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Highlights

— Improvement of the quality of life in historical contexts.

— Presentation of a conceptual model of the role of urban spaces in public life.

— Without the interaction of the environment, community, and economy, the quality of life will not improve.

— There are many physical-functional and environmental qualities in urban public spaces that can guarantee the success 
of the field in satisfaction of residents and users of historic districts.

Extended abstract
Introduction
In addition to performing all its standard functions in other urban areas, an urban space in a historic district should play its 
role at a higher multifaceted level matching the characteristics of a historic district with established identity. Accordingly, 
the present work aimed to discover how the components of an urban space, on the one hand, and the constituent elements 
of the flow of life in a historic district, on the other, are linked and interact so as to enable reasonable management of 
urban space potentials in a historic district and their proper application to enhance the quality of life for the residents and 
users.

Theoretical Framework
The model consisted of six components defining the following factors: the environmental component, with life quality 
in micro spaces and environmental sustainability as criteria; the empirical-aesthetic component, with old-new area 
integration and quality of urban landscape as criteria; the functional component, with variety in environment usage, 
environmental liveliness and quality, safety and security, and transportation and accessibility as criteria; the socio-
cultural component, with social liveliness and cohesion and maintenance of population balance as criteria; the economic 
component, with economic liveliness and stability and flexibility of development plans as a criterion; and the temporal 
component, with time management in public spaces and continuity of place as criteria.
Generated based on the urban space components, the presented conceptual model offered a new approach to urban 
planning and management, and was concerned with all the urban regeneration measures adopted in historic districts. 
Functioning on local, regional, urban, and extramural scales, it can also assume applications in the quality assessment of 
measures adopted in public arenas within historic districts.
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Methodology
The above strategy will in turn keep indigenous residents in historic contexts, have immigrants to those areas return, 
and bring about socio-economic and environmental sustainability. Employing logical reasoning, the Delphi method, 
and expert opinions, this descriptive-analytical study first discussed the urban space components and their qualitative 
requirements. Next, the dimensions and measures of the quality of urban life were analyzed, and their factors concerning 
the urban space and environmental quality and topics formed on urban design, planning, and management were identified 
based on the theoretical views found in the literature. In the next step, the factors extracted based on the characteristic 
features of historic districts were monitored and reviewed. The 91 factors obtained from the Delphi method were reduced 
to 64 after views and comments from about forty experts in the field were applied. Finally, the results were presented as 
a conceptual model describing the role of urban spaces on quality of life enhancement in historic urban districts.

Results and Discussion
According to the findings, there are many physical–functional and environmental qualities in public urban spaces that 
can guarantee the arena’s success in provision of the residents and users of historic districts with satisfaction. However, 
taking notice of economic activities and social mobility in these districts is fundamental to the effectiveness of a measure 
adopted for enhancement of the quality of life in public arenas within historic districts. Meanwhile, a rise in the sensitivity 
of local communities to the values of historic districts and the potentials of public arenas for enhancement of the quality 
of life therein encourages them to assume an active role in the application of these arenas and the local communities’ 
socio-economic potentials in enhancement of the quality of public arenas. This can also enable these communities 
to express problems and propose solutions; in some cases, it can even lead to innovative financing ideas for project 
implementation. In tandem with urban planning, it ensures the sustainability of public arenas in historic districts, and 
improves the quality of life for their residents and users. Therefore, the issues of socio-cultural livability and dynamic 
economy are the cornerstones of the formation of quality spaces within historic districts, and the quality of life will not 
improve regardless of the triad of the environment, society, and economy.

Conclusion
The presented conceptual model, based on the urban space components, offers a new approach to urban planning and 
management, and is concerned with all the urban regeneration measures adopted in historic districts. Functioning on local, 
regional, urban, and extramural scales, the model can also assume applications in the quality assessment of measures 
implemented in public arenas within historic districts. Here is a brief description of the intervention measures adopted for 
these districts and their regeneration process based on the proposed model.
The socio-cultural component. Contextualizing, contributing to/collaborating with, providing a process orientation for, 
innovating, and influencing the satisfaction of residents and users in public areas, utilizing the contribution/collaboration 
from the users of public arenas, delegating authority to non governmental organizations for utilization management, 
allowing for effective, constructive interaction among the organizations involved in the quality enhancement of historic 
districts and observing the pertinent legal frameworks, clarifying the procedures and promoting the accountability of 
officials, and respecting the cultural, social, and economic structures of life in the district.
The empirical-aesthetic component. Integrating old and new spaces within public arenas while respecting the features of 
their historic districts and taking notice of the mass and space simultaneously and avoiding shell designs.
The environmental component. Reducing environmental pollution and protecting energy resources and the natural 
heritage.
The functional component. Providing a favorable impact on space liveliness and enhancing social inclusion to be able to 
hold various events.
The economic component. Helping businesses flourish and promoting tourism.
The temporal component. Taking notice of nightlife, holding seasonal, monthly, and weekly events and recognizing the 
sense of place and making an effort to preserve it within the environment.
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در  زندگی  کیفیت  ارتقای  در  شهری  فضای  نقش آفرینی  مفهومی  مدل  تبیین 
بافت های تاریخی1
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که به  کنان بافت های تاریخی" است  کیفیت زندگی سا 1  این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته شهرسازی با عنوان "تبیین الگوی نقش آفرینی مؤلفه های فضای شهری در ارتقای 
وسیله نویسنده اول و با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده های سوم و چهارم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دفاع شده است.
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نکات برجسته
کیفیت زندگی در بافت های تاریخی. ارتقای   -

مدل مفهومی نقش فضای شهری در زندگی عمومی.  -
کیفیت زندگی،بدون تعامل محیط، جامعه و اقتصاد. عدم بهبود   -

کالبدی،  کیفیت های  کنندگان از بافت های تاریخی با استفاده از  کنان و استفاده  موفقیت فضاهای عمومی شهر در جلب رضایت سا  -
عملکردی و محیطی.
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چکیده
فضای شهری در یک بستر تاریخی، عالوه بر دارا بودن همه عملکردهای متعارف خود که در سایر محیط  های شهری نیز عهده دار 
است،  باید نقش خود را در ترازی باالتر و چند وجهی منطبق با ویژگی های یک بافت تاریخِی هویت مند ایفا نماید. بر این مبنا 
هدف اصلی پژوهش حاضر،کشف چگونگی ارتباط و نحوه برهمکنش مؤلفه های فضای شهری با  اجزا و ارکان متشکله جریان 
که بتوان با مدیریت و استفاده شایسته از ظرفیت های فضای شهری در بستر بافت  زندگی در بافت  تاریخی است؛ به نحوی 
کنین بومی در محدوده بافت  ارتقا بخشید. این مهم به نوبه خود حفظ سا را  کاربران آن  کنان و  کیفیت زندگی سا تاریخی، 
تاریخی، بازگشت مهاجران از محدوده و پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی را موجب خواهد شد. روش تحقیق پژوهش 
که ابتدا  حاضر »توصیفی_ تحلیلی«، »استدالل منطقی« و در نهایت »دلفی سازی و نظرسنجی از خبرگان« است. بدین ترتیب 
بررسی و  زندگی شهری  کیفیت  ابعاد و سنجه های  بر آن پرداخته شده، سپس  ناظر  کیفیات  و  به مؤلفه های فضای شهری 
برنامه ریزی و مدیریت شهری  کار طراحی،  کیفیت محیطی اشاره دارد و موضوع  که به فضای شهری و  از آن  شاخص هایی 
گام بعدی شاخص های استحصال  گذشته مشخص شده است. در  است، بر اساس دیدگاه های نظری و تحقیقات انجام شده 
گرفته است. شاخص های به دست آمده از دلفی )با تعداد  شده با ویژگی های خاص بافت تاریخی مورد پایش و بازبینی قرار 
91 شاخص( با اظهارنظر حدود 40 نفر از خبرگان رشته و حرفه به 64 شاخص تقلیل یافتند. در نهایت نتایج آن در قالب مدل 
از  این مدل مفهومی  ارائــه شده است.  تاریخی شهری  بافت های  در  زندگی  کیفیت  ارتقای  در  مفهومی نقش فضای شهری 
شش مؤلفه تشکیل شده؛ شامل مؤلفه زیست محیطی با معیارهای »کیفیت زیست خرد فضاها«، »پایداری زیست محیطی«، 
مؤلفه تجربی_زیبایی شناختی با معیارهای »هم پیوندی بافت جدید و قدیم«، »کیفیت منظر شهری و ارتباط فضایی«، مؤلفه 
عملکردی با معیارهای »تنوع استفاده از محیط«، »سرزندگی وکیفیت محیطی«، »ایمنی و امنیت« و »حمل ونقل و دسترسی«، 
مؤلفه اجتماعی_فرهنگی با معیارهای »سرزندگی و انسجام اجتماعی«، »حفظ تعادل جمعیت«، مؤلفه ی اقتصادی با معیارهای 
»سرزندگی و ثبات اقتصادی«، »انعطاف پذیری برنامه های توسعه« و مؤلفه   ی زمان با معیارهای »مدیریت زمان در فضاهای 

کرده اند. که شاخص ها را تعریف  همگانی«، »تداوم مکان« 

کنان. کیفیت زندگی، فضای عمومی شهری، بافت تاریخی، مدل مفهومی، سا گان کلیدی:  واژ
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سعادتی و دیگران
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1.مقدمه 
ــبــدی، مــحــتــوایــی و  ــال ک ــیــرات بــی بــدیــل  ــأث ــر ت فــضــای شــهــری عــــالوه ب
و  سرزندگی  و  پویایی  سنجش  معیار  عــنــوان  بــه  می تواند  عملکردی 
عمل  کالنشهرها  عرصه  در  شهری  زندگی  کیفیت  ارزیــابــی  آن  تبع  به 
نماید)Soltanzadeh  & Rohbakhshan,2016 (. عالوه بر این یک فضای 
کیفیت زندگی در یک بافت  کارآمد بر احیا و افزایش سرزندگی و  شهری 
و  کالبدی  حیث  دو  از  گرفته،  ــرار  ق فرسودگی  معرض  در  کــه  تاریخی 
Habibi & Pour-mohammad-,2013(محتوایی بسیار تأثیرگذار اســت
تاریخی،  بافت  در  آن  اهمیت  و  تأثیر فضای شهری  به  توجه  با   .)reza
کیفیت زندگی است.  که این دو را به هم متصل می کند،  کلیدی  عنصر 
کیفیت زندگی می تواند به ارزیابی سیاست ها، رتبه بندی  »مطالعات 
کمک  مکان ها، تدوین راهــبــردهــای مدیریت و برنامه ریزی شهری 
کرده و درک و اولویت بندی مسائل اجتماع برای برنامه ریزان و مدیران 
و  شهروندان را تسهیل ســازد  شهری به منظور ارتقای کیفیت زندگی 
برای بازشناسی راهبردهای توسعه و طراحی برنامه ریزی آینده استفاده 

. ).Yaghfoori et al,2016(»شود
کیفیت  که پژوهش های متعددی به شناخت و سنجش  باوجود این 
نهفته  سطوح  در  تأثیرگذار  شاخص  های  پرداخته اند،  شهری  زندگی 
که تأثیرات عینی بر زندگی واقعی  کیفیت  و الیه های پنهان و عمیق تر 
مردم در یک محیط شهری می گذارند، به دلیل پیچیدگی های بسیار 
هنوز  اجــرا،  از  پس  ارزیابی های  دشــواری  و  موجود  متغیرهای  تعدد  و 
بستر  یک  در  شهری  فضای  نشده اند.  کــاوی  وا و  شناسایی  خوبی  به 
تاریخی، عالوه بر دارا بودن همه عملکردهای معمول و متعارف خود از 
جمله افزایش سرزندگی، ایجاد حس وحدت جمعی، نمایش فرهنگ 
و هویت دینی و ملی، تأثیرات مثبت اقتصادی بر محیط و ایجاد ارزش 
افزوده مالی، افزایش سطح دسترسی های بصری و فیزیکی و ... )که در 
سایر محیط  های شهری نیز عهده دار است(،  باید نقش خود را در ترازی 
باالتر و چند وجهی منطبق با ویژگی های یک بافت تاریخِی هویتمند در 
عمق قلمرو و دامنه تأثیرگذاری خود ایفا نماید. این نقش خطیر عبارت 
از عمل نمودن مؤلفه های سازنده فضای شهری به عنوان قوه  است 
که دچار  تاریخی  ارزشمند  بافت های  کیفیت زندگی در  ارتقای  محرکه 
به  پژوهشگران  راستا  این  در  شده اند.  عملکردی  و  کالبدی  فرسایش 
کیفیت  با  محیطی  کیفیت  شاخص های  از  برخی  بین  رابطه  بررسی 
از  این دریچه، رضایتمندی شهروندان  از  و  پرداخته اند  زندگی شهری 
 :  Zebardast،2008 (فضای شهری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده اند
 ، Marans:2015، Hamdan et al: 2014، Ijla: 2013، Zainal:2012،2009

