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 چکیده :

امروزه کیفیت زندگی شهرها در ارتباط با توسعه شهری تعریف شده است و با گسترش روزافزون شهرنشینی در سراسر جهان، 

رفته استت  لییرم  وجود الگو ها و زمینه های محر  مورر در نحوه گستترش نحوه و کیفیت گستترش شتهر مورد توجه قرار گ

متارر از لوامل متعدد کالبدی، اقتصتتادی،  "رشتتد شتتهر به لنوان یج موجود دویا و زنده"شتتهر، مستتاله دی یده و جند جانبه 

ست شرده ا شد ف شد دراکنده و ر شهر، ر شد  شد  دو حالت لمده ر که به لنوان ابزار خیق  اجتمالی، فرهنگی و محیطی می با

راهکارهای ارتقای کیفی و کمی شهر مورد استفاده قرار می گیرند  لییرم  داسخگویی رشد دراکنده در برخی موارد، امروزه رشد 

 فشرده با هدف تحقق شهر دایدار، هوشمند و داسخگو مورد تاکید و توصیه کارشناسان شهری قرار می گیرد  

بافت فرسوده بعنوان بخش ا توجه به موجودیت شهر بعنوان یج موجود زنده، رشد یابنده و دویا توجه مدیران شهری به رجند به

صورت برنامه  سد بافت میانی نیز می تواند در  ست، اما به نظر می ر شده ا ستی بیش از دیش جیب  ضمحالل دیکره زی رو به ا

 تی برتر از بافتهای فرسوده داشته و حتی ابعادی قابل توجه از دایداری را متجیی سازد ریزی و هدایت، سرنوش

سنجش و قیاس ابعاد دایداری در  ضر با هدف  سی قرار دهد  لهای مختیف بافتدژوهش حا ره ا با بهذشهر، این قابییت را مورد برر

نامه مناسب امتیازدهی و جمع بندی سنجه های ابعاد دایداری دایداری و تنظی  درسش مبانی نظریو تدوین  مطالعاتگیری از 

طی و زیستتت محی-انواع بافت انجام و مورد بررستتی و تحییل قرار گرفت  نتایب بیانگر اهمیت بافت میانی در جنبه های فضتتایی

شد  در جمع بندی امتی ست نمی با صادی دایداری رتبه نخ شد، هر جند در بعد اقت ازات دایداری، امتیاز اجتمالی دایداری می با

افت و امکانات ب زیرستتاختها تعیق خاطر، خاطره انگیزی، بافت میانی با بافت نوستتاز رقابت دایادا دارد  با توجه به قدمت، هویت،

 میانی، ارتقای شرایط آن از مهمترین وظایف مدیریت شهری محسوب می گردد 

 

 بافت میانی، محیه، دایداری، لیکرت، بافت فرسوده واژگان کلیدی:
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 مقدمه: 

لمیکردی می تواند داسخگوی -محالت شهری سرزنده با کارکرد مختیط از نظر لمیکردی و اجتمالی در حین وجود نظ  فضایی

سان امروز در  شنهاد، اجرا و هماهنگی قرار میگیرد  نیازهای ان شهری مورد دی سیاری از محیطهای  شد  این آرمان در ب شهر با

طبیعت شتتهر بعنوان تجربه منظ  و ستتاختار یافته همواره مانند یج دازل متشتتکل از اجزای گوناگون مطرا می باشتتد  دژوهش 

ر جریان دجنبه های گوناگون زیست شهر باید  کالبدی شهر،-حاضر با تحییل این ساختار بیان می دارد که لییرم  تبیور فضایی

ت میانی شهر به لحاظ زمانی به لنوان بخش با دو دیدگاه متفاوت، باف برنامه ریزی و طراحی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد  

سته مرکزی و بافت  سطه ه شود و به لحاظ مکانی حیقه وا سعه جدید تعریف می  سته تاریخی )مرکز( و تو صال ه در گذار در ات

ستیابی به  سیل بافتهای میانی می تواند راهکاری منطقی در د شهری با توجه به دتان شد  برنامه ریزی  شهر می با شیه ای  حا

شهر به لنوان ا سعه اجتماع، بافت میانی  شهر به لنوان موتور تو سوب گردد  با در نظر گرفتن  شهری مح هداف لمده مدیریت 

صنایع مدرن و جذب  صنایع کوجج و جایگزینی  سکن، تر   شود  افت کیفیت م سی آن در نظر گرفته می  سا یکی از اجزای ا

