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  30/1/95 ؛ تاریخ پذیرش: 25/4/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
اکم در بافت محله، شعاع نامناسب تر ها،يکاربر یمدرن بوجود آمد؛ عدم اختالط اصول داریدر پاسخ به محالت ناپا یینوشهرگرا

هسـتند. بـه    نینـو  ياز جمله مشکالت شهرسـاز  اده،یپ يو عدم وجود فضاها یشخص لیبه اتومب یها، وابستگ يبه کاربر یدسترس
بـا   نینـو  هـاي  افتیاز آن، توجه به ره یشهرها و عواقب ناش یو گسترش افق يشهر راکزدر م يفت شهراٌ از یدنبال مشکالت ناش

 ن ومدر يدر انتقاد به شهرساز یینوشهرگرا افتیره بیترت  نیقرار گرفت و بد يشهر زانیر مورد توجه برنامه داریپاۀ توسع کردیرو
 یابیـ پژوهش درصدد است بـا هـدف ارز   ، اینراستا نیدر ا ؛شکل گرفت عصر حاضر يشهر يانسان در فضا ژهیو گاهیبر جا با تأکید

بـا   را یجهت ارتقـاء سـطح زنـدگ    ادهیپ یها و دسترس تراکم عی، توزيمانند اختالط کاربر ییها لفهؤم ز،یتبر انیاغچی محلۀ يکالبد
 ۀجامعـ اسـت.   يو از نـوع کـاربرد   یلـ یلتح ــ  یفیتوص قیپژوهش، روش تحق نی. در اکند یابینو، ارز يشهرساز کردیاستفاده از رو

ـ    لیـ و تحل هی. تجزباشد ی میمیدانو  اي کتابخانهاطالعات  يآور گردو روش  انیاغچی محلۀ ،يآمار و بـا   یفـ یو ک یبـه صـورت کم
 در اکثـر  يسـازگار   خصشـا  ان،یـ اغچی محلـۀ در دهـد کـه    یپژوهش نشان م يها افتهی .ردیگ یصورت م GISنرم افزار استفاده از 

 نیا ادیتراکم زهمچنین  باشد. آن می "نسبتاً مطلوب"ها و وضعیت  يکاربر يسازگار بیانگر درصد بوده که 39از  تر نییپا ها	يکاربر
مترمربع  1335 یال 936تراکم و ابعاد  کم يها یمترمربع در مسکون 170 یال 85ابعاد ( ، منجر به تعدد قطعاتدرصد) 375( محله

 مـداري در وضـعیت   نیز جهت تحقق اصل پیـاده  یخدمات عموم يشعاع عملکردشده است. در نهایت  ی)آپارتمان يها یدر مسکون
سازگار  استانداردهاي محلی و گرایی براساسنوشهراصول  سازي بومیپیشنهاد اصلی پژوهش، مبتنی بر قرار دارد.  "مطلوبکامال "
در بخـش  بایسـتی   بـا اصـول نوشـهرگرایی   ها  کاربريجهت انطباق عادالنۀ یاغچیان نیز  . در محلۀاست کشورشهرسازي فرهنگ  با

 يدر داخل طبقـات و بـه صـورت عمـود     ها يخش تراکم متوسط، اختالط کاربرو در ب یبه صورت افق ها يتراکم، اختالط کاربر کم
  .پذیردصورت 

  
  زیتبر انیاغچی محلۀ ،بارگذاري جمعیت، ها يکاربرریزي مجدد، بازآفرینی  برنامه ،یینوشهرگرا :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه
افــزون روز گسـترش بـا   سـتم یاول قـرن ب  ۀمـ یدر ن
در  يدیـ جد هـاي نگرشدر شهرها،  لیاز اتومباستفاده 
 لیـ از قب ی. بروز مشـکالت شکل گرفتمدرن  يشهرساز

 يهـا  هیفقـدان سـرما   ،يمحـور  نیتراکم نامتعادل، ماش
 محلـه  یتیهو یب ک،یتراف شی، افزاتدر محال یاجتماع

سـبب شـد تـا     ازیـ نبـه خـدمات مورد   یعدم دسترس و

                                                
  Bahrami.2009@gmail.com نویسنده مسئول:*

بعـد از دوران مخـرب    ،ییکـا یشهرسازان و معماران آمر
ــمیرواج مدرن ــۀدر د س ــ 80ه ــز  ،يالدیم از زوال مراک

اي  پراکنــده وحومــه یجوامــع محلــ شیو افــزا يشــهر
 ،يفاصله با مراکز شـهر  يو دارا هینقل لیبر وسا ینمبت

 :از جملـه  یمختلفـ  يهـا شوند. با ظهور جنبش یناراض
در جهت  یمهم يها و رشد هوشمند گام داریپاۀ توسع
جنـبش   تیـ مشـکالت برداشـته شـد و در نها    نیحل ا

جهـت حـل    يالدیم 1980 ۀدر اواخر ده یینوشهرگرا
  شکل گرفت.  سم،یاز تفکر مدرن یناش التمشک
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 يو ابتـدا  80 ۀده یانیپا يها در سالصورت،  بدین
منجر به ظهـور نهضـت    یتینارضا نیا يالدیم 90 ۀده

شد که تالش دارد تا نشـان دهـد کـه     نینو يشهرساز
و  ینابـا یخ یمثل تنـوع، زنـدگ   يشهرساز یاصول سنت

 انـد  و فرتـوت شـده   ریـ هـا پ  در حومـه  یانسـان  اسیـ مق
اسـت بـا    و درصدد )82: 1391ن، پور و همکارا ی(حاج

خـود را   ،بازگشت به گذشته و ارتقاي شهرسازي سنتی
و  سـازد  منطبـق با زنـدگی مـدرن و پیچیـده امـروزي     