.)  Kaklauskas et al:2018،Low et al:2018 ، Grrrilidise et al: 2016،
شفاف  زمینه های  ارتــبــاط  غالبًا  گذشته  شــده  انــجــام  تحقیقات  در 
کیفیت  ارتــقــای  بــا  رابــطــه  در  شهر  در  عمومی  فضاهای  نقش آفرینی 
رابطه  در  ویــژه  به  مهم  این  اســت.  نگردیده  تبیین  شهروندان  زندگی 
بین  ایــن  در  اســت.  بغرنج تر  شهری  زندگی  ناملموس  کیفیت های  با 
که به تلفیق دو عرصه فضای شهری  پژوهش های عمیق و جامع  نگر 
و  بوده  اندک  بپردازند، بسیار  زندگی  کیفیت  با مفهوم  تاریخی  بافت  و 
به  نگاهی بخشی  با  و  به شکلی مجزا  انجام شده  عمده پژوهش های 
این دو عرصه پرداخته اند. بر این مبنا در پژوهش حاضر با هدف تبیین 
و  معیارها  بر  تاریخی  بافت های  در  شهری  فضاهای  تأثیرگذاری  نحوه 

کیفیت زندگی در آنها، به شناسایی و استخراج معیارها  شاخص های 
کیفیات آن  کیفیت زندگی مرتبط با فضاهای شهری و  و شاخص های 
کیفیت زندگی و  انطباق معیارهای مشترک  و تحلیل ضــرورت و نحوه 

فضای شهری با ویژگی های بافت های تاریخی، پرداخته شده است. 

2.مبانی نظری 
2.1. فضای شهری و مؤلفه های آن

به  مردم  عموم  كه  اســت  شهرى  بافت  بخش هاى  تمام  شهری  فضای 
کارمونا،  دیدگاه  از  اخص  طور  به  دارند.  بصرى  و  فيزيكى  دسترسى  آن 
گرایش ها و  که تجربه شده نتیجه عواملی چون  »فضای شهری آن طور 
گذشته، وجوه متنوع مدیریت،  هنجارهای تاریخی مرتبط با دوره های 
که فضاها بر  کمیت قانونی و سرمایه گذاری  مقررات، تسلط قانونی، حا
اساس آنها ساخته می شوند، سنت های فرهنگی متنوع، اولویت های 
سیاسی و سبک های زندگی خاص مورد حمایت این اولویت ها، تعادل 
بین نیروهای سیاسی و بازاری، پیچیدگی فرایندهای فضای عمومی و 
محدودیت های موجود در مهارت ها و مسئولیت حرفه ای برای مواجهه 
با این پیچیدگی است«)Carmona, 2010( . امروزه فضاهاي عمومی در 
شهرها ظرفیتی عظیم براي پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی انسان و 
کانتر   .)Littlefair, 2019( تأمین حیات اجتماعی او محسوب می شوند
مدل مکان پایدار خود را در سال 1977 ارائه داده است، ولي قبل از وي 
کتاب »مکان و بی مکانی« به  ک هاي رلف« در  مؤلفه هاي مکان در»ادرا
صورت سه مؤلفه »کالبد، فعالیت و معنی« در 1976 ارائه شده است. 
جذابیت ها و کارایي این دو مدل باعث شده است تا دیگر صاحبنظران 
طراحي شهري نیز با الهام یا اقتباس از آن روایت هاي متنوعي از مدل 
مزبور ارائه نمایند. »پانتر« در 1991 و »مونتگومری« در 1998 اجزای تفکر 
طراحی شهری را در قالب دو مدل به صورت زیر طبقه بندی می کنند. 
مدل  این  کیفیت سنجی  مؤلفه های  رلف_پانتر«:  مکان  حس  »مــدل 
عبارتند از »فعالیت«، »کالبد« و »معنا« و »مدل مکان کانتر_مونتگمری«: 
مؤلفه های این مدل نیز عبارتند از »فعالیت«، »فرم یا کالبد« و »تصورات« 
گلکار با اشاره به پیشرفت دانش طراحي شهري   .)Carmona, 2003(
پــایــداري مبتني بر  در دهه هاي اخیر و همچنین مطرح شــدن بحث 
بوم شناسي و توجه به محیط به نارسایي مدل کانتر به عنوان یک مدل 
کوسیستم را به کالبد، فعالیت و  مرجع در این زمینه اشاره کرده و عنصر ا
تصورات در مدل کانتر مي افزاید. وي این ترکیب جدید را مدل »مکان 
کرمونا در نظریات اخیر خود چنین   .)GOLKAR,2001(پایدار« مي نامد
کیفیت زندگی باال، ارزش مکانی بیشتری در  که فضا هایی با  ادعا می کند 
میان استفاده کنندگان از فضا ایجاد می کنند و تأثیرات مثبت خود را در 
اهداف سیاسی عمومی همچون اهداف سالمتی، اجتماعی، اقتصادی 

.)Carmona, 2018( و  محیطی نمایان می کنند

کیفیت زندگی شهری و ابعاد آن  .2.2
کلیدی برای تأمین نیازهای  کیفیت زندگی شهری به عنوان یک مفهوم 
و  اجتماعی  بهزیستی  عمومی،  ــاه  رف راســتــای  در  شهروندان  اساسی 
کارآمد برای ارزیابی سیاست های  رضایتمندی افراد و همچنین ابزاری 
برنامه ریزی  و  مدیریت  راهــبــردهــای  و  مکان ها  رتبه بندی  عمومی، 
کیفیت  شهری اســت)Esmaeily & Ashjaei,2020( .فضاهای شهری با 
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همه شمول،  ــودن،  ب خودمانی  وِیژگی های  دارای  کرمونا،  دیــدگــاه  از 
کیفیت ساختمان ها، خیابان ها  خالق، سرگرم کننده و رایگان هستند. 
به  و ساختاربخشی  که قدرت طراحی  افــرادی  نظر  از  و فضاها همواره 
توجه  محلی  و  ملی  دولــت  و  باشند  داشته  اولویت  باید  ــد،  دارن را  آنها 
کشور  کیفیت مکان را برای اقتصاد، اجتماع و فرهنگ زندگی  جدی به 
متخصصانی  بداند.  ضــروری  را  محیطی  پایداری  به  دستیابی  بــرای  و 
به  را دارنــد،  که وظیفه ساخت و مدیریت مکان ها و فضاهای شهری 
کار  کنند تا محیط های شهری  صورت سازنده و فعال با جوامع محلی 
راستاي  در  گام  نخستین   .)Carmona, 2020( دهند  شکل  کیفیت  با 
انتخاب  سپس  و  آن  ابــعــاد  انتخاب  شهري  زنــدگــي  کیفیت  سنجش 
کیفیت زندگي  که با استفاده از آن، ابعاد مختلف  شاخص هایي است 
گیرد. شاخص ها به منظور ارزیابي تغییرات  شهري مورد سنجش قرار 
سنجیدن  کــه  مـــي رود  کــار  بــه  ــان  زم طــول  در  پدیده هایي  و  فرآیندها 
ــت)Ahmad Akhoundi et al,2014.(. پایداري  مستقیم آنها مشکل اس
انسان  زندگی  کیفیت  بردن  باال  با  مترادف  کلی،  معناي  در  اجتماعی 
گرفتن استعدادها و ظرفیت هاي او  نسل حاضر و نسل آینده با در نظر 
و برآوردن نیازهاي همه اقشار است و شاخص هایی همچون افزایش 
 Kropf,( و... دارد  مردمی  مشارکت  و  اجتماعی  آموزش،عدالت  سطح 
گر چه در ارتباط با  که ا گسترده مبین آن است  2018(. نتایج این بررسی 
مطالعات کیفیت زندگی در سطح فراملی و ملی مطالعات مختلفی انجام 
شده ولی توافق نسبتًا گسترده در بسیاری از شاخص های ذهنی و عینی 
موجود در این مطالعات وجود داشته است. در این راستا، معیارها و 
کیفیت زندگی شهری در بافت های شهری از هر  شاخص های سنجش 
یک از حوزه های مطالعاتی دانشگاهی و نهادهای بین المللی به تفکیک 

استحصال و مستندسازی شده است .

2.3. بافت های تاریخی ایران و چالش های فراروی آن 
محدوده های تاریخی_فرهنگی به بخش هایی از شهر اطالق می شوند 
که منعکس کننده  ارزش هــای تاریخی_فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، 
)اعتقادات(  باور  و  )تاریخ(  بوم(، زمان  و  تعامل مکان )جغرافیا  حاصل 
تاریخ است. حفظ و  زیستی در طول  انسان در یک پهنه  با  رابطه  در 
کنان و حضور  کیفیت زندگي سا احیای این پهنه های ارزشمند، ارتقای 

جریان حیات  شهری در آن در پی فرایندی گام به گام، برنامه محور و خرد 
کید مضاعف بر  مقیاس در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی با تأ
 Research Assembly,2019( کالبدی میسر می شود نقش اقدامات غیر 
of the Islamic Consultative Assembly(.این مورد اخیر ناظر بر هدف 
زندگی  کیفیت  ارتقای  موضوع  به  پرداختن  ضــرورت  و  حاضر  پژوهش 
در بستر بافت های تاریخی است. نگاه به بافت های با ارزش و هویت 
رویکردی حفاظتی_مرمتی  از  کنون عمدتًا متأثر  تا ما  کشور  تاریخی در 
گاه تک بناهای واجد ارزش تاریخی  بوده است. در چنین نگرشی ناخودآ
که توجه  گرفته و پس از آن است  و هویتی در رتبه نخست اهمیت جای 
به کلیت بافت و احیانأ زیرساخت های محیط معطوف می گردد. این امر 
دو آسیب جدی را با خود به همراه خواهد داشت؛ نخست خطر موزه ای 
کم توجهی به فعالیت های اقتصادی و  شدن بافت و تأثیر منفی ناشی از 
تحرکات اجتماعی موجود در آن و دوم جدا افتادگی بافت تاریخی از سایر 
مناطق شهری و عدم امکان پیوند صحیح بین آنها. از سویی دیگر غلبه 
کهن معمواًل  فعالیت های اقتصادی و معضالت اجتماعی در بافت های 
بناهای واجد ارزش و حفاظت از آنها را با آسیب هایی جدی مواجه می 

.).MOHAMMADI et al,2013(کند
کارآمد از فضاهای  بخشی از مشکالت و موانع موجود به منظور استفاده 
کیفیت زندگی در بافت های تاریخی را می توان در  شهری در ارتباط با 
کرد)نمودارشماره1( همچون خروج افراد بومی و ورود  مواردی خالصه 
که دغدغه تاریخ و ارزش های  افراد غیر بومی به منطقه و غلبه افرادی 
تاریخی در منطقه را ندارند، عدم نظارت اجتماعی شبانه و بروز بزهکاری 
و ناامنی، فرسودگی بناها، ظهور راسته های فعالیت نامتجانس با هویت 
بر  تجارت  غلبه  شهر،  فعالیت  مرکز  جایگاه  و  شأن  نــزول   و  کار  و  کسب 
تاریخی، عدم تطبیق  بافت  افول سرمایه های اجتماعی در  و  سکونت 
کالبد با تحول سبک زندگی در چند دهه اخیر، بروز الگوهای ساخت و ساز 
نامتوازن  توزیع  و  تأمین  مسئله  تاریخی،  ارزشمند  بافت  با  نامناسب 
تفرجی،  و  گردشگری  فعالیت های  کمبود  شــهــری،  زیرساخت های 
عدم پیش بینی شبکه امدادرسانی و خدمات اضطراری، وجود سراها 
که در حال حاضر عمدتًا انبار های  و باراندازهای تاریخی در بافت بازار 
 saadati &,2018(اســـــت بی هویت  تولیدی  کوچک  کارگاه های  و  کــاال 

 .)Lotfipour Siahkloroodi

به  عمومی  فضاهای  بــه  توجه  عــدم   -
ح ها عنوان جزء اصلی ساختار طر

کارآمد در حوزه فضاهای  - نبود قوانین 
عمومی

ح های  - چالش های اجرایی و مالی طر
ارائه شده

کارآمد از فضاهای شهری در بافت های تاریخی نمودار 1- عمده مشکالت و موانع موجود در جهت استفاده صحیح و 