یه، لوامل لمده افت کیفی بافت میانی می باشتتد  در واقع جرخه شتتهروندان به ستتکونت در بر  ها و مستتکن در تراک  حاشتت

فرسودگی و معضالت بافت میانی به ترتیب شامل تعطییی کارگاهها و مشامل و جابجایی به قصد صنایع مدرن مستقر در حاشیه 

 شهر، بیکاری، مهاجرت، فقر و تداوم جرخه تخریب و فرسودگی می باشد 

شهر به  سعه  سعه درونزا( به لنوان راهکاری منطقی و جایگزینی برای تو سعه میان بافتی )تو شد و تو شرده  با الگوی ر شد ف ر

شاکیه  سانی  سمت دیرامون )توسعه برونزا( می تواند به لنوان الگوی مناسب و منطبق بر معیارهای دایداری، به تامین مقیاس ان

مدار، امکان توستتعه و طراحی شتتبکه دیاده و دوجرخه در محدوده، تامین شتتبکه های  شتتهر، توستتعه درونی با رویکرد انستتان

شهر، به کاهش  سات زیربنایی و روبنایی موجود در  سی صل می انجامد و با بهره گیری از امکانات و تا سج  و مت سی من ستر د

راضتتی موجود، ضتتمن تامین تراک  حج  ترافیج، کاهش تخریب زیستتت محیطی و امکان بازیافت زمین بینجامد  استتتفاده از ا

شهر، تاکید بر جاذبه ها و زمینه های تاریخی-کالبدی صادی  ساز تقویت اقت سب، زمینه   اجتمالی، ارتقای امنیت،-جمعیتی منا

لدالت و دستتترستتی به امکانات و کاربری های شتتهری، حمل و نقل دایدار، کاهش آلودگی محیطی و جیب مشتتارکت مردم می 

برنامه ریزی در خصتتتوا بافت میانی با هدف نهایی احیای زندگی خودجوش ستتتاکنان می تواند به لنوان  بازنگری وگردد  

راهکاری دایدار ضتتمن تامین مناستتبترین موقعیت رشتتد شتتهر، به ترمی  و بازتوانی بافت موجود نیز بدردازد  در ستتالهای اخیر 

ضل لمده کالبدی شهری مع سامان  سوده و ناب ش-بافتهای فر سرمایه اجتمالی  شده و مورد توجه، برنامه ریزی و  شناخته  هرها 

گذاری قرار گرفته است، بدیهی است بافت میانی با وجود بهره گیری از موقعیت و امکانات بالقوه، لییرم  وجود معضالت شهری 

تواند  ای فرسوده  میقابل دیش بینی و ناکارآمدی در کارکرد و ساختار کمتر مورد توجه قرار گرفته است و وضعیت فعیی بافته

صورت لدم برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر و دیش بینی های  شهر، در  شت محتوم بخش لمده ای از بافتهای میانی  سرنو به لنوان 

الزم تخصصی در سالهای آینده تصور گردد  درمان معضالت و ناکارآمدی بافتهای شهری ال  از احیای بافتهای فرسوده یا نقش 

تهای میانی می تواند به لنوان راهکاری دایدار جهت بازگرداندن این الضای حیاتی به جرخه زیست شهر و بهره آفرینی برای باف

 گیری از دتانسیل های موجود آن مورد توجه قرار گیرد  

به به بنظر می رسد اتخاذ دیدگاه مناسب متخصصان شهری ال  از مدیران، برنامه ریزان، طراحان و شهروندان در نگاه همه جان

شهر به لنوان ددیدهای زنده، دویا و در حال رشد با در نظر گرفتن دیشینه و شرایط رشد و حیات آن از ابعاد زمانی و مکانی هر 

محدوده جهت اخذ تدابیر کارآمد می تواند زمینه ستتاز خیق و ارتقای کیفیت محیط و زندگی در شتتهر گردد  لذا برنامه ریزی با 

سیل ه شهر، نقش توجه ویژه به دتان شگیرانه از ناکارآمدی اجزای  شهر، لالوه بر نقش دی ضالت بافت میانی در مدیریت  ا و مع

 توسعه ای مهمی در خیق شهر داسخگو دارد 
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 :پیشینه تحقیق

دوره قبل از جنگ جهانی دوم، دس از آن کییه لییرم  تمرکز بر معماری مجزا و مرمت ابنیه بدون توجه به بافت دیرامون در 

