محله و تكيه بر آن در 

برنامه ريزي 
 گردشگري

گي
رهن

ف
 

 معاصر سازي عملكردها
  هاي ناسازگاراز بين بردن كاربري

  هاي زيست محيطي و بهداشتياقدام
  تداوم سازمان فضايي كهن

  تعريف شبكه پياده
  محدود ساختن ترافيك

 جاد تسهيالت پاركينگاي

ايجاد محيط مطلوب 
جهت رفاه ساكنان و 

 گردشگران دي
كالب
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عنوان مثال در كالنشهرهاي بزرگ مانند: لندن، نيويورك، پاريس، بارسلونا، مسكو به
زايي پايدار در اين شهرها مسيرهاي پياده گردشگري تجاري يكي از اركان مهم درآمد

ري عبارت است از: تسريع در نوسازي بافت، گونه فضاهاي شهاين ةاست. وظيف
هاي كهن، افزايش انسجام اجتماعي، پيشگيري از جرايم رساني به ساكنين بافتخدمات

هاي داخلي و خارجي، به كمك نظارت اجتماعي، افزايش گردش مالي، جذب توريست
الت هاي ناشي از زندگي شهري، افزايش تعامها و اضطرابزايي، كاهش استرساشتغال

  باشد.اجتماعي و نهايتا باالبردن اعتماد شهروندان به حكمراني شهرداري مي
گونه فضاهاي هاي تاريخي نيز يكي ديگر از وظايف اينبازگرداندن زندگي به بافت

كند، خالي شدن اين نقاط از ها را تهديد ميشهري است. يكي از مسائلي كه اين بافت
؛ نقاط شهري براي حضور افراد استترين امناين مناطق از نا ،از اين رو ؛جمعيت است

توان مدت حضور مردم را هاي پياده گردشگري و تجاري ميدر حالي كه با ايجاد مسير
  ).125: 1386ها بازگرداند (پاكزاد، در اين نقاط افزايش داد و زندگي را به اين محدوده

ي آن معروف است، درآمدي كه گردشگر ةدر شهري نظير آتن كه مسيرهاي پياد 
 ةاديشهرداري از طريق رونق بخشيدن به كسب و كار كسبه مستقر در اين مسيرهاي پ

توانند ها ميتوريست ،رقم هنگفتي است. همچنين در آتن ،آورددست ميگردشگري به
راحتي گردش كنند، مجسمه، سفال و صنايع دستي بخرند، اجراي زنده موسيقي به

ة هاي محلي بخورند. نهايتا الزم به ذكر است كه مسيرهاي پيادكنند و غذا يوناني تجربه
هايي كاركرد تجاري و يا گردشگري ندارند؛ بلكه مهمتر از آن كانال گردشگري صرفاً

براي تعامالت فرهنگي شهروندان بوده و محركي قوي و كم هزينه براي نوسازي   
  شوند.هاي كهن شهري محسوب ميبافت

ي هابافتاه حبيبي، طراحي مسيرهاي پياده گردشگري با هدف حفاظت از از ديدگ
اقدامات  نيترمهمتاريخي و گردشگري و رونق بخشيدن به صنعت گردشگري يكي از 

. زيرا از آنجا نتايج مثبت اين اقدام از روديمشمار به هابافتي اين ساززندهبراي باز 
مداخله و مشاركت  توانديمشود، رك ميبرداران اين مناطق، دسوي ساكنان و بهره

را براي بازسازي و اصالح بافت برانگيزد. از ديدگاه وي، اهميت و ارزش  هاآنآگاهانة 
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اكنون و با محدودترين امكانات ضروري، ي كهن چنان است كه همهابافتاين 
احياء اين ساماندهي و  ،بنابراين ؛خود جذب كنندبسياري از گردشگران را به اندتوانسته

دليل به هابافتها عالوه بر تحقق هدف حفاظتي اين راهمراكز شهري با استفاده از پياده
تنها نيازهاي ساكنان به فضاهاي ن هاآنارتقاي كيفي فضاهاي مربوطه و تجهيز مناسب 

ي توسعة صنعت هاچرخبلكه  ؛كندمي نيتأممطلوب شهري براي زندگي جاري را 
نه تنها موجب افزايش هويت  ،و اين امر كنديمرا فعال  هافتباگردشگري در اين 

بلكه راهكارهاي مؤثر و تجربه شده براي  ؛شوديم هابافتاجتماعي و فرهنگي مجموعة 
هاي عمومي و هويت از دست رفته و خاطرات زدوده شده از عرصه ديباز تولايجاد و 