- مد نظر قرار دادن دغدغه های مدیران 
عالی

کارآمد در حوزه فضاهای  - نبود قوانین 
عمومی

- چالش های اجرایی و مالی طرح های 
ارائه شده

ــگــاه و  تــعــریــف صــحــیــح از جــای - عـــدم 
ــارکــردهــای واقــعــی فــضــاهــای عمومی  ک

برای مردم
از  مــؤثــر  اســـتـــفـــاده  در  رغــبــت  ــدم  ــ ع  -
ــبــود  ــل ن ــیـ ــه دلـ ــ ــاهـــای عـــمـــومـــی ب فـــضـ

زیرساخت های مورد نیاز این عرصه ها

کنترلی و  - نگاه امنیتی – 
دغدغه های وابسته به آن

متخصصین و تهیه کنندگان طرح ها:
شرکت های مهندسین مشاور	 
شهرسازی- 	  تحقیقاتی)اجتماعی-  کز   مرا

معماری(
کز آموزشی	  دانشگاه ها و مرا
اساتید علمی - دانشجویان	 

مسئوالن شهری: 
مدیران شهری- اجرایی )شهرداری(	 
مدیران شهری-سیاست گزار)شورای شهر(	 
مدیران اجرایی دستگاههای زیرساختی	 
مدیران اجرایی نهادهای امدادی حمایتی	 

   مردم:
کنین دایم و موقت	  سا
شاغلین	 
مراجعین ادارات	 
گردشگران	 
توسعه گران	 
حرفه مندان	 
سرمایه گذاران	 

کشور:  مدیران عالی 
مدیران عالی دولتی	 
مدیران عالی قضایی	 
مدیران سازمان های نظارتی-امنیتی	 
مدیران سازمان های انتظامی	 
گذار	  مدیران عالی قانونگذار- سیاست 
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پیشینه تحقیق و دیدگاه های نظری. 3
که ماهیت و هدف مطالعه را پوشش دهند،  معیارها و شاخص هایی  
بر مبنای دیدگاه های نظری مطرح استخراج شده اند. برای این منظور 
از   )1973-2020( خارجی  نظریه پرداز   33 دیدگاه های  براساس  ابتدا 
کارمونا و تیبالدز و... و شش نظریه پرداز داخلی )1378-1398(  جمله 
کیفیات ناظر  گلکار، حبیبی و...، به مؤلفه های فضای شهری و  از جمله 
کیفیت زندگی شهری  بر آن پرداخته شده، سپس ابعاد و سنجه های 
-1398( داخلی  منبع   34  ،)2000-2018( خارجی  منبع   31 براساس 
و 12 سازمان  داخلی  بین المللی )1993-2009(  1386(، هفت سازمان 
که  آن  از  شاخص هایی  و  بررسی   ،)1376-1392( شهری  امــور  متولی 
کار طراحی،  کیفیت محیطی اشاره دارد و موضوع  به فضای شهری و 
ادامه  در  اســت.  شده  مشخص  اســت،  شهری  مدیریت  و  برنامه ریزی 
که  تاریخی  بافت  خاص  ویژگی های  با  شده  استحصال  شاخص های 
به مصوبات شورای عالی شهرسازی و  آن می توان  به  اسناد مربوط  از 
گرفته است. براساس این  کرد، مورد پایش و بازبینی قرار  معماری اشاره 
که در مباحث  گفت  پیشینه و دیدگاه های نظری مورد بررسی، می توان 
کیفیت  جوانب  تمام  بتواند  که  مدلی  شهرسازی،  و  شهری  طراحی 
اســاس، در  این  بر  تببین نشده است.  را پوشش دهد،  زندگی شهری 
کیفیت زندگی در بافت های تاریخی،  این پژوهش تالش شده با تمرکز بر 

گردد. بر مبنای  مدل مفهومی تأثیر فضاهای شهری در این مهم تبیین 
پیشینه تحقیق و دیدگاه های نظری، مؤلفه ها معیارها و شاخص های 

مربوطه در سه بخش تنظیم شده است)نمودارشماره2(. 

نمودارشماره2: سه بخش اصلی پژوهش و ارتباط آنها 

کیفیات ناظر بر آن )فضای شهری(  3.1.مؤلفه های فضای شهری و 
قرار  بررسی  مورد  که  شهری  فضای  مختلف  نظریات  ماهیت  براساس 
گرفته، مؤلفه ها و معیارهای مطرح شده توسط هر یک از نظریه پردازان در 
قالب مؤلفه های زیست محیطی، عملکردی و تجربی_زیبایی شناختی 

دسته بندی شده است )جدول شماره1(.

کیفیات ناظر بر آن  جدول شماره1: فضای شهری و 
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کیفیت مطلوبیت، 
سازگاری، ظرفیت و 
کاربری ها وابستگی 

)Habibi,1997( ،  )GOLKAR,2001( ، )Lynch,1984(سازگاری زمان، فعالیت، فضا

تنوع فعالیت ها و امکان انتخاب
 Green,( ، )1998Tibaldz,( ،)Handy, 2006( )Bently et al,. 1990( )Habibi,1997(

)Kolman, 1987( ،)Nelsen, 1994( ،)1992

کاربری ها ارتباط میان 
 Transick,( ،)Rapaport, 1987( ،)Handy, 2006(، )1998Tibaldz,( ، )Lynch,1984(

)Punter & Carmona,1997(،)1986
کارگیری الگوهای مناسب فعالیتی )Jecobz, 1987( ،)Rapaport, 1987( ،  )GOLKAR,2001(به 

)1998Tibaldz,( ،)Handy, 2006( )Bently et al,. 1990(  )GOLKAR,2001(انعطاف پذیری

یکپارچگی دسترسی و 
اجتماعی

پیاده مداری
 )Punter & Carmona,1997( )Bently et al,. 1990( )Southworth,1989(
)Nelsen, 1987( )S KARCK, 1999( )Coleman, 1987(  )1998Tibaldz,(

سرزندگی اجتماعی
 Godi,( )Coleman, 1987( ) Appleyard,1987( )Lynch,1984( )Bently et al,. 1990(

)1993
)Jecobz, 1987( )Godi, 1993( )Bently et al,. 1990(نفوذپذیری

ایمنی و آسایش محیطکیفیت ایمنی محیط
  ) Appleyard,1987( )Habibi,1997( )Bently et al,. 1990(  )GOLKAR,2001(

)1998Tibaldz,(
کیفیت امنیت محیط برای 

فعالیت ها
امنیت و آرامش روانی محیطی

 )Bently et al,. 1990(  )GOLKAR,2001( ،)Frank, 2001( ،)Rapaport, 1987(
)1998Tibaldz,(  ) Appleyard,1987( )Habibi,1997(  ،)Sternberg, 2000(
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کالبدی-  کیفیت محیط 
فضایی

مقیاس انسانی،
قلمروهای همگانی

 )Southworth,1989( )1997Carmona,( )1998Tibaldz,( )Habibi,1997( )Godi, 1993(
)Handy, 2006(

کی_  کیفیت محیط ادرا
حسی

)Bently et al,. 1990(  )Godi, 1993( ،)Sternberg, 2000( )GOLKAR,2001(غنای بصری، دلپذیری و یکپارچگی مناظر

کی_  کیفیت محیط ادرا
ذهنی

)محیط شناختی(

)Lynch,1984(  )Bently et al,. 1990( )1998Tibaldz,( )GOLKAR,2001(خوانایی و قرائت پذیری محیط

تداعی معانی و خاطره انگیزی
  )1998Tibaldz,( ،)Sternberg, 2000( )Habibi,1997( )Coleman, 1987(

)Frank, 2001( )Punter & Carmona,1997(

)Appleyard,1987( )Lynch,1984( )Bently et al,. 1990( )Punter & Carmona,1997 (اصالت و معنادار بودن محیط
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)Sternberg, 2000( )GOLKAR,2001(شرایط آب و هوایی،آسایش اقلیمی پیاده هاکیفیت اقلیم خرد
)Punter & Carmona,1997( )Rapaport, 1987(، )Lynch,1984( )GOLKAR,2001(کیفیت اصوات، بو و رایحه محیطسرزندگی بیولوژیک

طراحی شهری پایدار
توجه به پیوندهای بومی_ منطقه ای و 

استفاده از بستر محیط طبیعی
) Rogers, 1999(، ) Surkin,2002( )GOLKAR,2001(

)Bently et al,. 1990( )GOLKAR,2001(کارایی در مصرف انرژیبازدهی منابع طبیعی
کوسیستم ها کوسیستم هاتعادل ا )Nelsen, 1994( )Rapaport, 1987( )Bently et al,. 1990( )GOLKAR,2001(پشتیبانی از ا

کیزگی، حداقل رساندن آلودگی هاتقلیل آلودگی ها )Habibi,1997( )Bently et al,. 1990( )GOLKAR,2001(پا
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می توان با توجه به معیارهاي سه گانه پایداري یعني اجتماعي، اقتصادي 
که در نظریات مطرح شده عمده مؤلفه ها فقط  و محیطي اذعان داشت 
و  اجتماعی  و بحث های  قرار داده  را مدنظر  پایداری  از  معیار محیطی 
گانه و بسیار تأثیرگذار در فضاهای شهری  اقتصادی به عنوان ابعاد جدا

مورد توجه نبوده است. 

کیفیت زندگی متناظر با مؤلفه های فضای شهری  3.2.شاخص های 
و کیفیت محیطی )فضای شهری و کیفیت زندگی( 

پیشینه  از  آمــده  دســت  بــه  زنــدگــی  کیفیت  شاخص های  بــه  توجه  بــا 
زندگی  کیفیت  در  را  زیــادی  سهم  فرهنگی  و  اجتماعی  ابعاد  تحقیق، 
نظریه پردازان  مؤلفه های  در  بعد  این  با  متناظر  شاخص های  و  دارنــد 

معیارهاي  هر چند پـــاره اي از  می کنند.  عمل  ضعیف  شهری  فضای 
اقتصادي و مدیریتي مطرح شده به وسیله متخصصین نظیر »لینچ، 
اما سطح  می شوند،  در ذیل مؤلفه عملکردي آورده  و هانتر«  جیکوبز 
کیفیت زندگی فراتر  بعد اقتصادي و هم افزایی اجتماعی و فرهنگی در 
از آن است که زیرمجموعه اي از بعد محیطی باشند و به نوعي اقتصاد، 
فرهنگ و اجتماع خود شکل دهنده محیط هستند. بر این اساس، در 
بررسی شاخص های متناظر کیفیت زندگی با مؤلفه های فضای شهری و 
کیفیت محیطی، مؤلفه ی »هم افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« 
کیفیت زندگی و  نیز به سه مؤلفه ی قبل اضافه شده و چهار مؤلفه برای 

فضای شهری مطرح شده است )جدول شماره2(.