زیستی بافت های شهری و بازگرداندن سرزندگی و -توجهات معطوف به مطالعه، برنامه ریزی و طراحی در جهت احیای کالبدی

ضاهای  سازی و احیا قرار گرفته و در خدمت ف سیاری از بافتهای کهن مورد باز شد  به گونه ای که امروزه ب  زندگیحیات به آنها 

مدرن قرار میگیرند  بسیاری از فضاهای شهری، فضاهای جمعی، هتیها و مراکز توریستی تفریحی در بسیاری از کشورهای مدرن 

 در دوسته قدیمی یا میانی و با تجهیزات مدرن مورد استفاده مخاطبان ساکن یا توریست قرار می گیرد 

شینی،  شهرن شتابان و دی یده  شد  شر دارند  لییرم  امروزه با توجه به ر شهر و الیه های گوناگون آن نقش مهمی در زندگی ب

شهر و  سییهای آن در زندگی روزمره، آرار و تبعات منفی نیز متوجه زندگی و آینده  شینی و دتان شهرن وجود آرار و تبعات مثبت 

صان را می طیبد  د ص سازی متخ صمی   شد که لزوم دیش بینی، برنامه ریزی و ت شهر بشهروندان می با سایل  سخگویی به م ا ا

شد  ست مطیوب با شهر به موقعیت و زی ستراتژیج و دویا جهت هدایت بهینه  سعه دایدار می تواند راهکاری ا الت مح رویکرد تو

شهر دارند   ضایی و اجتمالی در  صت های ف شهرها نقش مهمی در خیق فر شهری بعنوان اجزای الینفج لمیکردی جغرافیایی 

محالت و ایجاد محالت جدید صورت می گیرد  لذا ابعاد، موقعیت، شرایط مکانی و زیستی و نحوه کارکرد  رشد شهر در ارر رشد

 محالت تعیین کننده کارکرد کییت شهر می باشند  

در شهرهای ایران محالت بعنوان اجزایی منسج  و مرتبط درلین حال کارکرد مجزا و مستقیی در مقیاس زیست محیی داشته 

ازهای ساکنان بوده اند  بهره گیری از خدمات و تاسیسات در مقیاس محیی مانند میدان، بازارجه، مسجد، گرمابه، و داسخگوی نی

ن اجتمالی و تعیی-محل را فراه  کرده و به تعریف نقش اقتصادی و اقتصادیآب انبار و     موجبات کارایی لمیکردی، مدیریتی 

شینی، تغییرات هویت ویژه محیه می انجامد  با دگرگونی محال شهرن شتابان  شد  س  و ر ست ، روا  مدرنی شهری در قرن بی ت 

نظام قدی  محالت متحول شد و با تعریف مدیریت شهری از باال به دایین، اختیار لمده ای در ساختار محالت شهری ددید آمد  

شهری قرار گرفت  لذا برنامه ریزی برای صمی  گیری محالت در اختیار نهادهای  شده و  کنترل و ت صورت قالب بندی  محالت ب

یکستتان بدون در نظر گرفتن تفاوتها و ویژگیهای خاا، منجر به حذف نقش و هویت ویژه، کاهش مفهوم تعیق مکانی، ستترمایه 

اجتمالی و مسئولیت دذیری و مشارکت افراد در سرنوشت محالت خود شد  از سوی دیگر مشکالت در اجرای قوانین، ضوابط و 

امروزه با طرا مساله بی هویتی و ناکارآمدی محالت، متخصصان به مباحث محیه محور گرایش سئیه ساز شد  مقررات شهری م

 دیدا کرده و در صدد بازنگری مفاهی ، الزامات و راهکارها برآمدند  

 

 فرضیه:

 بافت میانی واجد امتیازات بالقوه ای جهت ارتقای دایداری در ابعاد گوناگون می باشد  -

  می باشد شایان توجهیهای گوناگون شهری، بافت میانی دارای قابییتهای در مقایسه بافت -

 

 :روش تحقیق

با استتتفاده از روش در بخش نخستتت جمع آوری مبانی نظری دژوهش تحیییی می باشتتد  -دژوهش حاضتتر با رویکرد توصتتیفی

سنادی -کتابخانه ای سی قرار گرفتند اطاللاا شدند و مورد تحییل و برر سناد گردآوری  ستکمیل  ت کتابها، مقاالت و ا شنامه در