هاي شـهري شـروع    اصالح و بازآفرینی را از درون محله
هاي  معتقد است که محله 1لیدر این رابطه مارک نماید؛

تري دارند و نسبت  تر که درآمد پایین با مساکن قدیمی
بهـاي کمتـري هسـتند      ها داراي اجـاره  به قیمت خانه

ــی   ــرار م ــدف ق ــهرگرایی ه ــعۀ نوش ــراي توس ــد  ب گیرن
)Markedly, 2017: 1.(  

آن،  ۀیـ و اصـول پا  ییتوجه به مفهـوم نوشـهرگرا   با
 جـاد یرت اسـت از ا عبـا  ییتوان گفت که نوشـهرگرا  یم

 روي پیــاده تیــقابل یاصــل ۀبــا مشخصــ يبافــت شــهر
روزمـره از   يو انجـام کارهـا   حتـاج یما تأمینو ان ساکن

است. در واقع اصول  ادهیپت صوره راه ب مودنیپ قیطر
و ي روادهیـ پ لقابـ  يهـا  محلـه  ۀیپا بر نینو يشهرساز
از مشـاغل و مسـاکن اسـت کـه      یعیوسـ  فیـ شامل ط

 يهـا، تنـوع الگوهـا    ياختالط کاربر ،یوستگیاتصال و پ
بـاز و سـبز،    يفضـاها  تیـ مسکن، تراکم، حفـظ و تقو 

جملـه اصـول    از نیـز گاههـا   توقف و یونقل عموم حمل
در جهت حـل مشـکالت دوران    کردیرو نیا يشنهادیپ

  باشند. یم سم،یمدرن
 و هادر مراکـز شـهر   يفت شـهر از اٌ یمشکالت ناش

آن، توجـه بـه   از  یشهرها و عواقب ناشـ  افقی گسترش
 يرا ضـرور  داریـ پا توسـعۀ  کردیبا رو نینو هايافتیره
 يدر انتقاد به شهرسـاز  یینوشهرگرا افتی. رهدینما یم

 ینیو ماشـ  یانسـان ریپراکنده، غ يالگو يمدرن که دارا
 يشـهر  يانسان در فضا ژهیو گاهیبر جا تأکیداست و با 

ــه اســت.   ــیعصــر حاضــر، شــکل گرفت ــر یک  نیاز آخ
 یدر سطح جهـان  يشهر يزری رح برنامهمط يکردهایرو

 کـرد یاسـتفاده از رو  ،یمحالت سـنت  يبهساز ۀنیدر زم
اسـت.   یمحالت سـنت  دهی ساماندر  دیجد يشهرساز

                                                
1- Markely  

 1990 ۀکـار را از دهـ   نیـ ا یغربـ  ۀشـرفت یپ يکشورها
در قالب  دیجد يشهرساز میاز پارادا هبا استفاد يالدیم

 هـاي طـرح  ،يراهبـرد  -يساختار هاياستفاده از طرح
متمرکـز شـروع   ریتمرکز غ نیو همچن يشهر ۀمجموع
ــرده ــ(آذر و دل انــد ک و بنــابراین در  )121: 1387 ر،ی

آن در ۀ کشورمان نیز با توجه به مشکالت فوق، مطالعـ 
  یابد. سطح محالت شهري ضرورت و اهمیت می

 ۀمحلـ  يکالبـد  یابیـ ارز ق،یـ تحق نیـ ا یهدف کلـ 
 ، جهـت اخـذ  نو يبا استفاده از اصول شهرساز انیاغچی

 ۀمحل این يو کالبد یفیارتقاء ک يالزم برا يرهنمودها
 شـامل  قیـ تحق نیا ی. اهداف جزئاست ندهینوساز در آ

  :موارد زیر هستند
اخــتالط اصـل   بیـ و معا ایـ و شـناخت مزا  یبررسـ  -

  يسازگار  ، از لحاظ شاخص يکاربر
در محلـه و    تـراکم  عیـ توزاصـل   لیـ و تحل یبررسـ  -

مختلـف   هـاي 	گونه جادیاو  آن در تنوع تأثیر زانیم
  مسکن

 یبه خدمات عمـوم  ادهیپ یسهولت دسترس یبررس -
  .در محله يمدار ادهیاصل پ تیجهت تقو

 ۀدر محل یارتقاء سطح زندگ يبرا ییراهکارها هارائ -
  .شهرگرایینو کردیبا استفاده از رو انیاغچی
صـورت گرفتـه    نـه یزم نیـ کـه در ا  یقاتیاز تحق یبرخ

  باشند: یم لیاست شامل موارد ذ
ــ ــدیت سیفرانسـ ــاب ،2زبالـ ــاز" در کتـ  يشهرسـ
شـهرها و   تیریو مـد  ينگهـدار  ،ی، طراحـ "شهروندگرا

 یرا مورد مطالعه قرار داده و با بررس يشهر يها طیمح
شـهروندگرا، راه   يهرکدام از اصـول شهرسـاز   لیو تحل
 يتوانـد بـرا   یمطرح نمـوده کـه مـ    ی رااتیها و نظر حل

  ).1381، تیبالدز(ارزشمند باشد  ندهیحال و آ
ــه ــوان  در مقال ــت عن ــول پ" اي تح ــنهادیاص  يش

، به طور "يشهر يها محله ریزي برنامهدر  یینوشهرگرا
آن  يشـنهاد یو اصـول پ  یینوشهرگرا یبه معرف یاجمال

و  شـده  پرداختـه ي شـهر  يهـا  محلـه  ریزي برنامه يبرا
 یطراحـ  بـزار و انتقـادات وارده بـر آنهـا و ا    دیسپس فوا