کیفیت زندگی متناظر با فضای شهری ←  جدول شماره2: 
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کیفیت هوا، آب، صوت

وضعیت آلودگی هوا
)World Health Organization, 1997(, )Ulengin et al, 2001(, )Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 
2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015(
)Mercer, 2005(, )Mcmahon, 2002(, )Turksever et al, 2000( 

وضعیت آلودگی صوتی 

)World Health Organization, 1997(, )Ulengin et al, 2001(, )Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 
2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015(
)World Health Organization, 1997(, )Ulengin  et al, 2001(, )Mercer, 2005( )Santos, 2007(, 
)Massam, 2002(

کیفیت آب آشامیدنی

)World Health Organization, 1997(, )Ulengin et al, 2001(, )Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 
2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015(
 )World Health Organization, 1997(, )UN-Habitat, 1998(, )Ulengin al, 2001(, 
)Das,2008(,)Mercer, 2007(,)Massam, 2002(

وضعیت نظافت خیابان ها و 
کن عمومی اما

نظافت خیابان ها، فضاهای شهری و 
مکان های عمومی

)Das, 2008(,)Turkseveral,2000(, )Lee, 2008(,)Mcmahon, 2002(
)Berger et al, 2008(, )Ulengin  et al, 2001(, )Das, 2008( )Mcmahon, 2002(, )Lee, 2008(, 
)Santos, 2007(

جمع آوری زباله در سطح محله
 )Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015(
 )Das, 2008(, )Ulengin al, 2001(, )Das, 2008( ,)Mcmahon, 2002(        

دفع مواد زاید شهری
)World Health Organization, 1997(, )UN-Habitat, 1998(, )Ulengin et al, 2001(,)Das, 
2008(,)Santos,2007(,)Rapley,2005( )Mcmahon, 2002(,)Turksever and Atalik,2000( ,)
Mercer,2005( 

کن  نظافت خیابان ها و اما
عمومی

دفع مواد زاید شهری

)World Health Organization, 1997(,)Rapley, 2005(
)UN-Habitat, 1998(, )Ulengin et al, 2001(, )Massam, 2002(
)Das, 2008( ,)Santos, 2007(, )Mcmahon, 2002(
)Turksever and Atalik, 2000( ,)Mercer, 2005(

وضعیت فضاهای سبز 
کیفیت پارک ها و فضاهای سبز در  تعداد و 

سطح محله

 )Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015(
 )Ulenginal, 2001(,)Das, 2008(,)Mcmahon,2002(,)Massam,2002) Cinneide et al,2008(,)
Santos, 2007(, )Jimenz pozp, 2007(

)Massam, 2002( , )Ulengin et al, 2001(نحوه استفاده از انرژی کارایی انرژی 
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کیفیت حمل و نقل شهری ) ک

کیفیت پارکینگ ها )Massam, 2002(تعداد و 

وضعیت پیاده روی
)Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015()Mcmahon, 
2002(, )Cinneide et al, 2008(, )UN-Habitat,1998(

کیفیت خیابان ها و مسیرهای پیاده
)Ulengin et al, 2001(, )Mcmahon, 2002(
)Lee, 2008(, )Cinneide, 2008(, )Massam, 2002(

)Ulengin et al, 2001(, )Mcmahon, 2002(امکانات و تسهیالت دوچرخه سواری

وضعیت حمل و نقل و ترافیک

)Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018(, )Akhundi et al., 2015()Mcmahon,2002(, 
)Cinneide et al,2008(, )UN-Habitat,1998(, 
)World Health Organization,1997(,)Das, 2008( ,)Santos, 2007(
)Asian Dvelopment Bank_ADB, 2001(, )Berger et al, 2008(

وضعیت امنیت محالت
امنیت در ارتباط با جرم و جنایت 

)Mercer, 2007(, )UN-Habitat,1998(, )Mccrea et al, 2005(
)World Health Organization, 1997(, )Ulengin et al, 2001(, )Berger et al, 2008(, )El-Osta, 
2007(, )Massam, 2002(

کودکان در محله )Mercer, 2007(, )Ulengin et al, 2001(امنیت زنان و 
کز امنیتی و انتظامی  )Das, 2008(, )Ulengin et al, 2001(رضایت از مرا

)Ulengin et al, 2001(ایمنی در ارتباط با تصادفات خیابانی وضعیت ایمنی محالت
)World Health Organization, 1997(, )UN-Habitat, 1998(ایمنی در زلزله و بالیای طبیعی
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کیفیت زندگی متناظر با فضای شهری  ← ادامه جدول شماره2: 
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وضعیت دسترسی به امکانات 
و خدمات شهری 

کز خرید و فروش روزانه دسترسی به مرا
)Das, 2008(, )Turksever et al, 2000(, )Mccrea et al, 2005(
)Ulengin et al, 2001(, )Ji et al, 2008(, )El-osta HS, 2007(

کز فرهنگی )Ulenginet al, 2001(, )Lee, 2008( )Santos, 2007 (, )Yazdani, 2018(دسترسی به مرا
کز بهداشتی- درمانی  )Cinneide, 2008(, )Lee, 2008(, )Santos, 2007(, )El-Osta, 2007(دسترسی به مرا

وضعیت دسترسی به امکانات 
و خدمات شهری 

کز آموزشی  دسترسی به مرا
)Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018(,)Turksever and Atalik, 2000:170(, )Mccrea et al, 2005( )
Santos,2007(, )Berger et al, 2008(, )Zebardast, 2009( 

)Turksever and Atalik, 2000:170(, )Mercer, 2007(دسترسی به امکانات ورزشی محلی

گذران اوقات فراغت فضاهای باز شهری برای 
)Lee, 2008(, )Wankamp et al., 2003(, )Shahin et al., 2007(,)Das, 2008(, )Massam, 
2002(,)Ulengin et al, 2001(, 

امکانات تفریحی-فراغتی در محله 
)Lee, 2008(, )Wankamp et al., 2003(, )Shahin et al., 2007(, )Mercer, 2007(, )Das, 2008(, )
Lee, 2008( 
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کــالــبــدی-  کــیــفــیــت مــحــیــط 
فضایی و منظر شهری

کم جمعیتی  وضعیت ازدحام جمعیت و ترا
در شهر

)Yazdani, 2014(, )Ghaffari et al., 20004()Cinneide, 2008(, )Ulengin et al, 2001(
)Zebardast , 2009(, )Turksever et al, 2000( 

)Ulengin et al, 2001(, )Zebardast, 2009(کیفیت نوسازی ساختمان ها
)Yazdani, 2014(نظم فضایی و توالی مناظر 

فضاهای بی دفاع شهری
)Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018(کیفیت مبلمان فضاهای شهری 

)Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Yazdani, 2018( )Ulengin et al , 2001(, )Ji et al, 2008(روشنایی خیابان ها و فضاهای شهری 
)Ulenginet al, 2001(, )Jimenz pozp, 2007(کیفیت منظر شبانه شهری

ک ذهنی از شهر  کیفیت ادرا

                )Massam،2008(  )Yazdani, 2014( حس مکان در محله و خوانایی
)Lee, 2008(, )Cinneide, 2008(, )Massam, 2002(احساس هویت و تعلق خاطر در شهر 

)Yazdani, 2014(خاطره جمعی و حس تعلق 
)Akhundi et al., 2015(امید به بهتر شدن زندگی 

ی
هر

 ش
ی

ضا
و ف

ی 
هر

 ش
ی

دگ
ت زن

یفی
ک

ک حسی در شهر  کیفیت ادرا

رضایت مندی از روابط همسایگی در محله
)El-osta HS , 2007(, )Ulenginet al, 2001(, )Lee, 2008(,
)Das, 2008( , )Turksever and Atalik, 2000( ,)Mercer, 2005(

)Akhundi et al., 2015(رضایت مندی از زندگی در محله  و شهر 
)Ji and Xu, 2008 (, )Rapley,2003(, )Massam,2002(, )Das,2008(رضایت  از عملکرد شهرداری

نشاط و سرزندگی اجتماعی
)Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Noghani, 2009(, )Omidi, 2009(,)Ghaffari and Onagh, 
2006(, )Lee, 2008(, )Bonato et al., 2003(, )Haghighian, 2014(
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 (

مشارکت اجتماعی- فرهنگی

مشارکت در تصمیم گیری های مختلف شهری 
 ,Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Noghani, 2009(, )Omidi, 2009(,)Ghaffari and Onagh()تصمیم گیری(

2006(, World Health Organization , 1997(,)Ulengin et al, 2001( )Yazdani, 2014(
)Rapley, 2003( ,)Massam, 2002:177(, )Jimenz pozp, 2007(
ِ)Dass, 2008(

مشارکت در فعالیت های اجتماعی )اجرا(
مشارکت در نظارت و نقد بر فعالیت های 

اجتماعی مختلف 
کنش متقابل اجتماعی در واحد  گیری  شکل 

محلی )شورایاری محالت(

فرصت های کنش های 
متقابل اجتماعی- اقتصادی 

و فرهنگی

وجود فضاهای کسب مهارت های اجتماعی- 
 ,Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Noghani, 2009(, )Omidi, 2009(,)Ghaffari and Onagh(اقتصادی و فرهنگی 

2006(, )Yazdani, 2014(
فضاهای اجتماعی و فرهنگی موثر در ایجاد 

کنش متقابل شهروندان
فضاهای اجتماعی با نشاط

عدالت اقتصادی- اجتماعی 
در شهر 

 )Asian Dvelopment Bank_ADB, 2001(,)Mcmahon, 2002(فاصله طبقاتی فقیر و غنی، عدالت اقتصادی
 )Mercer, 2007(,)Massam, 2002(اعمال عادالنه قانون در شهر 

سرمایه اجتماعی

ایفای نقش موثر در جامعه
)Lee, 2008)Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Noghani, 2009(, )Omidi, 2009(,)Ghaffari and 
Onagh, 2006(, World Health Organization , 1997(,)Ulengin et al, 2001( )Yazdani,2014(

کنین گاهی سا سطح آ

دگرخواهی اجتماعی

اعتماد و همبستگی اجتماعی

 ,Mercer, 2007( )Vestavi, 2006(, )Ahmadi, 2016(, )Noghani, 2009(, )Omidi(حس اعتماد میان شهروندان
2009(,)Ghaffari and Onagh, 2006(, World Health Organization , 1997(,)Ulengin et al, 
2001( )Yazdani, 2014( )Massam, 2002)Phillips, 2006(

اعتماد میان شهروندان و مدیران 
ارتقای حس اعتماد محلی

شکل گیری همبستگی اجتماعی

گی های  ویژ با  شده  استحصال  شاخص های  پاالیش  و  3.3.فیلتر 
کیفیت زندگی(  خاص بافت تاریخی  )بافت تاریخی و 

است  تاریخی  بافت های  بر  حاضر  پژوهش  تمرکز  که  این  به  توجه  با 
سه  تعریف  و  اســت  حائز  بسیار  بافت ها  ایــن  در  ــان«  »زمـ مــوضــوع  و 
این  در  زمان،  بستر  در  فعالیت(  فضاو  )فرم،  شهری  فضای  دیگر  بعد 

کیفیت زندگی  بافت ها بیشتر از سایر بافت های شهری اهمیت دارد و 
و  هویتمندی  تاریخی،  تحول  سیر  به  مربوط  بسیار  بافت ها  این  در 
ساختار فضایی در بستر زمان تعریف می شود، زمان به عنوان مؤلفه ی 
ح شده است  کیفیت زندگی« مطر گانه در بخش »بافت تاریخی و  جدا

)جدول شماره3(.



 مطالعات شهری، 1400، 10 )41(، 58-43 | 49

سعادتی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول شماره3: بافت تاریخی و کیفیت زندگی شهری 
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کیفیت قرارگاه های 
رفتاری

 ,)Alexander, 1936(, )Zeita, 2006( )Rafieian et al., 2012(توجه به الگوهای مسکن مناسب
)Moayedfar et al., 2017( )Sultanzadeh et al., 2017( 
)Habibi, 2010(, )Shafaei, 2006()Conzen,1966(
)Ashworth et al, 1991(
)Larkham, 1996(
)Pendlebury, 2009(

توجه به مقیاس انسانی
زیباسازی بافت و ارتقای تنوع پذیری

توجه به ارزش های بصری
کالبدی و نظم اندامواره در بافت خوانایی و تداوم 

هویت منحصر به فرد

هم پیوندی بافت 
قدیم و جدید

 ,)Rafieian et al., 2012( )Moayedfar Hamkar, 2020(توجه به عناصر بومی و ارزشمند )اصالت(
)Soltanzadeh et al., 2017()Bianchini et al, 1993(
)Larkham,1996(, )Jokilehto,1999(
)Doratli, et al, 2004(

هماهنگی مصالح با زمینه
نظارت بر ساخت و سازهای جدید

رعایت استانداردهای مسکن )معماری درخور(

ی
رد

لک
عم

ه 
ؤلف

کیفیت م سرزندگی و 
محیطی

کنان بافت پویایی و روحیه زندگی و توجه به رضایتمندی سا
)Lichfield, 1988(
)Vehbi et al, 2009( )Alexander, 1936(, )Gehl, 2005(, 
)Schultz, 2007(
)Mamford, 2006(,
)Oktay, 2005(

حفظ ارزش های شهری و معماری
کیفیت امنیت و ایمنی بافت

تنوع استفاده از 
محیط

دیدارگاه بودن بافت تاریخی
تنوع الگوهای رفتاری

کاربری ها اختالط 

ی
هر

ی ش
دگ
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یفی

و ک
ی 

یخ
تار

ت 
باف

مؤلفه اقتصادی

انعطاف پذیری 
برنامه های توسعه 

کارآمد و مشارکت جمعی  English Heritage, 2008()Schouten, 1995( )Rafieian et(مدیریت 
al., 2012)
(Moayedfar et al., 2019)
(Sultanzadeh et al., 2017)
)Habibi, 2009(, )Healing, 2007(

ج)سودآوری( ابزارهای جذب سرمایه داخلی و خار
کن در بافت باالبردن سطح درآمد خانوارهای سا