شد  صها و امتیازدهی به آنها طبق طیف لیکرت انجام  شاخ صان در دو مرحیه جهت تعیین  ص یکی از رایب  لیکرت قیاسم متخ

  در این مقیاس یا طیف محقق با توجه شود انجام می درسشنامه براساس که است تحقیقاتی در گیری اندازه های مقیاس ترین

داستته های جندگانه،  ها و قرار می دهد تا براستتاس گویه تعدادی گویه را در اختیار شتترکت کنندگان به موضتتوع تحقیق خود،

 جمع بندی جدول بدست آمده و تحییل آن جهت اربات فرضیه بکار می رود   میزان گرایش خود را مشخص کنند

http://madsg.com/what-is-likert-scale/
http://madsg.com/what-is-likert-scale/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
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 :ادبیات تحقیق

شهر ایرانی در  ست، بافت در ادبیات  شیه ای ا شین و حا شتر متوجه بافتهای مهاجرن محیه: لییرم  تعاریف محیه در مرب که بی

یه بر جنبه های مختیف از محیه صتتورت گرفته قالب شتتهر قدی  و لوامل اجتمالی آن تعریف می شتتود  تعاریف متعددی با تک

است  مفهوم محیه در هر کشوری تعریف خاصی دارد   مفهوم انتزالی محیه لالوه بر ساختمان ها و خیابانها در رفتار مردم ریشه 

ستتمبییج تجاری دارد بیکه بیشتتتر مفهومی -(  بعنوان نمونه در کشتتور مراکش محیه کمتر مفهوم اداری18، 1383دارد )کهرم، 

ست )ربانی،  ضای156، 1385ا شکل از خانه های مجاور ه  در یج ف ست خاا جغرافیائی ( محیه مت سبت خانواده ها ا  به ن

ر یج محیط آشنا و مانوس می بینند )شکویی، دارند و با ورود به محیه، خود را د خود را مسکونی خانه احساس همان خود محیه

شود و 1371(  توالیی )48، 1373 ساکنان در  می  سط  صی می داند که محدوده آن تو شخ ضایی م ( محالت را واحدهای ف

لینچ محیه را (  95، 1371مردم بواستتطه استتتقرار در این محالت با ه  ارتباط برقرار کرده و هویت مشتتتر  می یابند )توالیی، 

ست که واای شهر ا سبتا بزرگی از  سمت ن ستن جنین تعریف می کند : ق صیات یج د صو شد  جد خ شابه با ، 1374)لینچ، و م

صادی و کالبدی ایجاد کننده و   (123 صری، اجتمالی، اقت ادرا  مفهوم محیه بعنوان محدوده ای بر مبنای ویژگیهای تمیکی، ب

 است  حاصل اشتراکات و تفاوتها در ویژگی های مختیف آن 

 ( 1 لشک، ابعاد مختیفی زمینه ساز بروز دایداری می باشد )دایداری لییرم  توجه لمده به بعد زیست محیطیدایداری شهری: 

 

 

 (Spangenberg, 2004) : منشور پایداری 1 شکل

 

دایداری از دیدگاههای ( اقتصادی، اجتمالی و محیطی می باشد  1 شکلتوسعه دایدار با هدف ارتقای شرایط در ابعاد گوناگون ) 

(  بطور کیی موضتتوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق 1  جدولو 2 شتتکلمتفاوتی مورد بررستتی قرار گرفته استتت )

 (  17، 1378استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید دذیر مطرا است )زیاری، 
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 (1392پایداری شهری )فرهادیان و همکاران، : ابعاد 2 شکل

 

اندیشممدنداح زه ه ی گ نهن نهح ااد د ه الممهل دتی هت  را اراگ دازی ا یدارگ دکرد  رده اند  ی یک  ا    دی تریح ندهنی ی گ 

 د  ا شد. 1   دهلآح دک اق 
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 (1391و شاخص های پایداری )زیاری و همکاران،  د: اصول، ابعا1  جدول

 

 سطح با متناسب 2012 در سال میل سازمان گزارش براساس شهری رونق ، هرگونهشهری دایدار توسعه هایمشخصه  براساس

ستناد با شهری توسعه موضوع بر ،شهری شده انجام ریزی های برنامه و قوانیندولتی،  نهادهای توجه  متمرکز ذیل، موارد به ا