             عنوانبه را گرايينوپياده» رثآ« 2005 سال . درتي تاريخي شهرهاي ايران اسهابافت
           و جلويي سواره خيابان حذف نمود كه با پيشنهاد نيواورلئان بازسازي حلراه از بخشي

             سفرهاي بر واقع در پياده شده خطي درختكاري عبوري مسير يك با آن جايگزيني
است گرديده كيدتا سواريخهدوچر و رويپياده همچون كم تأثيرات با جايگزين
  ).72: 1389جو، (كاشاني

  شناسيها و روشداده
                مرحلة در راستا اين در بود. تحليلي خواهد -توصيفي پژوهش اين انجام روش

            و مطالعات ،همچنين ايكتابخانه مطالعات از اوليه، هايداده و آوري اطالعاتجمع
              هاي مناسب درنظران و شناسايي معياربا صاحب مصاحبه ،ميداني هايبرداشت

                وضعيت به هاي كهن با توجههاي مناسب گردشگري پياده در بافتيابي مسيرمكان
                     مطالعه، مورد موضوع مرتبط با خبرگان بين پرسشنامه توزيع و مطالعه مورد محدودة
                 امر در ثرؤم اهميت معيارهاي ميزان تعيين منظوربه، اين بر عالوه ؛استدهش استفاده
با  وآشنا گردشگري، بافت كهن كلية متخصصان در برگيرنده آماري جامعة از يابيمكان

  است. پرسشنامه بين آنها بهره گرفته شده 30شهر كرمان از طريق توزيع تعداد 
مراتبي  سلسله مدل تحليل از با استفاده پژوهش اين در هاداده وتحليل تجزيه روش

AHP افزارو نرم  ArcGISانتخاب بر اين اساس براي ؛صورت تركيبي خواهد بودبه            
                براي الزم در ابتدا وزن هر يك از معيارهاي گردشگري پياده، جهت مناسب هايپهنه
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مشخص شده و سپس با استفاده Expert Choice افزار نرميابي با استفاده از اين مكان
دار با هم ادغام و در ها وزناليه ArcGISافزار در نرم Spatial Analystاز توابع 

 بندي هاي جهت گردشگري پياده در بافت تاريخي شهر كرمان اولويتنهايت پهنه
  است.شده
 شهر كرمان، مركز استانباشد كه مشخصات محدودة مورد مطالعه بدين صورت مي 
درجه و  30طول شرقي و  ةدقيق 9و درجه  57دقيقه تا  58درجه و  56 مدار بين كرمان

متري از سطح دريا  1755عرض شمالي، در ارتفاع  ةدقيق 19درجه و  30دقيقه تا  14
بالغ تقريبا در مركز شهر قرار گرفته و بافت تاريخي و قديم شهر كرمان . استواقع شده

، در اين محدوده 1385شماري عمومي رهاي سبر مبناي يافته .هكتار وسعت دارد 483بر
 واحد مسكوني سكونت دارند 6145نفر جمعيت در تعداد  27584خانوار شامل  6991

   ).1385(سرشماري نفوس مسكن، 

  
 موقعيت بافت تاريخي شهر كرمان - 1 شكل

  بحث
هاي  فت تاريخي شهر كرمان و ويژگيموقعيت بادر اين مرحله از پژوهش با توجه به

ارتباطي، فاصله از ايستگاه اتوبوس، فاصه از هتل،  ةمعيار از جمله: شبك 12بومي آن 
فاصله از آثار تاريخي، فاصله از پارك، فاصله از پاركينگ، فاصله از واحدهاي پذيرايي، 

رزش تاريخي از مراكز تجاري، ا فاصله از مراكز تفريحي، فاصله از كالنتري، فاصله
ثر در ؤعنوان عوامل مكه به باشندمحدوده و فاصله از شبكه ارتباطي درون بافت مي

يابي پهنة مناسب جهت گردشگري پياده با توجه به منابع موجود و نظر كارشناسان مكان
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طوري كه گردشگران را تشويق به به ؛استگردشگري انتخاب شده ةمربوط به حوز
ن طريق عالوه بر افزايش مدت اقامت گردشگران و كاهش بار روي نمود تا بديپياده

، يك فضاي شهري سالم و سرزنده كه مركز تعامل هاآنترافيكي ناشي از رفت و آمد 
  گردشگران و افراد بومي باشد را ايجاد نمود. 

