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  :چکیده

،که تا یافت توان می ها آني ها سیستمزیر، ساخت آن و سیستم بافت کالبد تاریخی شهر ا درزیادي ر اطالعات

هاي  سیستم، که از زیرستمی بازاستبافت کالبد تاریخی شهر سی :به عنوان مثال. اند هحتی مطرح نشد کنون

با  ، کهاند هشد، از اجزائی تشکیل  هر یک ازپیوندها. اند هپیوندهائی شکل گرفت، از ها آن. گوناگون تشکیل شده است

، تداوم بازخوردي شکل گرفته شمار بیهاي  آیند، طی فرها آنو ساخت  ها بافتاین . محیط رابطه دارندیکدیگر در

و ساخت  ، نیازمند بافت شناسیساخت آناهی از بافت این سیستم و، اطالع و آگرو ایناز .یابند تغییر مییافته و

 .اي است شناسی تخصصی ویژه

مرتباً دچار  ها آن که، شود میود، موجب ش میبافت و ساخت این سیستم عارض تغییراتی که به طور مرتب بر

جمله ، ازساختمسائل بافت و. تشخیص دارندبه شناسائی و، مسائل نیاز ها مداخله درآن براي. مسأله شوند

ه شناسی بافت ، مسألرو ایناز . طی فرآیندي حاصل می آیند ،، که خودتـاس ها آنشناختن  دـفرآین يها خروجی

با چنین مالحظاتی، موارد زیر به . روش ویژه استردو رویک ارگیريمستلزم به ک ها آنساخت کالبد تاریخی شهر و

  :اند هف پژوهش این رساله مطرح شداهداعنوان 

   ها سیستمنظریه  شناسی آن مبتنی برسی بافت کالبد تاریخی شهر و ساختشنادستیابی به روش بافت -1

  شهر یزد  کالبد تاریخی بافت  ساخت نه پژوهیشناسی ساخت بافت کالبد تاریخی شهر، با نموتآلیف روش مسأله-2

شناسائی و مسائل بافت کالبد تاریخی شهر در تعیین قابلیت و کارآئی مدل فرآیند شناسائی و تشخیص -3

  تشخیص مسائل ساخت بافت کالبد تاریخی شهر یزد 

. استیده طی فرآیندي به انجام رسبا نگرش سیستماتیک، مطالعه بافت، ساخت، فرآیند و مسأله  ،این رسالهدر

لیف وتدوین تأ روش پژوهش استدالل منطقی در. اند رابطه به کار گرفته شده ایندر هاي پژوهش گوناگون روش

و   نمونه و روش پژوهـش استدالل منطقیتحلیلی در معرفی -نظري، روش پژوهش توصیفی چارچوب  مبانی و

ر ادبیات موضوع و زمینه، چارچوب و مروري ب، مقدمه. استفاده شده استي رساله ها آزمون فرضیه همبستگی در

پیشنهادات، فصول ، نمونه پژوهی، تولید و تحلیل داده ها، جمع بندي، نتیجه گیري و ارائه مبانی نظري پژوهش

  باشند رساله میاین گانه  شش

  

  

   