اسـت   شدهآن مطرح  یو مراحل طراح نوشهرگرا محلۀ
  ).50-63: 1389 ،يزدیزاده (اصغر

                                                
2- Francis Tibbalds  
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محلـه   گـاه یمفهوم و جا "اي دیگر تحت عنوان در مقاله
 یگیواحد همسا يالگو اي یدر شهر، جنبش نوشهرساز

 دگاهیـ دو د نیـ ا ۀو مطالعـ  ی، به بررس"؟يکالرنس پر
آنها، نقـاط ضـعف و    یقیتطب ۀسیو با مقا شده پرداخته

کـه   دهیرس جهینت نیو به اح گردیده مطر کیقوت هر 
  نقش قابـل  نظریه واحدهاي همسایگی وجود این کهبا 

 یو طراح ریزي برنامه يها نگارهإ يریگ در شکل یتوجه
 اي محلـه  توسـعۀ  يداشـته امـا الگـو    یاجتماعات محلـ 

مشــارکت  دار،یـ پا توسـعۀ توجـه بـه    لیـ بـه دل  یسـنت 
ــاع  ــاد اجتم ــهروندان، ابع ــ یش ــالت و... ب ــومح  ير الگ

و مقــدم،  یمــیدارد (عظ يبرتــر یگیهمســا يهاواحـد 
1389 :105- 98.(  

 یراه ن،ینو يسازشهر "،اي تحت عنوان در مطالعه
 يارهـا یمع ری، بـه تفسـ  "داریـ محالت پا جادیا يبه سو

در نهایـت  و  يدر محالت و اصـول نوشهرسـاز   يداریپا
 جـه ینت نیـ و بـه ا  پرداختـه شـده   آنها یقیتطب ۀسیمقا
در  نینـو  ياصول شهرساز يریکارگه که ب ه استدیرس

باشـد   یمحـالت مـ   يداریپا يبه سو يهکاررا ،محالت
  ).81-93: 1391پور و همکاران،  ی(حاج

و  دهــی سـامان "در پژوهشـی دیگـر تحـت عنـوان     
 يشهرساز کردیبا استفاده از رو یمحالت سنت يبهساز

، ضـمن  "زیـ سـرخاب تبر  ۀمحلـ  :يمـورد  ۀنمون د،یجد
در  دیــجد يشهرســاز يالگوهــا لیــو تحل یمعرفــ
این نتایج بدست سرخاب،  محلۀ يو بهساز دهی سامان
ــده  ــارا آم ــه ک ــاالگو ییک ــاز يه ــجد يشهرس در  دی
از  ،يشـهر  ییزا سرخاب و رشد درون محلۀ دهی سامان

و  اي محلـه  تیـ هو شیافزا ،يعناصر شهر قیتزر قیطر
 و اسـت (آذر  ریامکان پذ ،يخدمات شهر ۀسران شیافزا
  ).117-146: 1387 ر،یدل

 اي دیگـــر تحـــت عنـــوان همچنـــین در مطالعـــه
بـر   يشـهر  يدر فضـا  روي پیاده تیقابل یسنج امکان"
ــپا ــو هی ــپا توســعۀ يالگ ــ ،يو نوشهرســاز داری  ۀمطالع

امکـان   یابیـ ، بـه ارز "سعادت آباد تهران محلۀ: يمورد
 هشد (سعادت آباد) پرداخته يشهر يدر فضا روي پیاده
 و روي پیـاده  تیـ کـه قابل  نـد نتیجه دست یافت نیو به ا

ــه ــا مؤلف ــۀآن در  يه ــع  محل ــاد در وض  تیســعادت آب

-56: 1390و همکـاران،   ینی(حسـ  مطلوبی قرار ندارد
43  .(  

 یینوشـهرگرا "تحت عنوان اي  در مطالعه ت؛ینها در
ــمند ــد هوش ــهرگرا  "و رش ــول نوش ــه اص ــد  ییب و رش

انـد کـه از    دهیرسـ  جهینت نیو به ا شدههوشمند اشاره 
توسـط   روي پیـاده  تیـ قابل ،ییول نوشـهرگرا اصـ  انیـ م

اصل شناخته شده است  نیتر کارشناسان به عنوان مهم
)W.-M. Wey, J. Hsu, 2013:164.(  

 ،تبریـز  انیـ اغچی محلۀاز  یکل یمشاهده و بررس با
عـدم اخـتالط    :لیـ از قب یمشکالت يدارا نیز محله نیا

عـدم   ،یهـا، تـراکم نامناسـب سـاختمان     يکاربر یاصول
 یباز کاف ينبود فضاو  در محله یسبز کاف يفضا وجود

رسـد   یباشد. به نظر م یممرتفع  يها در جلو ساختمان
 نیـ و بافـت ا  سـاخت با توجه به مشکالت موجـود، در  

توجـه   ،ییمحله بـه اصـول مطـرح شـده در نوشـهرگرا     
است. وجود مشکالت فوق در محله و  کمی شده اریبس

 ،یینوشـهرگرا  کـرد یرو يشـنهاد یپ ياصول و راهکارها
  شد.  قیتحق نیبسترساز ا

بافـت محلــه و   یبررسـ ایـن پـژوهش بـا     ،در واقـع 
 ن،ینو يشهرساز کردیرو يشنهادیآن با اصول پ قیتطب

 را ییراهکارهـا  سـعی دارد  لیـ ذ هـاي  پرسـش با طرح 
 يداریـ و پا یفـ یمشـکالت و ارتقـاء ک   نیـ جهت رفـع ا 

  :دینما هیمحله، ارا
 محلـۀ در  يشـهر  يها يو اختالط کاربر بیترک ایآ -1
  باشد؟ یمناسب م ،ياز نظر شاخص سازگار انیاغچی
مختلـف،   يشـهر  يهـا  و اسـتقرار تـراکم   عیتوز ایآ -2