توان يمو سطوح گردشگري،  هاپهنهعالوه بر اين با تبديل نقاط جاذب گردشگر به 
توجه صرف به يك مقصد گردشگري با معابر داراي كشش ترافيكي محدود افراد را از 

 هاستجاذبهاي از در بافت تاريخي، به يك پهنة مناسب كه در برگيرندة مجموعه
           يابي يك پهنة گردشگري معطوف نمود. در مقالة پيش رو اين امر از طريق مكان

- 2هاي (شكلصورت گرفته كه در  AHP مراتبيسلسله روي با استفاده از تحليلپياده
  است.) بيان شده13

  

   
  تجاري و خريد گذاري از مراكزفاصله و ارزش -3شكل   يك ةگذاري از شبكه ارتباطي درجفاصله و ارزش -2شكل 

   
  گذاري از پاركينگفاصله و ارزش -5شكل  هاي اتوبوسگذاري از ايستگاهفاصله و ارزش -4شكل 
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  يخيگذاري از آثار تارفاصله و ارزش-7شكل  ارتباطي محليةگذاري از شبكفاصله و ارزش - 6شكل

   
 گذاري از كالنتريفاصله و ارزش -9شكل فضاي سبزگذاري ازفاصله و ارزش - 8شكل

  
 گذاري از مراكز اقامتيفاصله و ارزش-11شكل گذاري تاريخي بافتارزش-10شكل

 
 تفريحياماكن گذاري ازفاصله و ارزش-13شكل گذاري از مراكز پذيراييه و ارزشفاصل -12شكل
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  دهي به معيارهاوزن
 و ويژه سيستمي عنوانبه آن را كه ArcGISافزار هاي نرميكي از مهمترين كاربرد

 اراضي مناسب يابيمكان سازي،براي مدل هاداده تلفيق توانايي كند،مي مجزا انحصاري

 ها، بهترينمعيار وتركيب تلفيق نتيجة در زيرا ؛است زمين پهنة گذاريارزش قطري از

، همكارانو  احمد(پورشوند مي انتخاب بهينه هايمكان نيز و مركز استقرار براي نقطه
1386 :42 .(  
        به زوجي دهيوزن جهت  AHPمراتبيسلسله تحليل فرايند از روش تحقيق اين در
دليل داشتن مباني تئوريك قوي، به زوجي دهيوزن روش. استشده استفاده معيارها

ها ترين روشدقت باال و دارا بودن ارزش، اعتبار و دسترسي از معتبرترين و پركاربرد
          زيرا .كاهدمي توجهي قابل طوربه گيريمفهوم تصميم پيچيدگي از روش باشد. اينمي
        ماتريس ايجاد )1 اصلي: گام سه شامل گردند كهيم بررسي زمان يك در مؤلفه دو تنها

          و باشد (هاديانيمي توافق نسبت تخمين )3 معيارها، وزن ) محاسبه2 دوتايي، مقايسه
         عنوان اساس فرايند زوجي به ةروش مقياس ،در واقع ؛)105: 1389 ران،همكا
پهنة گردشگري پياده در شهر بافت  يابيشود. براي مكانمراتبي شناخته ميسلسله

تاريخي شهر كرمان با توجه به معيارهاي موجود ماتريس مقياس زوجي به صورت زير 
    است.انجام شده

صورت يابي جهت تركيب آنها با يكديگر بهبعد از انتخاب معيارهاي موثر در مكان
          آنها با يكي از هاي اطالعاتي بايد وزن هر يك از معيارها متناسب با اهميت اليه

  ). 104: 1389شود (زارعي، دهي مشخص هاي وزنروش
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  يابي بهينه پهنة گردشگري پيادهكار رفته در مكانزوجي معيارهاي به ةماتريس مقايس - 1جدول
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 1 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 217/0 ارتباطي ةشبك

 1 4 4 2 3 4 2 3 4 7 3 144/0  ز ايستگاه اتوبوسا فاصله

 1 5 3 2 5 3 2 5 5 4 127/0   هتل
 1 5 3 3 5 3 2 3 5 101/0    آثار تاريخي

 1 5 4 3 4 5 7 3 026/0     ركپا
 1 2 4 3 4 5 7 042/0      پاركينگ

 1 2 2 3 5 5 057/0       واحدهاي پذيرايي
 1 3 3 5 3 048/0        مراكز تفريحي

 6 3 046/0  1         كالنتري
 1 5 3 044/0          مراكز تجاري

 1 2 066/0           تاريخي محدوده ارزش
1 080/0            ايدرون محلهاطيارتبشبكة   

مراتبي ضريب اهميت هر يك با توجه تحليل صورت گرفته در روش تحليل سلسله
)، 217/0ارتباطي با وزن ( ةاز معيارهاي پژوهش مشخص شده كه عبارتند از معيار شبك