 (:UN-Habitat, 2012است ) شده

 شغل ایجاد های زمینه تا دارد توجه خانوار درآمدهای سطح کنار در شهری توسعه و اقتصادی رشد به شاخص، این :وری هبهر -1

 .شود فراه  اقتصادی اصالحات و ها برنامه طریق از متعادل های تفرصبرقراری  با ساکنین برای

 .میدردازد شهری هوشمند سازی ابزارهای و اطاللاتی تکنولوژی بهداشت، آب، موضولات به :شهری توسعه های زیرساخت -2

ستفاده با توان می :زندگی کیفیت  -3 ضاهای  از ا سجام تقویت یها زمینه لمومی،ف سایش و مدنی هویت اجتمالی، ان  رفاه و آ

 .کرد فراه  را اجتمالی امنیت و مادی و شخصی

 تقویت ،شهری جامعه دذیر آسیب گروههای و ها اقییت حقوق حفظ نشینی، حاشیه و فقر کاهش به :اجتمالی شمول و لدالت -4

 .دارد توجه مختیف های حوزه در مدنی مشارکت تأمین و جنسیتی لدالت

 .دردازد می زمین و طبیعت آن، مصارف و انرژی موضولات به :محیطی دایداری -5
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سه گانه دایداری ) صهای  شاخ شده،  سه بافت ذکر  سنجش میزان دایداری  ستخرا  و در -محیطیبا هدف  صادی( ا کالبدی، اجتمالی و اقت

سنجی  ستفاده از نظر سه نمونه موردی در هر یج )با ا سه محدوده با  شد  نهایتا میزان دایداری هر حوزه حوزه  صان( امتیاز دهی  ص متخ

 تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت  در نهایت دیشنهادات تخصصی جهت ارتقا دایداری ارائه شد 

صل خیابان مهر و مهرآباد(، بافت میانی در محدوده  شتاق )حدفا صفهان در محدوده خیابان م ساز ا صان، بافت نو ص سنجی متخ دس از نظر

صل دل بزرگمهر تا خیابان هشت بهشت(شرق ستان )محدوده خیابان بازارجه( ی خیابان بزرگمهر )حدفا شهر سوده  نه بعنوان نمو و بافت فر

 های موردی انتخاب شدند  

 

 اصفهان شهر گانه سه یبافتها در مطالعه مورد یمورد یها نمونه:  3 شکل

 ده، میانی و نوساز، ابعاد و شاخصهای دایداری مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفتنددس از انتخاب نمونه موردی بافت های سه گانه فرسو

  (4 شکل)

 

 

 پایداری و شاخصها ابعاد:  4 شکل

 بطور کیی اقدامات دژوهش شامل گامهای زیر می باشد:

 شد تدوین  4 شکلمطابق وهش ژمطالعات و مبانی نظری دبه  با توجهمختیف آن و شاخصهای گام اول: دایداری و ابعاد 

شده گام دوم:  ساز با نظرسنجی از متخصصان شاخصهای تدوین  سوده، میانی و نو سه محیه انتخابی در بافت فر  مورد امتیاز دهیدر قالب 

صورت مجزا و جمع بندی  (5 شکلمطابق طیف لیکرت ) صها و ابعاد دایداری ب شاخ صد و جمع بندی امتیاز برای  صورت در قرار گرفت و ب

 ( 2   دهل) بررسی قرار گرفتشده مورد 
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 : طیف لیکرت جهت امتیاز دهی 5 شکل

 

 ارائه شده اند  2   دهلزدهی ها و جمع بندی نهایی در قالب نهایتا جمع بندی نظرات متخصصان، امتیا

 

 

 پژوهش یمورد نمونه در ازاتیامت یبند جمع و یبررس:  2  جدول
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د ع  ه در  ل ا فت دی ن  ا  ا یدارگ ق ال ته ه  ارخهردار است. در خلهص ااد د ا یدارگ، ا یدارگ ا ت 6 شکلدک اق 

 دارد.ادتی   ا الی    یست دزیک  نی  در ا فت دی ن -فض ی 

 

 

 : مقایسه امتیازات انواع بافت در ابعاد پایداری 6 شکل

 

 نتیجه گیری:

ه مطالعه دایداری در ابعاد گوناگون زندگی شهری بسیار مورد توجه دژوهشگران قرار گرفته است  هر جند دایداری بیشتر در بعد زیست زامرو