و مسـکن   یمسکون يتنوع واحدها يریگبه شکل منجر
  شده است؟ ه،یقابل ته

 محلـۀ در  یبـه خـدمات عمـوم    ادهیپ یدسترس ایآ -3
 سـر یبـه سـهولت م   ،یاز نظر شـعاع دسترسـ   ان،یاغچی

  است؟
توان گفت: فرضـیه عبـارت   می "فرضیه"در تعریف 

است از حدس و گمـان اندیشـمندانه دربـاره ماهیـت،     
هـا کـه   هـا، اشـیاء و متغیـر   چگونگی روابط بین پدیـده 

تـرین راه  مـل ترین و محتمحقق را در تشخیص نزدیک
بنـابراین فرضـیه   کنـد؛  مـی براي کشف مجهول کمـک  

ا نبودن آن بایـد  گمانی است موقتی، که درست بودن ی
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کـه در   )24: 1381نیا،  آزمایش قرار گیرد (حافظمورد 
  گردد: زیر فرضیات تحقیق بیان می

 محلـۀ در  هـاي شـهري  ترکیب و اخـتالط کـاربري   -1
  باشد. میسازگاري، مناسب  یاغچیان از نظر شاخص

به  هاي شهري محتلف، منجرتوزیع و استقرار تراکم -2
کونی و مسـکن قابـل   حـدهاي مسـ  گیري تنوع واشکل

  شده است. تهیه، 
ــومی در   -3 ــدمات عم ــه خ ــاده ب ــی پی ــۀدسترس  محل

شـعاع دسترسـی، بـه سـهولت میسـر      یاغچیان، از نظر 
 .است

  
  ها و مبانی نظري دیدگاه مفاهیم،

  مفاهیم و اصطالحات
از ابعـاد مختلـف    توانـد  یمحلـه مـ   ةمفهوم و واژ: محله

مقـاطع   در جوامع مختلف ودر فیتعار نیشود ا فیتعر
ــار ــرا   یخیت ــت ب ــاوت اس ــف، متف ــال واژ يمختل  ةمث

"Neighborhood"  و"Township"ۀبه منزل توان یرا م 
آنها بـه   تیکه جمع یدر حال ؛مفهوم محله ترجمه کرد

نفـر   40000تا  15000نفر و  10000تا  2000 بیترت
 تیهو ياست که دارا یمسکون محلۀاول  ةباشد. واژ یم

گفتـه   ییاهـ  هبـه محـدود   دوم ةاست امـا واژ  یمشخص
 هاي فرصت يدر اندازه، دارا یشود که عالوه بر بزرگ یم

از  فی). تعـار 36: 1385 ،يزیـ عز( متنـوع اسـت   یشغل
از آن گسـترده اسـت کـه بتـوان آن را در      شیمحله، ب

داد امـا آنچـه    يمحـدود جـا   هاي بندي هدست و هاگروه
 که بتـوان آن  ییاست که در هر فضا نیمشخص است ا

 ،وجـود داشـته باشـد؛ اول    دیـ با زیدو چ د،یله نامرا مح
بـوده و   یموجـود در آن کـه مسـکون    هـاي فضا و مکان

و  یاجتماع يکنند و دوم، فضا یدر آن اقامت م يا عده
را در  یتمـاع اج هـاي  که روابط، مرزها و شبکه یانتظام

  ).38: 1389 ،ي(آذر دهد یم يخود جا
ــدگاه  ــهدی ــزي برنام ــه: ری ــهري از محل ــر از م ش نظ

صـورت بخـش   توان به  شهري، محله را می ریزي برنامه
هاي  هاي شهري و یا محدوده قابل شناسایی از محدوده
نیازهـاي   کننـدة  تـأمین هـاي   ترکیب شـده از کـاربري  

ــدگاه   ــرد. در دی ســاکنان در ســاختار شــهر تعریــف ک
 -شهري، محله به عنـوان هویـت اقتصـادي    ریزي برنامه

هـــاي  از کـــاربري یافتـــه عی پویـــا و ترکیـــباجتمـــا
شـود.   نیازهاي روزمره در شهر قلمداد مـی  کنندة تأمین

لبـدي داراي ماهیـت اجتمـاعی،    محله عالوه بر ابعاد کا
معین، حس همبستگی و روابط متقابـل بـین    محدودة

ســاکنان، هویــت جمعــی، درك سرنوشــت مشــترك و 
فقدان  دسترسی به خدمات و تسهیالت موردنیاز است.

فقر  شود که می ییها محله جادیا موجب یتنوع اجتماع
توسـعه   يبـرا  يگذار هیسرما و دارددر آن وجود  دیشد
 .Talen, 2010: 490)( ردیگ میصورت  به ندرت طیمح

هاي  اند که محله محققان به تازگی به این نتیجه رسیده
منطبق بر اصول نوشهرگرایی، از لحاظ اجتمـاعی داراي  

ي تنـوع درآمـدي   از لحاظ اقتصـاد  وتنوع نژادي کمتر، 
  ).Trudeau & Kaplan, 2015: 458بیشتري دارند (

 حیکه بـه تشـر   يسند نیتر مهم نوشهرگرایی: منشور
پردازد، منشـور   یم ییجنبش نوشهرگرا ينظر يمحتوا

 1996منشــور کــه در ســال  نیــاســت. ا یینوشــهرگرا
در ارتباط  یسطوح قابل بررس یشد تمام هیارا يالدیم

ساختمان، محله،  ،ابانیز بلوك، خا یبا اجتماعات انسان
تـا منطقـه، کالنشـهر، شـهر و      يبخش و محـور شـهر  
را رد  هـیچ یـک  دهد و  یقرار م یشهرك را مورد بررس

از  کـا، یمتحـده آمر  االتیـ ). در ا1999کند (ارنت،  ینم
 یبه طـور رسـم   یی، نوشهرگرامیالدي1980 ۀده لیاوا