تنوع فعالیت های اقتصادی در بافت تاریخی )اقتصاد خالق(

سرزندگی و ثبات 
اقتصادی

گردشگری در بافت  ,Sultanzadeh et al., 2017( )Doratli, 2005(, )Doratli(توجه به رونق صنعت 
2000(
)Tiesdell et al, 1996(,
)Ashworth et al, 1994(
)Ashworth et al, 1990(, )Wilsmore, 1994(

گری زمین جلوگیری از سودا
کاری و تقویت اقتصاد شبانه  افزایش ساعات 

میزان درآمدزایی از پتانسیل های بافت تاریخی )خودکفایی(

ی
نگ

ره
- ف

ی
اع

تم
اج

ه 
ؤلف

سرزندگی و انسجام م
اجتماعی

)Orbasli, 2000(همگانی بودن بافت تاریخی
)Larkham, 1996(
)Tiesdell et al , 1996(
)Montgomery, 2004(
)Alexander, 1936(, )Gehl, 2005(, )Schultz, 2007( 
)Sultanzadeh et al., 2017(

حس مکان
مشارکت مردمی در برنامه ریزی ها 

گروه ها در فضای بافت  فعالیت 

گرایی )آیینی و مذهبی( رویداد مداری و واقعه 

حفظ تعادل 
جمعیت در بافت

کنین گاهی سا )Robert, 2000(, )Kearns et al, 1993(سطح سواد و آ
)Halprin, 1972(
)Alexander, 1936(, )Gehl, 2005(, )Schultz, 2007(
)Mamford, 2006(, )Sultanzadeh et al., 2017(

کیفیت روابط همسایگی
توجه به مقوله مهاجرت

توجه به نیازهای تمام اقشار )عدالت اجتماعی(

ان
 زم

فه
مؤل

چرخه های زمانی

مدیریت زمانی فعالیت ها در فضا
)Vernez moudon, 2007( توجه به تغییرات محیط و چگونگی آن ها 

طراحی پروژه های شهری به مرور زمان، نه آنی و یک مرتبه
توجه به تغییر فصول، شبانه روز و... در امکان تعامالت اجتماعی

)Krietzman,1999(
توجه به زمان های مکانیکی تقویم، ساعت و... 

مدیریت زمان در 
فضاهای همگانی

صرف هزینه فضاهای همگانی برای استفاده در بیشترین زمان 
)Carmona, 2003(   )lynch,1981(, )Jacobs, 1961(,
)Krietzman, 1999(,  )Montgomery,1995(
)Bianchini, 1994(
)Carmona and Tiesdell, 2007(

کاربری از نظر رمانی متفاوت در طراحی فضایی اختالط 
کنار فضابندی فعالیتی زمان بندی فضایی در 

لزوم وجود چند ساختمان و فعالیت دائمی در جامعه 24 ساعته 
کز شهری زندگی شبانه برای بازگرداندن سرزندگی به مرا

گذشت زمان 
توجه به روح زمان حاصل از عناصر مصنوع محیط شهری

)Carmona et al, 2006( خوانش شهر به عنوان متنی چند الیه
فضاهای شهری به عنوان بیوگرافی تغییرات

تداوم مکان

توجه به حس مکان و تثبیت هویت مکان
)Jackson,1994( )Groter, 1997(
)Burtenshaw et.al, 1991(
)Carmona, 2006(

چگونگی تطبیق محیط با زمان و تغییرات
تشخیص روح مکان و سعی در ابقای آن

گذشته لحاظ حال با توجه به تداوم 
توجه به میزان تغییرات مجاز و غیر مجاز  در محیط
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ــفــه ی زیــســت مــحــیــطــی، تــجــربــی_ ــرایــن ایـــن مـــدل از شـــش مــؤل ــنــاب ب
زمان  و  اقتصادی  اجتماعی_فرهنگی،  عملکردی،  زیبایی شناختی، 
تشکیل می شود و به نام »مدل مفهومی نقش فضای شهری در ارتقای 

کیفیت زندگی در بافت های تاریخی« تبیین شده است.

4.روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ نوع نتایج حاصله، بنیادی است و از آنجایي 
کتشافی« دارد و جنبه  »تبیینی_ا کــه در مرحله نخست، رویــکــردى 
تحلیلی آن در بعد ثانویه قــرار دارد، روش تحقیق آن در حــوزه مبانی 
گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات  نظری«توصیفی_تحلیلی« است و 
کتابخانه ای است. در مرور سیستماتیک ادبیات تحقیق، از  اسنادی و 

طرح فرامطالعه، به عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده است. راهبرد 
که در آن سعی می شود  فرامطالعه، نوع متفاوتی از مطالعه ثانویه است 
عالوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تأمل و تعمقی بر فرایندهای 
آنها نیز داشته باشد. به وسیله روش فرامطالعه عالوه بر توصیف آنچه 
بوده، این پژوهش بازتابنده از آنچه باید باشد نیز است. برای تجزیه و 
از  و  به منظور تحلیل محتوای متون  کیفی  از روش  تحلیل اطالعات، 
فراوانی معیارها و شاخص ها در پیشینه  بررسی  به منظور  کمی  روش 
از روش "استدالل منطقی" به  تحقیق استفاده شده است. در ضمن 
در  عمومی  عرصه های  در  زندگی  کیفیت  معیارهای  شناسایی  منظور 
بافت های تاریخی شهری و پس از آن برای اعتبارسنجی معیارها از روش 

"دلفی و نظرسنجی خبرگان" استفاده شده است)نمودارشماره3(.

خبرگان  و  نظریه پردازان  نام ترین  به  از  جمعی  تحقیق،  آمــاری  جامعه 
کیفیت زندگی و بافت تاریخی است  مرتبط با سه مفهوم فضای شهری، 
که حداقل در یکی از این سه حوزه فعالیت داشته اند. روش نمونه برداری 
که حدود 40 نفر از نظریه پردازان دانشگاهی و متولیان  »هدفمند« بوده 
کار،  ابتدای  ابــزار پژوهش در  انتخاب شدند.  آمــاری  از جامعه  اجرایی 
مطالعات کتابخانه ای بوده و در ادامه از پرسشنامه به منظور نظرسنجی 
از خبرگان مورد نظر، استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق براساس 
آن بــراســاس ضریب  پایایی  و  طیف لیکرت 5 گــزیــنــه ای طــراحــی شــد 
محاسبه شد که نشان دهنده پایایی خوب  آلفای کرونباخ برابر0/98 
روایــی  نسبت  از  پرسشنامه  روایــی  سنجش  ــرای  ب پرسشنامه اســت. 
الوشه، CVR استفاده شده و براساس آن، برخی از شاخص های مطرح 
کسب نکردند، حذف شدند.  که امتیاز مورد نیاز را  شده در پرسش نامه 

5.بحث و یافته ها
و  زندگی  کیفیت  کلیدی فضاهای شهری،  پژوهش حاضر سه مفهوم 
بافت های تاریخی و ارتباط میان آنها را دنبال می کند. مراحل ارزیابی 
سنتز  و  تحلیل  انتخاب،  جست وجو،  تعریف،  شامل  تحقیق  ادبیات 
گام  است. تعیین منابع در مرور سیستماتیک ادبیات تحقیق در چهار 

شناسایی، غربالگری، شایستگی و مسئولیت طی شده است. 
کیفیات ناظر بر  کلیدواژه  های فضای شهری و  - در مرحله شناسایی، 
کیفیت زندگی شهری و بافت های تاریخی در منابع فارسی در پایگاه  آن، 

کشور2 و  اطالعاتی کتابخانه ملی ایران1، سامانه اسناد و مدارک علمی 
در  خارجی  منابع  در  و  آزاد3  دانشگاه  کتابخانه های  یکپارچه  سیستم 
پایگاه ساینس دایرکت 4مورد جست وجو قرار گرفتند . بر اساس استعالم 
حوزه  سه  از  یکی  که  منبع   500 از  بیش  مرحله  ایــن  در  آمــده  عمل  به 

کردند، شناسایی شد. مطالعاتی را در عنوان دنبال می 
- در مرحله غربالگری، موارد تکراری و موارد نامرتبط حذف و بر اساس 
جست وجوی دستی و تفصیلی چکیده ها غربالگری شدند که در نتیجه 

آن 350 منبع باقی ماندند. 
کامل را داشتند و  که شایستگی ارزیابی  - در مرحله شایستگی، مواردی 
کیفی بودند و هر دو و یا سه حوزه مشترک مطالعاتی  مناسب برای سنتز 
مطالعات  مبنا،  این  بر  شدند.  انتخاب  می دادند،  قرار  بررسی  مورد  را 
سال های  طول  )در  داخلی  مقاله   71 تعداد  و  شناسایی  شرایط  واجد 
تا 2020  )از سال های 2005  تا 1398( و تعداد 66 مقاله خارجی   1386

( باقی ماندند.  
بر  و  بازیابی شده، تحلیل  کامل مقاالت  - در مرحله مسئولیت، متن 
اساس ادغام و پایش مفاهیم و مضمون ها به وسیله پژوهشگر، معیارها 

و شاخص های متناسب از ادبیات تحقیق استخراج شد.

1 National Library of Iran
2 Irandoc.ac.ir
3 SID (Scientific Information Database)
4 Science Direct

نمودار شماره3: مراحل انجام تحقیق
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نتایج حاصل از بررسی عمیق پیشینه تحقیق نشان می دهد، 
در حوزه نخست فضاهای عمومی شهری: 

- کیفیت و ابعاد آن 	 پژوهش پیرامون فضاهای عمومی شهر، 
قدمتی به اندازه دانش طراحی شهری در دهه 1960 م دارد.

- در سال های اخیر سعی شده با نگاهی عمیق تر، منطبق با 	
گذشته همراه  نیازهای روز و بهره گیری از تجارب عملی موفق و ناموفق 
گرفته در این حوزه متأثر از  کشور ما نیز پژوهش های صورت  باشد. در 

همین نگاه، سیر تکاملی داشته است.
- منظور 	 به  راهکارهایی  تبیین  عمومًا  قبلی  تحقیقات  امــا 

دنبال  به  کمتر  و  بــوده  محیط  عینی  و  کالبدی  کیفیت های  افزایش 
طرفی  از  بــوده انــد.  شهری  فضاهای  غیرملموس  و  کــارکــردی  تأثیرات 
این گونه  تأثیرات  پرداخته اند،  اخیر  مــورد  به  که  معدودی  تحقیقات 
فضاها در شهر را در قالب تأثیرات جامع، کالن و شهری ارزیابی نموده اند 

گاهی متضاد آنها بر جامعه محلی غفلت شده است.  و غالبًا از تأثیرات 
کیفیت زندگی: در حوزه دوم 

- سرتاسر 	 در  جمعیت  تمایل  دنبال  به  بعد  به   1970 دهه  از 
کانون اصلی توجه  کیفیت زندگی  جهان برای تمرکز در شهرها، مفهوم 
گرفته است. نگرانی در مورد کیفیت زندگی  محققان و برنامه ریزان قرار 
شهری در شهرها منجر به افزایش عالقه در یافته ها و بررسی هایی برای 

اندازه گیری کیفّیت زندگی در مکان های خاص شده است. 
- کیفیت 	 شاخص های  استخراج  به  مطالعات  کثر  ا چه  گــر  ا

زندگی از ابعاد عینی و ذهنی پرداخته و به رتبه بندی مکان ها، ارزیابی 
سیاست ها، تدوین راهبردهای مدیریت و برنامه ریزی کمک کرده اند اما 
کمتر به این مهم پرداخته شده که کیفیت زندگی و شاخص های گسترده 
کیفی آن در امتداد دیگر مؤلفه های شهری است و مؤلفه های   کمی و 
هم افزایی  زندگی  کیفیت  شاخص های  با  همگی  شهری  فضای  کیفی 

کیفیت زندگی شهر می شود.  داشته و افزایش آنها باعث ارتقای 
- گذشته غالبًا مسیر دقیق، ارتباط 	 در تحقیقات انجام شده 

شهر  در  عمومی  فضاهای  آفرینی  نقش  شفاف  زمینه های  و  ــن  روش
است.  نگردیده  تبیین  شهروندان  زندگی  کیفیت  ارتقای  با  رابطه  در 
و  شهری  زندگی  ناملموس  کیفیت های  با  رابطه  در  ویــژه  به  مهم  این 
شهروندی بغرنج تر است. حال آن که در مصادیق و زمینه های مختلف، 
کیفیت زندگی  فضاهای عمومی شهری قادر خواهند بود تا به افزایش 
شهروندان در زمینه های ملموس و ناملموس شهر کمک نمایند. طیف 

فرهنگی  زمینه های  تابع  اقتصادی،  و  اجتماعی  ابعاد  در  تأثیرات  این 
جامعه در مقیاس شهری و محلی خواهد بود. 