تل وزن )، معيار فاصله از مراكز اقامتي ه144/0معيار فاصله از ايستگاه اتوبوس با وزن (
) معيار فاصله از پارك با وزن 101/0) و معيار فاصله از آثار تاريخي با وزن (127/0(
) 057/0)، فاصله از مراكز پذيرايي وزن (042/0)، معيار فاصله از پاركينگ (026/0(

)، 048/0)، معيار فاصله از مراكز تفريحي با وزن (044/0فاصله از مراكز تجاري با وزن (
)، 044/0)، معيار فاصله از مراكز تجاري با وزن (046/0ز امنيتي با وزن (فاصله از مراك

اي با ) و معيار شبكه ارتباطي درون محله066/0معيار ارزش تاريخي محدوده با وزن (
يابي مسير پياده ضريب اهميت و يا ارزش در مكان ميزان) و هر معيار به080/0وزن (

دهي به زگاري در هنگام مقايسه زوجي و وزندر ضمن نرخ سا ؛گردشگري تأثير داشته
توان مي ،بنابراين ؛دست آمدهبه 1/0در تمامي موارد كمتر از  ،مورد بررسي يمعيارها
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دهي و مقايسه زوجي معيارها انتخابي تعارض چنداني با نتيجه گرفت كه در مرحلة وزن
  ردار است.دست آمده از سطح اطمينان باال برخودهي بهيكديگر نداشته و وزن

 ه در بافت تاريخيگردشگري پياد مستعدنا و مستعد مناطق تحليل و هااليه تلفيق

استخراج نقشة ة زوجي معيارها، ماتريس مقايس ةها و تهيگذاري اليههمپس از روي
دست هاي بهينه جهت گردشگري پياده در بافت تاريخي كرمان طبق نتايج بهنهايي پهنه

توان جهت مي ) نشانگر تمامي مناطق بهينه است كه13(. شكل صورت گرفتمده آ
ها بافت تاريخي گردشگري پياده در بافت تاريخي استفاده شود با توجه به تلفيق اليه

             كيفيت كامالً مناسب، مناسب، نامناسب و كامالً نامناسب  چهارساس ا شهر كرمان بر
  اند.بندي شدهپهنه

فرهنگي و از بين  ةپراكندگي توسع فرهنگي، كاهش ةسعهاي توبراي بهبود شاخص
هاي تخصيص منابع لويتوتوان با تغيير افرهنگي مي ةاي توسعهاي منطقهبردن نابرابري

هاي ها، هدفمند كردن و ساماندهي بهتر منابع دستگاهساختفرهنگي، امكانات و زير
هاي محروم و فع شهرستانكل ارشاد اسالمي به ن ةو ادار مديريتي مانند شهرداري

  توسعه نيافته اين نابرابري را كاهش داد.
  

  
  بندي اراضي بافت تاريخي كرمان براي گردشگري پيادهگذاري نهايي و اولويتارزش  -13شكل
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  گيرينتيجه
فرد، بههاي معابر پياده و منحصررغم وجود شبكههاي كهن شهري ايران، بهدر بافت
ي بافت به دليل حاكميت نگرش مدرنيستي به فضاهاي شهري و ها و گذرهانظير راسته

تحميل مدرنيزاسيون از باال، حيات مدني فضاهاي كهن شهر داراي نوعي دوگانگي در 
    اي ناتمام،متناسب با محتواي خود هستند كه ماحصل آن مدرنيته پذيرش عملكرد،

هاي راهشد. با ايجاد پيادهباآور و فاقد سرزندگي و نشاط ميخيز، كسالترنگ، جرمكم
توان عالوه بر تعريف عملكردي نوين به فضاي كهن، ادراك فضا را براي گردشگري مي

گردشگران با حركت پيوسته در فضا تسهيل نمود كه از ديد علوم رفتاري خود نوعي 
  آيد. پايداري در جذب گردشگر به شمار مي

      صد گردشگري شهرها در راستاي ريزي مقاالزم به ذكر است كه فرايند برنامه
ها، قوانين و مقررات، افتد. سياستنمي اتفاقخأل ريزي سازمان فضايي در برنامه