بـه کـار    یجوامع محلـ  توسعۀبه منظور  یدر سطح مل
). Rahnama et al., 2012: 196گرفتـه شـده اسـت (   

تـر  پال زابـت یو ال 1یدوانـ ه جنبش آنـدر  نیا شگامانیپ
آنـان   یبودند که طراح دایفلور می، معماران مق2بركیز

غـاز  آ يالدیمـ  1980در سال  3دایفلور دیسا یس يبرا
ـ  دایـ فلور یشد. شهر ساحل بـود کـه بـر     يشـهر  نیاول

 گـر ید 4کـاتروپ  رتـ یدرست شـد. پ  ییاساس نوشهرگرا
 اتیـ اسـت کـه نظر   ییشاخص نهضت نوشهرگرا ةچهر

 گیـرد  مـی کـار  ه ب اي مقیاس منطقهنوشهرسازانه را در 
)Steuteville, 2004بــر  تأکیــدبــا  یی). نوشــهرگرا

از  ییهـا  به درس لین یدر پ یسنت يکالبد اتیخصوص
در پاسـخ بـه    ییها حل راه یافتن سنتی براي ییشهرگرا

                                                
1- Andres Duanny  
2- Elizabeth Plater-Zyberk  
3- Seaside, Florida   
4- Peter Calthorpe  



 25                                                                                            ...نو. يبا استفاده از اصول شهرساز يشهر ادینوبن يها محله يکالبد یابیارز

 Duannyمعاصر است ( يو شهر يا منطقه يها دغدغه

and Zyberk, 2010: 96.(  
بـه   یینوشـهرگرا  جنـبش : اصول نوشهرگرایی ه ونظری
است نسـبت بـه گسـترش     یکلمه واکنش قیدق يمعنا
ــرپایغ يهــا نــهیشــهرها و هز ۀدر حومــ یافقــ آن  داری
 یدر پـ  ينوشهرسـاز  اسـاسِ ). 165، 1387پور،  ی(مدن

از  یرات جـانب و اثـ  يشـهر  یپراکنـدگ  اتتأثیرکاهش 
 يمـدار  ادهیپ تیوآن تق یپ و در و تراکم یآلودگ لیقب

 ي). شهرسـاز Cozens, 2008: 440باشد ( یم يداریو پا
و  ییاروپـا  يشهرها 19و  18عناصر و اجزاء قرن  ،نینو

دهـد   تیـ کرد تا به محله هو بیرا با هم ترک ییکایآمر
 يهـا ابـان یخ"مکـان را بـا عنـوان     نیا یکس هر یعنی

ــ متصــل، ــه  یدسترس ــان ب ــلآس ــل و حم ــانق  ي، راهه
). Hikichi, 2003: 9شناسد ( یم "رو پیادهرو و  دوچرخه

بـه پیشـینه    ،يسـاز استاندارد ياغلب بـرا  ينوشهرساز
متصل،  يها ابانیخ يو از الگوها نمود تاریخی توجه می

اگرچه نوشهرسازي  .)Grant, 2006:3کرد ( یم تیحما
امـا اشـتراکات   گیـرد   در بسـتري امریکـایی شـکل مـی    

فراوانی میان مفاهیم و اصـول نوشهرسـازي و مفـاهیم    
شهرسازي سنتی ایران وجـود دارد (محمـدي دوسـت،    

بـر   شـتر یب یینوشـهرگرا  گـر، ید ياز سو). 225: 1395
ــد یطــیمح ســتیعملکــرد و اخــالق ز ــ تأکی ــد  یم کن

)Harris, 2012اخــتالط   توســعۀرابطــه   نیــ). در ا
 یاجتماع یسرزندگ ياست که برا يکردیها، رو يکاربر

 نیاتخاذ شده است. در ا یمسکون یدر نواح يو اقتصاد
 روي پیـاده  شیبـه افـزا   منجـر  ياختالط کـاربر  يتئور

 کیدر  شتریگردد و روابط چهره به چهره به مدت ب یم
 & Schneiderدهد ( یفساد را کاهش م ،یطوالن ةدور

Kitchen, 2007: 51 .(توانـد   یم یمختلط اراض يکاربر
ــمقدر  ــا اسی ــوع يه ــتالط در درون   یمتن ــامل: اخ ش

همکـف و   ۀدر طبقـ  یها (مانند خرده فروشـ  ساختمان
در درون  طاخـتال  ایـ ادارات و ساکنان در طبقات باال)، 

اجـرا   تیـ قابل یدر داخل محالت مسکون ایها و  ابانیخ
این نوع ). (litman & Steele, 2011شدن داشته باشد 

در  قیـ هـا بـه سـه طر    يتراکم و اختالط کاربر شیافزا
باال مـردم   يها در تراکم -1است :  مؤثرسفرها  هشکا
را مالقـات کننـد و بـدون     گریتوانند کار کنند، همدیم

 میداشـته باشـ   ادیـ اگر تراکم ز -2 ندینما دیخودرو خر
کوچـک   ةات را در محدوداز خدم يشتریب زانیآنگاه م

 ینو طـوال  سفرهاي متعـدد به  ازیلذا ن ؛میامستقر کرده
 يهـا  نـه یزمموجـب   ،بـاال  يهـا  اکمتـر  -3 .شود یکم م

 ،يشود (سـرور  یم ینقل عمومو حمل يبرا تريمناسب
  ).1(جدول  )86: 1389

    
  آن يها تیو مز ییاصول نوشهرگرا :1 جدول

  ها مزیت  اصول نوشهرگرایی

  مداري پیاده

 شود چه از نظـر ی که با استفاده از خودرو انجام میی*کاهش سفرها
بهبود سـالمت عمـومی بـه علـت     سفر و چه از نظر مسافت. * تعداد