در حوزه سوم بافت های تاریخی:
- تاریخی 	 کز  مرا احیای  بحث  که  1990مــیــالدی  دهه  ابتدای 

گرفت، بخشی از نگاه دانش  شهرهای اروپایی به شدت مورد توجه قرار 
صورت  پژوهش های  اما  شد.  معطوف  سمت  این  به  شهری  طراحی 
احیای  در  مداخله  نحوه  متوجه  بیشتر  زمینه  این  در  کشور  در  گرفته 
تأثیر  بافت های ارزشمند تاریخی بوده و معمواًل طراحی شهری تحت 

گرفته است.  مرمت شهری قرار 
- به 	 ایــن خصوص  ارائــه شــده در  کنون عمده طــرح هــای  تا

پرداخته اند.  زنــدگــی"  کیفیت  "ارتــقــای  نه  و  محیط"  کیفیت  "ارتــقــای 
کالبدی،  که نگاه اولیه با تمرکز به وجوه  وجه تمایز این دو در آن است 
کارکرد  زیرساختی و منظر شهری )و نهایتًا با ارائه طرح های چشم نواز که 
را به صورت جدی در  کمتر خود  آتلیه ها فراتر نمی رود(  از مقیاس  آنها 
کنین بافت های تاریخی در  معرض نظرات و دغدغه های غیرکالبدی سا

مراحل مختلف از تصمیم سازی تا اجرا قرار داده اند.  
کیفیت زندگی در  در حوزه مشترک )نقش فضاهای شهری در ارتقای 

بافت های تاریخی(: 
و  نگاه ها  با  اخیر  دهه های  در  تاریخی  بافت های  کیفیت  ارتقای     -
رویکردهایی متفاوت و متناسب با شرایط مکانی و زمانی انجام شده 
کالبدی و مرمت بناها و در برهه ای  است. در برهه هایی با نگاه صرف 

دیگر با متغیرهای اجتماعی تاریخی. 
-   بررسی سیر تاریخی توجه و تحول فضاهای عمومی شهری، بیانگر 
توجه دوباره به فضاهای عمومی شهری در ادبیات شهرسازی جهان 
که به تدریج نقش  پس از یک دوره وقفه و بی توجهی به آنهاست تا این 
این فضاها در شهرها پررنگ شده و حتی بسیاری از فضاهای بافت های 
تاریخی قرن های پیشین احیا و جایگاه ارزشمند خود را به دست آوردند. 
گــذاران و برنامه ریزان توافق در  گر چه در میان محققان، سیاست  -  ا
که نقش  توجه به این مهم وجود دارد ولی تعداد تحقیقات دانشگاهی 
کیفیت زندگی در بستر بافت های  ارتقای  فضاهای عمومی شهری در 
عمده  و  اســت  شمار  انگشت  باشد،  داده  قــرار  توجه  مــورد  را  تاریخی 
پژوهش های انجام شده به شکلی مجزا و با نگاهی بخشی، به این دو 

عرصه پرداخته اند)جدول شماره4(. 

جدول شماره4: دسته بندی پیشینه تحقیق به تفکیک حوزه های مطالعاتی 
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کیفیت زندگی و فضای شهری بر اساس  5.1. فراوانی شاخص های 
پیشینه تحقیق

امکانات  و  آشامیدنی  آب  هوا،کیفیت  آلودگی  وضعیت  های  شاخص 

میان  در  را  فــراوانــی  بیشترین  محله  در  تفریحی-فراغتی  خــدمــات  و 
تحقیق  پیشینه  بــراســاس  نظر  مــورد  هــای  مؤلفه  هــای  شاخص  سایر 

دارند)جدول شماره5(.

کیفیت زندگی متناظر با مؤلفه های فضای شهری بر اساس پیشینه تحقیق جدول شماره5: فراوانی شاخص های 

فراوانی شاخص فراوانی شاخص مؤلفه ها
13 کیفیت آب آشامیدنی 13 وضعیت آلودگی هوا

مؤلفه زیست محیطی 
)محیط زیست شهری(

10 نظافت خیابان ها، فضاهای شهری و مکان های عمومی 11 وضعیت آلودگی صوتی
10 دفع مواد زاید شهری 9 کیفیت جمع آوری زباله در سطح محله
1 ایمنی در ارتباط با تصادفات خیابانی 11 کیفیت پارک ها و فضاهای سبز در سطح محله تعداد و 

مؤلفه عملکردی
)کاربری زمین، حرکت و 

دسترسی(

3 ایمنی در مقابل زلزله و بالیای طبیعی 2 نحوه استفاده از انرژی
6 کز خرید و فروش نیازهای روزانه دسترسی به مرا 1 کیفیت پارکینگ ها تعداد و 
5 کز فرهنگی هنری در سطح محله و شهر دسترسی به مرا 8 وضعیت پیاده روی
4 کز بهداشتی- درمانی در شهر دسترسی به مرا 5 کیفیت خیابان ها و مسیرهای پیاده
8 کز آموزشی دسترسی به مرا 2 امکانات و تسهیالت دوچرخه سواری
5 دسترسی به امکانات ورزشی در محله 10 وضعیت حمل و نقل و ترافیک
9 گذران اوقات فراغت فضاهای باز شهری برای  2 کودکان در محله امنیت زنان و 
12 امکانات و خدمات تفریحی-فراغتی در محله 2 کز امنیتی و انتظامی رضایت از مرا
3 احساس هویت و تعلق خاطر در شهر 6 کم جمعیتی در شهر وضعیت ازدحام جمعیت و ترا

مؤلفه تجربی- زیباشناختی
)فرم کالبدی، فضای 

همگانی و منظر (

1 خاطره جمعی و حس تعلق تاریخی 4 کیفیت نوسازی ساختمان ها
1 امید به بهتر شدن زندگی در آینده 1 نظم فضایی و توالی مناظر
7 رضایتمندی از روابط همسایگی در محله 1 فضاهای بی دفاع شهری
1 رضایتمندی از زندگی در محله و  شهر 6 کیفیت مبلمان فضاهای شهری
4 رضایتمندی از عملکرد شهرداری 7 وضعیت روشنایی و نور خیابان ها و فضاهای شهری
9 نشاط و سرزندگی اجتماعی 2 کیفیت منظر شبانه شهری

4 تقویت حس مکان در واحد محلی و خوانایی
11 اعتماد و همبستگی اجتماعی 11 مشارکت اجتماعی- فرهنگی هم افزایی کیفیت زندگی با 

شاخص های اجتماعی- 
اقتصادی و فرهنگی

9 سرمایه اجتماعی 9 فرصت کنش های متقابل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی
2 اعمال عادالنه قانون در شهر و عدالت اجتماعی 4 فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی و عدالت اقتصادی

اساس  بر  تاریخی  بافت  در  زندگی  کیفیت  معیارهای  فراوانی   .5.2
پیشینه تحقیق  

و  اقتصادی  عملکردی،  کالبدی،  هــای  مؤلفه  هــای  معیار  میان  در 

قرارگاه های  کیفیت  ترتیب  به  فراوانی  بیشترین  فرهنگی   _ اجتماعی 
محیط  از  اســتــفــاده  تــنــوع  و  محیطی  کیفیت  و  ــدگــی  ــتــاری،ســرزن رف

است)جدول شماره6 و نمودار شماره5(.

نمودار شماره5: فراوانی معیارهای کیفیت زندگی در بافت تاریخی

مؤلفه های فضای شهری معیار فراوانی

مؤلفه کالبدی
کیفیت قرارگاه های رفتاری 11

هم پیوندی بافت قدیم و جدید 7

مؤلفه عملکردی
سرزندگی و کیفیت محیطی 9

تنوع استفاده از محیط 9

مؤلفه اقتصادی
انعطاف پذیری توسعه 7

سرزندگی و ثبات اقتصادی 7

مؤلفه اجتماعی فرهنگی
سرزندگی و انسجام اجتماعی 6

حفظ تعادل جمعیت در بافت 8

کیفیت زندگی در بافت تاریخی، جدول شماره6: فراوانی معیارهای 

نظرسنجی  از  حاصل  نهایی  شاخص های  و  مؤلفه ها  ارزیابی   .5.3
خبرگان برای رسیدن به مدل مفهومی

از مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به  مؤلفه ها و شاخص های حاصل 
گرفتند  قرار  از خبرگان متخصص  اختیار جمعی  صورت پرسشنامه در 
گرفت. جمع  و نظر آنها در قالب طیف لیکرت 5تایی مورد پرسش قرار 
گردآوری  از  که اساس پرسش ها بوده پس  از 91 شاخص   امتیاز هریک 

 CVR نظر خبرگان با استفاده از نسبت روایی محتوایی الوشه و فرمول
کمتر از 0/29 باشد( مورد ارزیابی قرار  )برای 40 نمونه، نباید این نسبت 
گرفته و به 64 شاخص تقلیل یافتند. براین اساس، شاخص های حذف 
شده در جدول شماره7 در ستون CVR با رنگ قرمز مشخص شده اند و 
شاخص های باقی مانده مدل مفهومی پژوهش را شکل داده اند)جدول 

شماره7(.
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کیفیت زیست خرد فضاها
کیفیت خرد اقلیم فضاهای شهری1 0/29آسایش اقلیمی پیاده ها و 

کیفیت پارک ها و فضاهای سبز در سطح محله2 0/25تعداد و 
کیفیت اصوات، بو و رایحه محیط3 0/15سرزندگی بیولوژیک و 

مدیریت پسماند
0/45نظافت خیابان ها، فضاهای شهری و مکان های عمومی4
0/55کیفیت جمع آوری زباله در سطح محله و دفع مواد زاید شهری5

پایداری زیست محیطی
0/60وضعیت آلودگی هوایی، صوتی6
ک در طراحی7 0/25-طراحی ارگانیک و استفاده از انرژی پا
کوسیستم ها8 0/35کارایی از نظر مصرف انرژی، به حداقل رساندن آلودگی ها و پشتیبانی ار ا

زیست بوم منطقه ای
0/35مسئولیت پذیری زیست محیطی و استفاده درست از بستر طبیعی9

0/29توجه به پیوندهای زیست محیطی بومی و منطقه ای10
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 تنوع استفاده 
از محیط

0/45استقرار و تجهیز فضاهایی برای مالقات جمعی در بافت تاریخی )دیدارگاه بودن بافت تاریخی(11
0/25تنوع بخشیدن به الگوهای رفتاری در فضاهای عمومی12
کاربری ها13 کاربری ها متنوع و اختالط  0/29توجه به استقرار 
کلیه اقشار با سطح سنی،جنسی و توانمندی های مختلف )همه شمولی مکان(14 0/50فراهم نمودن امکان حضور 
0/55توجه و امکان حضور در ساعت های مختلف شبانه روز و تجهیز محیط به ظرفیت های زندگی شبانه15

 سرزندگی و 
کیفیت محیطی

0/45امکان برگزاری رویدادهای مختلف موردی و مناسبتی16
0/60پویایی زندگی شهری و محلی در بافت و تقویت انعطاف پذیری محیط17
0/35حفظ ارزش های شهری و معماری اعم از شاخص های انسان ساز و طبیعی در بافت شهری و محلی18
0/55تداعی معانی فرهنگی- تاریخی و خاطره انگیزی19
0/70کیفیت زندگی شبانه در بافت تاریخی بویژه فضاهای عمومی20

 ایمنی و
 امنیت محیطی

0/70کیفیت امنیت محیط شهری برای فعالیت های مختلف21
کنان بافت22 کنترل ناهنجاری ها و بزهکاری در محیط توسط سا 0/40توجه به نظارت عمومی و انجام تدابیر الزم برای 
0/35توجه به شاخص های ایمنی در محیط شهری23
0/35کنترل نارسایی های مسبب خطرآفرینی و مخاطرات محیطی در بافت24

 حمل و نقل 
و دسترسی

0/35تقویت شبکه دسترسی  حمل و نقل عمومی25
0/65توسعه شبکه ایمن پیاده راهی26
0/05افزایش زیرساخت های مربوط به دوچرخه در مقیاس محله و شهر27
0/00تعداد و کیفیت پارکینگ ها28
0/35دسترسی به امکانات و خدمات شهری29
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 هم پیوندی بافت 
قدیم و جدید

کالبد شهر و ساختمان ها30 0/30توجه به عناصر بومی و اصیل در 
0/10نظارت بر روند مرمت استاندارد ابنیه ارزشمند و ساخت بناهای جدید در هماهنگی با بافت تاریخی31