ست، ابعاد گوناگون  ضاییمحیطی مورد تاکید قرار گرفته ا صادی -دایداری ال  از دایداری ف ست محیطی، دایداری اجتمالی و دایداری اقت زی

قابل توجه است  مطابق فرضیه دژوهش بافتهای میانی با بهره گیری از دتانسییهای ویژه می تواند واجد امتیازات قابل توجهی در جنبه های 

شد   ستفاده از شاخصهای دایداری،  دس از تدوین ابعاد وگوناگون دایداری با شاخصهای دایداری در دسته بندی با ا درسشنامه متخصصان 

شده مورد امتیازدهی و جمع بندی قرار گرفت   سوده انجام  سبت به بافت فر ساز و میانی در درجه باالتری ن در مورد امتیاز دایداری، بافت نو

صاد شند  در بعد دایداری اجتمالی و دایداری اقت ضاییمی با ست، هر جند در مورد دایداری ف ست ز -ی، بافت میانی باالترین امتیاز را دارا ی

سیل های  محیطی سوده امتیاز گرفته اند  لذا دتان ساز، میانی و فر ستقیمی با قدمت بافت دارد و لذا به ترتیب بافت نو سبت م ، امتیازات ن

ضایی، اجتمالی، جمعیتی، هویتی موجود در بافت میانی سیل های کالبدی، ف ساختی )ال  از دتان بعنوان حوزه ای در گذار می تواند  ( و زیر

ص شته و بعنوان گامی مه  در جهت ارتقای دایداری محالت و کل در  سوده دا شتی متفاوت از بافت های فر سرنو ورت توجه و برنامه ریزی، 

 اهمیت بسزایی دارد یریت شهری دمطرا گردد  بافت میانی در برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بیندمدت مشهر 

شد  بافت میانی از دیدگاه زمانی  شهر می با ساختار  شهرها به لحاظ زمانی و مکانی دارای موقعیتی ویژه در  عنوان ببافت میانی 

هویتی است و از طرفی به لحاظ کارکرد و لمر بافت با -دارای دتانسیل های کالبدیحدفاصل بافت قدی  و بافت جدید از طرفی 

شد  بافت میانی به لحاظ مکانی  سوده خواهد  شت بافتهای فر سرنو سیدگی منجر به  صورت لدم ر ست که در  تهدیداتی روبرو

این لضو میانی نقش بسزایی اصیی شهر و بخشهای توسعه جدید شهر است   -هسته مرکزی  شهر میانبعنوان حوزه گسترش 

در ایجاد امکان دسترسی و اتصال از منظر جابجایی و ادرا  ذهنی شهروندان ایفا می کند  در صورت لدم توجه به نقاط قوت و 

ضعف بافتهای میانی، این بخش از شهر رو به انزوا و زوال رفته و موجبات کاهش کیفیت شهری و زیستی در بخشهای مجاور را 

 خواهد کرد  نیز ایجاد
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اه  مشتتکالت موجود در این بافتها شتتامل کاهش کیفیت کالبدی، کاهش کیفیات اجتمالی، کاهش کیفیات زیستتت محیطی و 

ظر می جانبه توسعه دایدار منطقی به ن مشکالت اقتصادی، فرهنگی، زیباشناسی است که داسخگویی به آن با توجه به ابعاد جند

جهت تعیین راهکارهای هدایت شتتهر بعنوان موجودی زنده و دویا و همواره در تحول مستتتیزم نگاهی دقیق و همه جانبه رستتد  

کننده و اصالحی است  در این جریان مهندسین شهرساز با نگاهی جامع و میان رشته ای به شناسایی، تحییل، تصمی  سازی، 

 ا می دردازند تصمی  گیری و طراحی و تبیین راهکارها و سیاست ه

تقویت یکدارجگی و هویت شتتتهر در قالب یج کل متشتتتکل از اجزا به لحاظ تقویت ارتباط لمیکردی و ذهنی میان بخشتتتهای 

ستی ساز ارتقای زی شهر گردد -گوناگون می تواند زمینه  شهری در تعامل با  لمیکردی  ست  ستیابی به اهداف کالن ارتقای زی د

مربوطه می و معیارهای  الگو هالوامل قوت و ضعف موجود، فرصتها و تهدیدات، ضوابط و  شاخص های توسعه دایدار و با لحاظ

 تواند راهکار ارتقای بافت میانی بعنوان جزیی میر قابل انفصال و حیاتی از بافت شهر مطرا گردد  
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