ي و بهبـود کیفیـت   ژحفظ انرسواري. * روي و دوچرخهافزایش پیاده
  .کنندهوا. * استقالل بخشیدن به کسانی که رانندگی نمی

  ترافیکی پیوسته ایجاد شبکۀ
ــی. * امکــان اســتفاده از  آمدو تــأمین شــد محلــی در مقیــاس محل

  مرکز شهر.  توسعۀممکن براي هر سفر. *تقویت  ترین فاصلۀ کوتاه
  روي.آل براي پیادهمحیطی ایده تأمین* 

  هاي مختلطایجاد کاربري

*کاهش وابستگی به اتومبیل. * حفظ فضاي سبز و منابع طبیعـی.  
سازي قیمت مسکن.  اقتصادي و متعادل توسعۀ*افزایش سرزندگی* 

ی یهـا یجاد فرصـت . * اساکنان* القاي حس مشارکت اجتماعی به 
 کیفیت محیطبراي مراودات اجتماعی * خلق تنوع و ارتقاي 

  هاي مختلف مسکن در بافتایجاد گونه

و نژادي و با * کمک به تعامل مثبت اقشار مختلف مردم از هر سن 
قویت تعهدات و پیوندهاي شخصی و اجتمـاعی  هر مقیاس درآمد * 

اي موفـق و  امعـه الزم در جوامع محلی مطلـوب. * دسـتیابی بـه ج   
  شکار باشد.نق که نمود عدالت در آن به خوبی آپررو
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  افزایش تراکم در بافت
قـی و  جلـوگیري از رشـد اف  (تـراکم). *  ی ناشی از تجمعیجو*صرفه

هاي داخـل  استفاده بهینه از زمینگسترش هرز بیش از حد شهر. *
  بافت 

  تحفظ و تقویت هویت باف  توجه به بناهاي واجد ارزش تاریخی

زیبایی و تعادل. * شکل دادن به محله. * ارتقـاي کیفیـت    تأمین*  حفظ و تقویت فضاهاي باز عمومی و سبز
  زندگی در محله

  عمومی نقل و حملتقویت 
ــرفه   ــل. * ص ــتفاده از اتومبی ــه اس ــتگی ب ــاهش وابس ــو*ک در ی یج

کاهش مصرف  تراکم ترافیک. * هاي مصرف کننده. * کاهش هزینه
  فیت هوا ي و بهبود کیژانر

  16: 1389زاده،  ي: اصغرمأخذ
  

  روش تحقیق
پـژوهش از نـوع   ایـن  با توجه بـه عنـوان تحقیـق،    

تحلیلـی   -کاربردي بوده و در قالب تحقیقات توصـیفی 
 محلـۀ در  1392پـژوهش در سـال    نایـ  ؛گیرد میقرار 

طالعـات نخسـت از   اانجام گرفته اسـت.   زیتبر انیاغچی
جـزوات،   ب،کتـ  یرسـ و بر يا مطالعات کتابخانه قیطر

آمـار و   هـا،  گـزارش  قـات، یها، تحق مقاالت، اسناد، طرح
 یها، متون فارسـ  ياطالعات موجود منطقه در سرشمار

ماننـد   يریاسـناد تصـو   زیمرتبط با موضوع و ن نیو الت
 موجـود بـه زبـان    یرقـوم  ریو غ یرقوم ۀیپا يها نقشه
ــ ــ یفارس ــد نیو الت ــردآوري ش ــو ســپس از طر گ  قی

ــات م ــمطالع ــات الزم از طرآمــار و  یندای  قیــاطالع
ة مشــاهد قیــمحلــه، از طر نیــا يمجــر يهــا شــرکت
ــتق ــی(ادراك ع میمس ــ ین ــاهدطیاز مح ــغ ة) و مش  ری
ــتق ــ  میمس ــه و عک ــتفاده از نقش ــا س(اس ــوا يه ) ییه

  . دیگرد آوري جمع
ــن  متغیرهــا و شــاخص هــاي مــورد اســتفاده در ای

 "ســازگاري "اول شــاخص  بــراي فرضــیۀ  ،تحقیــق
نیـاز یـک محلـه و     هاي مـورد واع کاربريموجودیت ان(

 هـا  يدر اصل اختالط کاربر )میزان سازگاري آنها با هم
. مـی شـود   یابیارز اساس اصول رویکرد نوشهرگرایی بر

ــراکم"شــاخص  همچنــین  يالگــو"يهــا شــاخصو "ت
 "ابعاد مختلـف قطعـات  "و  "يبند نهینوع چ"، "مسکن

ر د ان،یـ اغچی محلـۀ مسـکن در   يدر اصل تنوع الگوها
قـرار   یابیـ دوم، مـورد ارز  ۀیفرضـ  رد ایـ اثبات  يراستا

و  "یدسترسـ "يهـا  شـاخص  سـوم  ۀیفرض در گیرد؛ می
در قالـــب دو اصـــل  ،خـــدمات "يشــعاع عملکـــرد "
قـرار   یابیـ مـورد ارز  یوسـتگ یو اتصـال و پ  يمدار ادهیپ

 يسـاز  یو رقـوم  جادیداده ا گاهیپا ،تیر نها؛ دگیرند می

با استفاده از نرم افـزار   یجدول يها ها و ورود داده نقشه
GIS  1بافر زیبا استفاده از آنال انی. در پاگیرد میانجام ،

بـه   یشعاع دسترسـ  یینها ۀها، نقش نقشه قیپس از تلف
  .می گردد هیو ارا میسطح محله ترس یخدمات عموم

  
  پژوهشمحدوده و قلمرو 

متروپـل شـمال    نیتـر  عنـوان بـزرگ  ه ب زیشهر تبر
، 11تـا /  46ه،  23/ ییایـ جغراف تیدر موقع ران،یغرب ا