0/30هماهنگی نماها و منظر شهری ساختمان ها در تعریف بدنه فضاهای عمومی شهری32
کارکردهای مورد نیاز زندگی امروزی33 0/35توجه به الگوی معماری ساختمان ها با 
0/30توجه به الگوی هندسی معابر با الویت پیاده )که در قدیم نیز اینگونه بوده است( و مقیاس انسانی آن ها34
0/00توجه تؤمان به توده و فضا و اجتناب از پوسته سازی در شکل گیری و فرم هندسی فضاهای عمومی شهری35
0/25توجه به نظام ارتفاعی ساختمان ها و میزان نفوذپذیری در بافت تاریخی و محصوریت فضاهای عمومی شهری36
کالبد شهر و ساختمان ها37 0/40توجه به عناصر بومی و اصیل در 
0/30توجه به ساختار فضایی و سیر تحول تاریخی و ریخت شناسی بافت38

 کیفیت منظر شهری 
و ارتباط فضایی

0/35توجه به مقیاس انسانی در شکل گیری و احیا فضاهای همگانی39
0/30توجه به زیباسازی منظر شهری در بافت و ارتقا تنوع پذیری در جداره ها و بدنه های شهری40
خ بام ها، پالت رنگی و...41 0/30توجه به ارزش های بصری اعم از تابلوها، عالیم ،نشانه ها، الگوهای تزیینات ساختمان ها، ر

کالبدی و نظم اندام واره در بافت معابر، فضاهای عمومی در مقیاس محلی و شهری42 0/25تداوم 
0/25تقویت هویت منحصر به فرد در فضاهای همگانی و ابنیه و پرهیز از تکرار محض الگوها43
کنان و شاغالن در بافت تاریخی44 0/35توجه به رضایتمندی سا
کید بر فضاهای عمومی و همگانی45 0/35ارتقا سطح خوانایی محیط شهری باتأ
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 سرزندگی و 
انسجام اجتماعی

0/25توجه به زندگی همگانی بودن در بافت تاریخی46
0/35تقویت حس مکان در بافت اجتماعی شهری- محلی47
0/40مشارکت در تصمیم گیری های مختلف شهری )تصمیم گیری( و پیوستگی اقدامات به عنوان یک عامل یکپارچه48
کنان از حضور در محله49 0/30مشارکت در فعالیت های اجتماعی مختلف و اثرگذاری مطلوب اقدام در رضایتمندی سا
گرایی )سیاسی- آیینی و مذهبی(50 0/35رویداد مداری و واقعه 
0/55احساس هویت و تعلق خاطر در شهر51

0/55خاطره جمعی و حس تعلق تاریخی52
0/40رضایتمندی از روابط همسایگی در محله53
0/05وجود فضاهای کسب مهارت های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی54
کننده نشاط، شادی و لذت در شهروندان55 0/40فضاهای اجتماعی ایجاد 
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CVRشاخصمعیارمؤلفه

 حفظ تعادل 
جمعیت در بافت

کنین56 گاهی اجتماعی و فرهنگی سا 0/15سطح آ
0/10کیفیت روابط همسایگی و  ارتقای حس اعتماد محلی57
0/10توجه به مقوله مهاجرت و نقش مهاجرین در محله58
0/35توجه به نیازهای تمام اقشار )عدالت اجتماعی(59
0/15فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی در شهر و عدالت اقتصادی60
0/10احساس اعتماد میان شهروندان ودگرخواهی اجتماعی61

0/55نظافت خیابان ها، فضاهای شهری و مکانهای عمومی62
کودکان در محله63 0/50امنیت زنان و 
کز خرید محلی، فضای سبز ، آموزشی، بهداشتی و...(64 کنان به زیرساخت های پشتیبان سکونت )مرا 0/45دسترسی سا
کز امنیتی و انتظامی65 0/15رضایت از مرا

ی
اد

ص
اقت

سرزندگی و ثبات اقتصادی

کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی 66 گردشگری با احترام به ظرفیت های  کسب وکار و ارتقای  0/45رونق بخشیدن به 
ک واقع در بافت تاریخی67 گری زمین و اثرگذاری مطلوب اقدام بر ارزش اقتصادی امال 0/40جلوگیری از سودا
کاری و تقویت اقتصاد شبانه شهری68 0/40افزایش ساعات 
0/25میزان درآمدزایی از پتانسیل های بافت تاریخی )خودکفایی(69

 انعطاف پذیری
 برنامه های توسعه

0/15ابزارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی )سودآوری(70
کن71 0/10باالبردن سطح درآمد خانوارهای سا

0/45تنوع فعالیت های اقتصادی در محیط بافت تاریخی )اقتصاد خالق(72
0/30ابزارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی73
کیفیت 74 کنش های متقابل اقتصادی و ارتباط مؤثر و سازنده میان سازمان های دخیل در ارتقای  0/50فرصت 

ان
زم

چرخه های زمانی

0/30مدیریت زمانی فعالیت ها در فضا75
0/15توجه به تغییرات محیط و چگونگی آن ها )این همانی شهروندان و هویت مکانی(76
0/25طراحی و اجرای پروژه های شهری به مرور زمان، نه آنی و یک مرتبه77
0/35توجه به تغییر فصول، شبانه روز و... در امکان تعامالت اجتماعی78
0/20توجه به زمان های مکانیکی تقویم، ساعت و... )جامعه 24 ساعته(79

 مدیریت زمان 
در فضاهای همگانی

0/55طراحی و صرف هزینه فضاهای همگانی برای استفاده در بیشترین زمان ممکن80
کاربری از نظر زمانی متفاوت در طراحی فضایی81 0/40اختالط 

کنار فضابندی فعالیتی82 0/20زمان بندی فضایی در 
0/60لزوم وجود چند ساختمان و فعالیت دائمی در جامعه 24 ساعته )مسکونی و...(83
کز شهری84 0/55اقتصاد شبانه وابسته به زندگی شبانه جهت بازگرداندن سرزندگی به مرا

گذشت زمان 
0/15توجه به روح زمان حاصل از ساختمان ها و عناصر مصنوع محیط شهری85
0/30خوانش شهر به عنوان متنی چند الیه86
0/10فضاهای شهری به عنوان بیوگرافی تغییرات87

تداوم مکان

0/65توجه به حس مکان و تثبیت هویت مکان88
0/55چگونگی تطبیق محیط با زمان و تغییرات89
0/55تشخیص روح مکان و سعی در ابقای آن90
گذشته91 0/50لحاظ حال با توجه به تداوم 

کیفیت  ارتقای  در  شهری  عمومی  فضاهای  جایگاه  و  نقش   -5-5
زندگی در بافت های تاریخی: 

در دهه های اخیر توجه مجامع جهانی به محالت تاریخی جهت احیا و 
زنده کردن آن ها عالوه بر مرمت، در قالب رویکردهای جدیدی همچون 
آفرینش مکان های  بازآفرینی شهری خود را نشان داده که هدف آن، 
مطلوب بــرای شــهــرونــدان و مخاطبان فضاهای شهری در محالت 
تاریخی است. وجه تمایز این رویکرد، تبدیل شدن دیدگاه صرفًا کالبدی 
رویکردهای قبلی به دیدگاهی جدید و چندبعدی مبتنی بر ظرفیت های 
محیطی موجود و استفاده از پتانسیل های بالقوه و بالفعل محیط در 
همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و توجه به فضاهای عمومی در 
دل بافت های تاریخی است که می تواند عالوه بر احیا این محالت، ارتقا 
کنان را نیز باعث شود. این در حالی است که مطالعه  کیفیت زندگی سا
بر پایه ایــن فرضیه بنیادین اســت که محیط  مفهوم کیفیت زندگی، 
کن در  اجتماعی و فیزیکی می تواند بر روی خوشبختی و رفاه مردم سا
فضاهای  قابلیت های  به  توجه  با  بنابراین،  تأثیرگذار باشد.  یك محل 

کالبدی و زیبایی شناسانه  عمومی شهری، می توان از رویکردهای صرفًا 
روند  در  و  گرفت  فاصله  تاریخی،  بافت های  به  مــوزه ای  نگرش های  و 
بر  ارتقا بخشید.  را  آن ها  در  زندگی  کیفیت  تاریخی،  بافت های  احیای 
که  گونه ای باشد  این مبنا، نگرش صحیح به یک بافت تاریخی باید به 
نیازهای عمومی و نیازهای ویژه و اختصاصی آن همزمان مورد توجه قرار 
گانه با نیازهایی  گیرد. بافت های تاریخی قبل از آنکه هسته هایی جدا
نیازهایی  کلیت شهر بوده و دارای قابلیت ها و  از  ویژه باشند، بخشی 
کنینی با خواسته های مشابه  همچون سایر بخش های شهر و دارای سا
حفاظت  به  پرداختن  با  همزمان  بنابراین  هستند.  شهروندان  سایر 
کلیت شهر از  از هویت تاریخی بافت می بایست به پیوند منطقی آن با 
کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی شبکه دسترسی و... هم  ابعاد 
کیفیت بافت های  به خوبی اندیشید. الزمه موفقیت در احیاء و ارتقاء 
تاریخی مستلزم حفظ جمعیت موجود در بافت، ایجاد جذابیت های 
سطح  افزایش  و  شهری  مناطق  سایر  از  جمعیت  کشاندن  در  متنوع 

اجتماع پذیری است)جول8(. 
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جدول 8- حوزه های نقش آفرینی فضاهای عمومی در بافت های تاریخی 

حوزه های متنوع نقش آفرینیابعاد تاثیرگذاری

هویت محیط
کالبدی،معنایی واجتماعی هویت	  بسترسازی به منظور بروز ابعاد 
بسترسازی به منظور تداوم فرهنگی محیط	 

بسترسازی به منظور ایجاد حیات واقعه ای	 
بسترسازی به منظور افزایش سطح خاطره پذیری بافت	 

امنیت اجتماعی
کمک به همپیوندی اقشار بومی و فعاالن اقتصادی غیر بومی محیط	 
کاهش میزان جدافتادگی و انزوای مکانی در ساختار فضایی بافت	 

کلی ناظران 	  گردشگران، بازدیدکنندگان و به طر  ظرفیت سازی برای حضور 
محیط

سرزندگی و 
زیست پذیری

افزایش سطح مشارکت پذیری، تعامالت و تبادالت محلی	 
ایجاد زمینه های الزم به منظور جذب و نگهداشت مردم در فضای 	 

شهری

کمک به ارائه خدمات مطلوب تر شهری	 
بسترسازی برای ایجاد فعالیت های فرهنگی، آیینی و ملی متناسب با روح 	 

کم بر محیط حا

رقابت پذیری 
اقتصادی

عرصه نمایش بین المللی تصویر شهری به منظور جذب سرمایه های 	 
بین المللی و ایجاد رقابت سرمایه گذاری داخلی به تبع آن

گذاران	  کمک به افزایش سطح اعتماد سازی در نگاه سرمایه 

بسترسازی درجهت جذب سرمایه های سیال و خرد	 
کمک به حفظ ارزش های منحصر به فرد محلی در جهت تبدیل شدن به 	 

کانون توجهات

6.نتیجه گیری و پیشنهادات
در پژوهش حاضر براساس پیشینه نظری، مؤلفه های فضای شهری و 
کیفیات ناظر بر آن از منابع مورد بررسی استخراج شده و سپس ابعاد و 
سنجه های کیفیت زندگی شهری بررسی و معیار هایی از آن که به فضای 
با  استحصال شده  و شاخص های  دارد، مشخص شده  اشــاره  شهری 

