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  *شناسی بافت شهری های موثر بر گونه تدوین شاخص
 

   ***دکتر فرح حبیب** دکتر حمید ماجدی *دکتر کیانوش ذاکرحقیقی
  14/6/88:   تاریخ دریافت مقـاله
                                   19/12/88: تاریخ پذیرش نهایی

  
  چکیده 

  
ای نموده و  نشده بینی را دچار تغییرات کالبدی پیش  ایران، آنشهرهای ن  کال ی تحوالت در بافت سابقه نرخ بی

های مؤثر  پژوهش حاضر تالشی است برای تعیین شاخص.  با مشکل جدی مواجه نموده است ریزی برای آن برنامه
 از منظور، پژوهش با استفاده بدین.  در حال تحول ریزی برای این بافت شناسی بافت شهری به منظور برنامه در گونه

پردازد و سپس، با استفاده از  شناسی می شناسی و شکل مطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه
شناسی، و بر آن  های گونه تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مشابه در جهان و معیارها و مؤلفه-روش تحلیلی
دهد که با استفاده از نُه شاخص مؤثر و با  یپژوهش حاضر نشان م. نماید  مؤثر را مشخص می های اساس شاخص

های بااهمیت بیشتر برای مقاصد مختلف  عبارت دیگر، استفاده از شاخص ای از آنها، یا به ی دومرحله استفاده
ها برای  ها در این گونه های اصلی، و سپس استفاده از باقی شاخص ی اول برای تعیین گونه ریزی در مرحله برنامه

  .بندی بافت شهری دست یافت توان به روندی سیستماتیک برای دسته های بافت شهری می هتعیین زیرگون
  
  

   های کلیدی واژه
  ها  شناسی، شاخص شناسی، شکل بافت شهری، گونه

  
شناسـی   گونـه "ان ماجدی و مشاوره دکتر فرح حبیب با عنـو حمید تخصصی کیانوش ذاکرحقیقی به راهنمایی دکتر  این مقاله برگرفته از رساله دکتری       * 
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