با  یعرض شمال 38ه، 1تا / 38ه، 9و / یطول شرق 46ه
 نیبه همـ  يا متر در جلگه 1340ارتفاع متوسط حدود 

 ،یزمـان  ي) واقـع شـده اسـت (اصـغر    زیـ تبر ۀ(جلگـ نام 
آمده، وسـعت   ملبه ع يها). مطابق برآورد146 :1379

: 1387 ،یهکتـار اسـت (سـلطان    1390شهر در حـدود  
 نیا لیهزار نفر در اوا 200از  تبریز شهر تی. جمع)35

ه اسـت  دیرسـ  1375در سـال  نفر  1166402قرن، به 
برابـر   6/5حـدود   ریـ قـرن اخ  میحدود نـ  یدر ط یعنی

ــگرد ــاران،  دهی ). 19: 1384 اســت (محمــدزاده و همک
واقـع در   یشهرك مسـکون  کی ،شهید یاغچیانشهرك 

 زیـ تبر منطقـه دو  يو جـزء شـهردار   زیشرق تبر ۀیناح
باشد  یم زیتبر ادینوبن يها محله ءشهرك جز نیاست. ا

فاز اجرا  8ساخت آن شروع شد و در  1376که از سال 
 يهواو خاطر که جزء مناطق خوش آب نیو به ا دیگرد
 یلـ یفردوس قـرار داشـته خ   يکو کیبوده و نزد زیتبر
شهرك حـدود   نیاست. وسعت ا پیشرفت نموده عیسر

شهرك را  نیا وسعت نیشتریب که باشد میهکتار  125
(شـکل   به خود اختصـاص داده اسـت   کاربري مسکونی

1.(

                                                
1- Buffer  
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  انیاغچی محلۀ یاراض يکاربر نقشۀ: 1 شکل

  
  هاي پژوهش یافته
و  بیدارد که ترک یم انیاول پژوهش ب هیفرض

از  انیاغچی محلۀدر  يشهر يها ياختالط کاربر
منظور از  باشد. یمناسب م ،ينظر شاخص سازگار

سازگار در کنار  يها يکاربر يریقرارگ ،يسازگار ۀلفمؤ
ناسازگار از  يها يکاربر يو برعکس جداساز گریکدی
انتقال  ایو  یابی مکان ،ياست. هدف از سازگار گریکدی

: 1381 ،ياری(ز ناسازگار از سازگار است يها يکاربر
29.(  

جـدول   میبـا ترسـ   ق،یآزمون فرض اول تحق جهت
ــاتر ــر  يســازگار تیوضــع ،يســازگار سیم ــه از  کی
سـازگار،   نسـبتاً سـازگار،   کامالًحالت ( 5ها در  يکاربر

ناسـازگار) مشـخص    کـامالً ناسازگار و  نسبتاً، تفاوت بی
، مشـاهده  2جدول  سیتوجه ماتر با). 2(جدول  دیگرد

 ند وسازگار کامالً با هم ایها  يکاربر شتریکه ب میکن یم
 يرا کاربر يزگارناسا نیشتری. بهستندسازگار  نسبتاً ای

 يها دارند. به طـور  يکاربر ریبا سا تأسیساتو  یورزش
 یمسـکون  يها يبا کاربر تأسیساتشود  یکه مشاهده م

 يهـا  يو بـا کـاربر   باشـد  می زگارناسا نسبتاً یو آموزش
ناسـازگار   کـامالً و...  یفرهنگـ  ،یسـبز، بهداشـت   يفضا

هـا   يکـاربر  شتریمحله، با ب نیا یمسکون ي. کاربراست

ــ ــاربر  یســازگار م ــا دو ک ــا ب ــد و تنه ــ يباش و  یورزش
نکته الزم اسـت کـه    نی. ذکر انیستسازگار  تأسیسات

 یو ورزشـ  تأسیسـات  يهـا  يکاربر ،یابیبه لحاظ مکان
قـرار دارنـد و    یدور از محالت مسـکون  ۀدر فاصل شتریب

 ۀامـا از آنجـا کـه فاصـل     دارنـد  ینسبي گرچه ناسازگار
 نیـ ا نیبنـابرا  هـا دارنـد   ياربرک ریبا سا یمناسب نسبتاً

هـا   يکاربر ریسا يبرا یمزاحمت چندان ،يعدم سازگار
آمده است،  3 طور که در شکل است. همان ایجاد نکرده

مختلـف نشـان داده شـده     يها با رنگ يزان سازگاریم
 ،مهـد کـودك  ( یآموزش يکاربر يسازگار زانیاست. م

ازگار سـ  کامالً یمسکون يبا کاربر )رستانیدبستان و دب
سـازگار   نسبتاً ،یمسکون يبا کاربر رستانید و دبباش یم

هـا،   در ادامۀ ارزیابی سازگاري کـاربري  .)3(شکل  است
گانه، امتیاز داده شد بـدین  هاي پنچ به هر یک از حالت

، نسبتاً سـازگار عـدد   1ترتیب که به کامالً سازگار عدد 
 و کـامالً  4، نسـبتاً ناسـازگار عـدد    3تفاوت عدد  ، بی2

  داده شده است.   5ناسازگار عدد 
ــه وجــود   13از آنجــا کــه  کــاربري در ســطح محل
تـوان عـددي کـه     مـی  5ر امتیـاز  د 13داشت، با ضرب 

دهنده کـامالً ناسـازگاري یـک کـاربري اسـت را       نشان
تـوان   مـی  1در امتیـاز   13) و با ضرب 65بدست آورد (

عددي که نشانگر کـامالً سـازگار باشـد را بدسـت آورد     
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تـوان عـددي کـه     مـی  3ضرب در  13) و با ضرب 13(
). در نهایـت  39تفاوت باشد را بدسـت آورد (  نشانگر بی

باشد نشان از  39تر از  ها پایینهر چه قدر رقم کاربري

سازگاري کاربري و هر چه قـدر بـاالتر باشـد نشـان از     
  عدم سازگاري دارد.