گرفته است.  ویژگی های خاص بافت تاریخی مورد پایش و بازبینی قرار 
و  عملکردی  کالبدی،  »کیفیت های  آمــده  دســت  به  نتایج  بــراســاس 
که  هستند  شهرها  عمومی  فضاهای  در  بسیاری  زیست محیطی« 
کاربران  و  کنان  سا رضایت  جلب  در  عرصه  موفقیت  ضامن  می توانند 
بافت های تاریخی باشند ولی توجه به »فعالیت های اقتصادی و تحرکات 
که  کلیدی ترین مواردی هستند  اجتماعی« موجود در بافت تاریخی از 
عرصه های  در  مــردم  زندگی  کیفیت  بر  اقــدام  یک  اثربخشی  می توانند 
کردن  حساس  بین  این  در  افزایش  دهند.  را  تاریخی  محالت  عمومی 
جامعه محلی نسبت به ارزش های بافت تاریخی و قابلیت های عرصه 
کیفیت زندگی آنها منجر به نقش پذیر شدن آنها در  عمومی در ارتقای 
نحوه استفاده از عرصه های عمومی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی- 
عرصه های  کیفیت  ارتقای  بــرای  محلی  جامعه  در  موجود  اجتماعی 
عمومی، توانمند ساختن آنها در بیان مسئله و راه حل های پیشنهادی 
گاهی نوآوری در نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ها  و 
و  تاریخی  بافت های  در  عمومی  عرصه های  پایدار  حیات  که  می شود 
کاربران آنها را تضمین می کند و رابطه  کنان و  کیفیت زندگی سا ارتقای 
تنگاتنگی با مدیریت شهری دارد. بر این اساس، مقوله زیست پذیری 
کیفیت  اجتماعی _فرهنگی و اقتصاد پویا زیربنای شکل گیری فضای با 
اقتصاد،  و  اجتماع  محیط،  مثلث  بدون  و  بوده  تاریخی  بافت های  در 
کیفیت زندگی ارتقا نمی یابد. مدل مفهومی تبیین شده در این پژوهش 
که مبتنی بر مؤلفه های فضای شهری است، به عنوان رویکردی نوین در 
برنامه ریزی و مدیریت شهری و در فرایند اقدام و بازآفرینی پایدار شهری 
می تواند  مدل  این  که  این  ضمن  است.  مطرح  تاریخی  بافت های  در 
کیفیت اقدامات در عرصه های عمومی واقع در بافت های  در سنجش 
تاریخی با عملکرد در مقیاس های مختلف محلی، منطقه ای، شهری و 

کاربرد داشته باشد. فراشهری نیز 
تمایز این مدل با مدل های پیشین و بداعت و نوآوری آن در این است 
که اساسًا مدل های پیشین تنها ناظر بر مؤلفه ها و ابعاد طراحی شهری و 
کید آنها بیشتر بر کیفیت محیطی است. حال  کیفیات ناظر بر آنهاست و تأ
که این مدل مفهومی سه مفهوم »فضای شهری«، »کیفیت زندگی«  آن 

شاخص های  براساس  و  داده  قــرار  مدنظر  هم  با  را  تاریخی«  »بافت  و 
کیفیت زندگی با توجه به زمینه )مشخصًا بافت  متناظر فضای شهری و 
تاریخی( تبیین شده است. به بیانی دیگر مؤلفه ها و شاخص های این 
رفته  فراتر  از مدل های پیشین طراحی شهری  گام  مدل مفهومی، دو 
که  زندگی  کیفیت  ابعاد  و  شاخص ها  با  شهری  فضای  شاخص های  و 
تاریخی  بافت  بستر  با  و  گشته  متناظر  هستند،  شهری  فضای  بر  ناظر 
که سه مؤلفه عملکردی،  انطباق داده شده اند. این مدل از شش مؤلفه 
طراحی  محتوایی  بعد  در  زیست محیطی  و  تجربی زیبایی شناختی 
بعد  در  زمان  و  اقتصادی  اجتماعی،_فرهنگی،  مؤلفه ی  سه  و  شهری 
کل، چهارده  رویه ای طراحی شهری، تشکیل شده و این مؤلفه ها در 
که در  که هر یک از معیارها، شاخص هایی را دربرمی گیرند  معیار دارند 

نمودارزیر قابل مشاهده است)نمودارشماره5(.     
فرایند  و  تاریخی  بافت های  در  مداخله  امــر  در  پیشنهادی  اقــدامــات 
بازآفرینی آنها با توجه به مدل تبیین شده به تفکیک مؤلفه ها به اختصار 

به شرح زیر پیشنهاد می شود: 
فرایندمحوری،  مشارکت،  زمینه گرایی،  اجتماعی_فرهنگی:  مؤلفه ی 
عرصه های  در  کــاربــران  و  کنان  سا رضایتمندی  بر  اثــرگــذاری  و  ــوآوری  ن
کــــاربــــران عــرصــه  ــنـــان،  کـ ــا عـــمـــومـــی؛ »بـــهـــره مـــنـــدی از مـــشـــارکـــت سـ
محلی  نهاد  مــردم  نهادهای  بــه  قــدرت  و  اختیار  عمومی«،«تفویض 
برای مدیریت بهره برداری«،«ارتباط مؤثر و سازنده میان سازمان های 
چارچوب های  رعایت  و  تاریخی  بافت های  کیفیت  ارتقای  در  دخیل 
به  مــســئــوالن«،«احــتــرام  پاسخگویی  و  رویــه هــا  قانونی«،«شفافیت 

کنان بافت«. ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سا
مؤلفه تجربی _زیبایی شناختی: »ترکیب فضای قدیم و جدید در عرصه 
عمومی با احترام به ویژگی های زمینه تاریخی«، »توجه توأمان به توده و 

فضا و اجتناب از پوسته سازی«. 
به  احترام  و  محیطی  آلودگی های  »کاهش  زیست محیطی:  مؤلفه ی 

منابع انرژی و میراث طبیعی«. 
»ارتقای  فضا«،  سرزندگی  بر  مطلوب  عملکردی:«اثرگذاری  مؤلفه ی 

همه شمولی اجتماعی برای برگزاری رویدادهای متنوع«. 
ارتــقــای  کـــار و  کــســب و  ــه  ب ــــق بخشیدن  ــتــصــادی: »رون اق مــؤلــفــه ی 

گردشگری«. 
مؤلفه ی زمان: »توجه به زیست شبانه«، »برگزاری رویدادهای فصلی، 
در  آن  ابقای  در  سعی  و  مکان  روح  »تشخیص  هفتگی«،  و  ماهیانه 

محیط«.
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کیفیت زندگی در بافت های تاریخی شهری  نمودار شماره6: مدل مفهومی تبیین نقش فضای شهری در ارتقای 

تقویت حس مکان در بافت اجتماعی شهری- 	•
محلی

مشارکت در تصمیم گیری های مختلف شهری 	•
)تصمیم گیری( و پیوستگی اقدامات به عنوان یک 

عامل یکپارچه
مشارکت در فعالیت های اجتماعی مختلف و 	•

کنان از  اثرگذاری مطلوب اقدام در رضایتمندی سا
حضور در محله

گرایی )سیاسی- آیینی و 	• رویداد مداری و واقعه 
مذهبی(

احساس هویت و تعلق خاطر در شهر	•
خاطره جمعی و حس تعلق تاریخی	•
رضایتمندی از روابط همسایگی در محله	•
کننده نشاط و لذت در 	• فضاهای اجتماعی ایجاد 

شهروندان
ابتکارات هوشمندانه در تعامالت شهری دیجیتال و 	•

ارتقاء سطح ارتباطات اجتماعی

مدیریت زمانی فعالیت ها در فضا	•
طراحی و صرف هزینه فضاهای همگانی برای استفاده در بیشترین زمان ممکن	•
کاربری از نظر زمانی متفاوت در طراحی فضایی	• اختالط 
لزوم وجود چند ساختمان و فعالیت دائمی در جامعه 24 ساعته )مسکونی و...(	•
کز شهری	• اقتصاد شبانه وابسته به زندگی شبانه جهت بازگرداندن سرزندگی به مرا

خوانش شهر به عنوان متنی چند الیه	•
توجه به حس مکان و تثبیت هویت مکان	•
چگونگی تطبیق محیط با زمان و تغییرات	•
تشخیص روح مکان و سعی در ابقای آن	•
گذشته	• لحاظ حال با توجه به تداوم 

توجه به نیازهای تمام اقشار )عدالت اجتماعی(	•
کودکان در محله	• امنیت زنان و 
پشتیبان 	• زیرساخت های  به  کنان  سا دسترسی 

ــد مــحــلــی، فــضــای ســبــز ،  ــز خــری کـ ــرا ســکــونــت )مـ
آموزشی، بهداشتی و...(

ــت مــحــیــط شـــهـــری بـــرای 	• ــی ــن کــیــفــیــت ام
فعالیت های مختلف

توجه به نظارت عمومی و انجام تدابیر الزم 	•
در  بزهکاری  و  ها  ناهنجاری  کنترل  بــرای 

کنان بافت محیط توسط سا
محیط 	• در  ایمنی  هــای  شاخص  به  توجه 

شهری
و 	• کنترل نارسایی های مسبب خطرآفرینی 

مخاطرات محیطی در بافت
کاهش 	• در  هوشمند  شهر  اپلیکیشن های 

جرائم و افزایش امنیت عمومی 

پویایی زندگی شهری و محلی در بافت 	•
و تقویت انعطاف پذیری محیط

حفظ ارزش های شهری و معماری اعم 	•
از شاخص های انسان ساز و طبیعی در 

بافت شهری و محلی
ــی مــعــانــی فــرهــنــگــی- تــاریــخــی و 	• ــداع ت

خاطره انگیزی
تاریخی 	• بافت  زندگی شبانه در  کیفیت 

به ویژه فضاهای عمومی

تــقــویــت شــبــکــه دســتــرســی  حــمــل و نقل 	•
عمومی

توسعه شبکه ایمن پیاده راهی	•
تسهیل 	• و  هوشمند  شــهــر  فــنــاوری هــای 

رفت وآمدها و سفرهای روزانه
دسترسی به امکانات و خدمات شهری	•

استقرار و تجهیز فضاهایی برای مالقات جمعی در بافت تاریخی )دیدارگاه بودن 	•
بافت تاریخی(

کلیه اقشار جامعه )همه شمولی مکان(	• فراهم نمودن امکان حضور 
امکان حضور در ساعت های مختلف شبانه روز و تجهیز محیط به ظرفیت های 	•

زندگی شبانه
امکان برگزاری رویدادهای مختلف موردی و مناسبتی	•

ــار و ارتـــقـــای 	• کـــســـب وکـ رونـــــق بــخــشــیــدن بـــه 
کالبدی،  ظرفیت های  به  احترام  با  گردشگری 

اجتماعی و زیست محیطی 
گری زمین و اثرگذاری مطلوب 	• جلوگیری از سودا

بافت  ک واقع در  اقتصادی امال ارزش  بر  اقــدام 
تاریخی

شبانه 	• اقتصاد  تقویت  و  کــاری  ساعات  افزایش 
شهری

هزینه های 	• کــاهــش  و  هوشمندانه  ابــتــکــارات 
زندگی

بافت 	• محیط  در  اقتصادی  فعالیت های  تنوع 
تاریخی )اقتصاد خالق(

ابزارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی	•
ارتباط 	• و  اقتصادی  متقابل  کنش های  فرصت 

در  دخیل  ســازمــان هــای  میان  ســازنــده  و  مؤثر 
ارتقای کیفیت

• کیفیت خرد اقلیم فضاهای 	 آسایش اقلیمی پیاده ها و 
شهری

• کیفیت پارک ها و فضاهای سبز در سطح محله	 تعداد و 

• نظافت خیابان ها، فضاهای شهری و مکان های عمومی	
• کیفیت جمع آوری زباله در سطح محله و دفع مواد زاید 	

شهری

• مسئولیت پذیری زیست محیطی و استفاده درست از 	
بستر طبیعی

• توجه به پیوندهای زیست محیطی بومی و منطقه ای	

• وضعیت آلودگی هوایی، صوتی	
• ــه حــداقــل رســانــدن 	 کــارایــی از نــظــر مــصــرف انــــرژی، ب

کوسیستم ها  آلودگی ها و پشتیبانی ار ا

• کالبد شهر و ساختمان ها	 توجه به عناصر بومی و اصیل در 
• هماهنگی نماها و منظر شهری ساختمان ها در تعریف بدنه فضاهای 	

عمومی شهری
• کارکردهای مورد نیاز زندگی 	 توجه به الگوی معماری ساختمان ها با 

امروزی
• توجه به الگوی هندسی معابر با الویت پیاده )که در قدیم نیز اینگونه 	

بوده است( و مقیاس انسانی آن ها
• توجه به ساختار فضایی و سیر تحول تاریخی و ریخت شناسی بافت	

• فضاهای 	 احیا  و  شکل گیری  در  انسانی  مقیاس  بــه  توجه 
همگانی

• توجه به زیباسازی منظر شهری در بافت و ارتقا تنوع پذیری 	
در جداره ها و بدنه های شهری

• تابلوها، عالیم ،نشانه ها، 	 از  اعم  ارزش هــای بصری  به  توجه 
خ بام ها، پالت رنگی و... الگوهای تزیینات ساختمان ها، ر

• کنان و شاغالن در بافت تاریخی	 توجه به رضایتمندی سا
• فضاهای 	 بــر  کید  باتأ شهری  محیط  خــوانــایــی  سطح  ارتــقــا 

عمومی و همگانی
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