   ها و عملكردهاي متعددي در اين زمينه نقش داشته و مؤثرند كه اهداف، استراتژي
هاي دولتي، عمومي و خصوصي كه در توسعة مقاصد بايست از جانب سازمانمي

اين نكته است كه ، يكي از مسائل مهم .نفع و درگير هستند، مدنظر قرار گيردذيشهري 
تكنولوژي خود را با اين  گام با پيشرفتممناطق گردشگري بايد هريزان در برنامه

   .تكنولوژي تطبيق دهند
 هاي متعدد متأسفانه دربافت تاريخي كرمان با قابليت و پتانسيلبا توجه به اينكه 

در پژوهش حاضر با استفاده از سيستم اطالعات ، ي موفق عمل نكردهجذب گردشگر
هاي جديد با استفاده از از اين تكنولوژي عنوان يكيبه AHPو مدل  جغرافيايي

بندي بافت تاريخي شهر كرمان جهت ايجاد و معيارهاي مناسب دوازده معيار به پهنه
ارزش هر يك  ،ام نخستدر گ .استساماندهي مسير پياده گردشگري پرداخته شده

معيارهاي پژوهش (فاصله شبكه ارتباطي، فاصله از ايستگاه اتوبوس، فاصه از هتل، 
فاصله از آثار تاريخي، فاصله از پارك، فاصله از پاركينگ، فاصله از واحدهاي پذيرايي، 
فاصله از مراكز تفريحي، فاصله از كالنتري، فاصله از مراكز تجاري، ارزش تاريخي 

و  مورد تجزيه AHP، فاصله از شبكه ارتباطي درون بافت) با توجه به مدل محدوده
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هاي معيار است كه معيار آنبيانگر  ،نتايج حاصل از اين مدلاست.  تحليل قرار گرفته
)، معيار 144/0)، معيار فاصله از ايستگاه اتوبوس با وزن (217/0شبكه ارتباطي با وزن (

) 101/0) و معيار فاصله از آثار تاريخي با وزن (127/0(فاصله از مراكز اقامتي هتل وزن 
ثير و يا ارزش و معيارهاي و معيارهاي فاصله از پارك با ترين تأبه ترتيب داراي بيش

) به 044/0تجاري با وزن () و فاصله از مراكز 042/0)، فاصله از پاركينگ (026/0وزن (
   است.اده گردشگري داشتهيابي مسير پيترين ارزش و تأثير در مكانترتيب كم

الية مربوط به هر معيار تهيه و مورد  ArcGISافزار در مرحلة بعد با استفاده از نرم
است كه پهنة كامالً مناسب بيشتر در  آنبيانگر  ،نتايج اين تحليل. تحليل قرار گرفت

            بازار بزرگ، مجموعة  ، محدودة شاملو اين پهنه است قسمت مركزي بافت
(ره) است.  مسجد امام و خان، ميدان ارگ، مسجد جامعخان، مجموعة ابراهيمگنجعلي

شود با فاصله گرفتن از مركز بافت به سمت حواشي از مطلوبيت اراضي كاسته مي
   .)13 شكل(

عبارت است از ايجاد  ،هاي تحقيقپيشنهاد كاربردي اين پژوهش با توجه به يافته
طوري كه با ايجاد اين به؛ مناطق مستعد شناسايي شدههاي گردشگري پياده در مسير

شاهد جذب تعداد زياد گردشگران خارجي و داخلي به اين  ،محورهاي پياده گردشگري
ت، بازسازي، حفاظت و هاي گردشگري شده و به تبع آن باعث رونق، مرمفضا

كنار  رسيدگي به بناهاي تاريخي با ارزش بافت، عبور محورهاي پياده گردشگري از
 .شودامكان معرفي شناخت هرچه بهتر اين آثار به گردشگران ميو  تاريخي يبناها

نهايت رضايت  و در باعث انسجام بصري بافت شده ،ايجاد اين محورها در بافت
  كرد.خواهد گردشگران و شهروندان را فراهم 

  
  
  
  



82        5شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  فهرست منابع
سازمان چاپ و اسالمشهر:  توريسم و نقش آن در جغرافيا.). 1386ارمغان، سيمين. ( .1

 .نشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهرتوزيع دا

 ةو تبيين نقش صنعت گردشگري در توسع بررسي). 1386انوري آريا، مينا. نساج، مينا. ( .2
  .پايدار ةگردشگري و توسع ،اي جغرافياهمايش منطقه. فضاهاي شهري

  انتشارات شهيدي. :. تهرانريمباني نظري و فرآيند طراحي شه). 1385پاكزاد، جهانشاه. ( .3
تهران:  ،. چاپ سومراهنماي طراحي فضاهاي شهري در ايران). 1386( .پاكزاد، جهانشاه .4

 .انتشارات شهيدي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

هاي فازي و استفاده از الگوريتم). 1386احمد، احمد. زهرايي، سجاد. نظري، سعيد. (پور .5
GIS 42، شمارة 33. مجلة محيط شناسي، سال يابي تجهيزات شهريمكان براي. 

 بوم هايداالن و شهري شاخص محورهاي). 1389تابان، محسن. پشوتني زاده، آزاده. ( .6

 نشرية ).گردشگري پياده مسيرهاي بر تأكيد با مكاني هويت (ارتقاي رودها شناسانه

 .6 شمارة ،4 شهر، سال هويت

          بررسي و تحليل فضاهاي توريستي شهر تبريز ). 1388ران. (تقوايي، مسعود و همكا .7
، صص 33شمارة ريزي، . فصلنامة جغرافيا و برنامهريزي توريسم در آنمنظور برنامهبه

82-59.  
، دانشكده 9. هنرهاي زيبا، شمارة گردشگري مسير پياده). 1379 حبيبي، محسن. ( .8

 .دانشگاه تهراني هنرهاي زيبا

مشهد: انتشارات واژگان  گردشگري شهري در ايران و جهان.).  1389احمد. ( ديناري،  .9
 خرد.

شهري شهر يابي خدماتتحليلي بر توزيع فضايي و مكان). 1389زارعي، ياسر. ( .10
، به راهنمايي دكتر جمال محمدي نامة كارشناسي ارشدپايان .GISنورآباد با استفاده از 

 نشگاه اصفهان.، دادانشكده ادبيات و علوم انساني

 يجغرافيا). 1393پور، نصرت. (حسين. كمانداري، محسن. مصطفي غضنفرپور، .11
  .علم انتشارات نورتهران: . گردشگري شهري گردشگري با تاكيد بر



  83                     ... منظور ايجاد مسير پيادههاي مناسب بهيابي پهنهمكان                       1395بهار 

 يگستري رويكردي نو در احياجنبش پياده). 1389كسري، محمد. (قرباني، رسول. جام .12
فصلنامة مطالعات و  تربيت تبريز). راهپياده :مراكز تاريخي شهري (مورد مطالعه

 .56-72صص ،6شمارة  ،2، سال ايهاي شهري منطقهپژوهش

. شهري عمومي فضاهاي به نظري رويكردهاي بازشناخت). 1389جو، خشايار. (كاشاني .13
  .6 شمارة ،4 شهر، سال هويت نشريه

اكيد رهاي گردشگري شهر كرمان با تبررسي و تحليل مسي). 1393كمانداري، محسن. ( .14
نامة كارشناسي ارشد دانشكدة علوم انساني، دانشگاه پايان .بر الگوي رفتاري گردشگران

 يزد.

نشاني با هاي آتشيابي ايستگاهمكان). 1389اهللا. (، شمسزادميهادياني، زهره. كاظ .15
شهر  :(مطالعة مورديGIS  در محيط AHPاستفاده از روش تحليل شبكه و مدل 

 .17توسعه، شمارة  . مجلة جغرافيا وقم)

16. Christian.M, Rogerson., (2006). Creative industries and urban 
Tourism: South African perspectives. Urban Forum, Vol.17, 
No. 2. 

17. Cowan, R., (2005). The dictionary of urbanism. streetwise press 
Ltd, London. 

18. Harvey, D., (1998). The condition of post modernity. Rutledge. 
19. Law,C.J., (2002). Urban tourism- the visitor economy and the 

growth of large city, London, continuum. 
20. Nosal, H., (2009). Creating walkableand transit supportive 

ommunities in Halton. Region Health Department of Halton 
University. 

21. Ramati, Raquel., (1981). How to save your own street. Carden 
city, Dolfin Book, NewYork. 

22. Shapira, K.P., (2001). Innovative partnertships for sustainable 
urban tourism frame work pproach and the europen 
experience creating and managing growth in travel and 
tourism. TTRA Europen Conference, Stockholm, Sweden april. 

23. Timothy, D.J., Wall, G., (1995). Tourist Accommodation in an 
Asian historic city. The Journal of Tourism Studies, No.6(2), pp: 
23-34. 

 
 


	Blank Page