  
  یاغچیان محلۀهاي  ماتریس سازگاري کاربري :2 جدول

        1  کونی کم تراکممس
  راهنما  
  
  سازگار کامالً) 1
  سازگار نسبتاً) 2
  تفاوت بی) 3
  ناسازگار نسبتاً) 4
  ناسازگار کامالً) 5

    1  1  مسکونی تراکم متوسط
        1  1  1  تجاري

  1  3  1  1  فضاي سبز
    1  2  1  1  1  مهد کودك

    1  1  1  1  1  1  دبستان
    1  1  1  1  1  1  1  راهنمایی

    1  1  3  4  3  2  2  2  تاندبیرس
    1  3  1  1  3  1  1  1  1  مذهبی

      1  3  3  1  3  3  3  3  1  1  بهداشتی
    1  3  2  1  1  1  4  4  3  1  1  فرهنگی
  1  4  4  4  3  5  5  4  5  4  4  4  ورزشی

  1  5  5  5  5  4  4  4  5  5  4  4  4  تأسیسات
  

کم
 ترا

کم
ی 

کون
مس

سط  
متو

کم 
 ترا

ونی
سک

م
  

ري
تجا

سبز  
ي 

ضا
ف

دك  
 کو

هد
م

  

تان
دبس

یی  
نما

راه
تان  

رس
دبی

  

بی
ذه

م
تی  

داش
به

گی  
رهن

ف
  

شی
ورز

ات  
یس

تأس
  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
  

مشاهده  لیطور که در نمودار ذ همان ،در نهایت
 يها، سازگار ياز کاربر کی شود، با وزن دادن به هر یم

 65. رقم است شده نشان دادهآنها بر حسب درصد 
 بیانگردرصد  39ناسازگار، عدد  کامالً بیانگردرصد 

 ؛باشد یسازگار م کامالًبیانگر  13عدد  و بودن تفاوت بی
 تر پاییندرصد  39از  هايهر چه درصد کاربر نیبنابرا

 هستند به باال ناسازگاردرصد  39باشد سازگارند و از 
  .)2(شکل 

  

  
  یاغچیان  محلۀنمودار میزان سازگاري در : 2 شکل

  )هاي تحقیق یافته: مأخذ(
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  یاغچیان با همدیگر محلۀی کاربري هاي سازگاري کل نقشۀ: 3شکل

  
ــه ــا توج ــه  ب ــ 3 نقشــۀب ــ یمشــاهده م ــه  میکن ک

سـبز، دبسـتان،    يفضـا  ،يتجـار  ،یمسکون يها يکاربر
ــا ــ ،ییراهنم ــذهب یفرهنگ ــازگار  ،یو م ــتندس و  هس
ــاربر ــا يک ــودك، دب يه ــد ک ــتانیمه ــت رس  یو بهداش

 تأسیسـات و  یورزشـ  يهـا  يکـاربر  هستند و تفاوت یب
بـا توجـه بـه     تیـ . در نها)3(شـکل   اشندب یناسازگار م

گرفـت کـه    جـه یتوان نت ی، مصورت گرفته يها یابیارز
از  دیگرهـا بـا همـ    يکاربر يمحله به لحاظ سازگار نیا

هـا   يبرخوردار است و کـاربر  "یمطلوب نسبتاً" تیوضع
بر اسـاس مطالـب    نی؛ بنابراهستندسازگار  نسبتاً با هم

  شود. یم دتأییاول پژوهش  هیفوق الذکر، فرض
  

و استقرار  عیدارد: توز یم انیپژوهش ب فرض دومِ
 يریگ مختلف منجر به شکل يشهر يها تراکم

 ه،یو مسکن قابل ته یمسکون يتنوع واحدها
  شده است.

 ایــبعنــوان شــمار افــراد، کــارگران  تــراکم معمــوالً
ــدها ــکون يواح ــار،   یمس ــر، هکت ــد ســطح (اک در واح

شـود کـه    یمـ  يریگ زهمربع) اندا لیما کیلومتر مربع یا

 ،یمحل ،يا منطقه ،یمختلف مل يها اسیتواند در مق یم
باشــد  يریــگ و ... قابـل انــدازه  يسرشــمار يهــا بلـوك 

 محلـۀ کـل   تی). جمع251: 1392 ،یو بهرام ینی(حس
 یباشـد و مسـاحت کـل اراضـ     ینفر م 74284انیاغچی

ــه،  ــار  5012/125محل ــتهکت ــ اس ــاحت اراض  ی. مس
. تـراکم خـالص   شـد با یتار مهک 6561/62 زین یمسکون
نفر در هکتار و تـراکم ناخـالص    1185محله،  یمسکون
تـراکم   یابیارز ي. برااستنفر در هکتار  591 ،یمسکون

محلـه بـه هفـت بلـوك      نیمحله، ا يها در سطح بلوك
هفت گانـه در   يها شد که تراکم ناخالص بلوك میتقس

 شـود  مـی طور که مالحظـه   و همان آمده است 4 شکل
(شکل  است ییتراکم ناخالص باال يدارا انیاغچی محلۀ

کـل مسـاحت    بر ربنایز میاز تقس ی. تراکم ساختمان)4
در  انیـ اغچی محلـۀ  ی. تراکم سـاختمان دیآ یدست مه ب

 400درصد و در تراکم متوسـط   350تراکم  قسمت کم
درصـد   375دو تـراکم،   نیـ ا نیانگیباشد و م یدرصد م

محلـه   لکـ  یختمانتـراکم سـا   انگریرقم ب نیکه ا است
  .)3(جدول  باشد یم
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  یاغچیان محلۀگانه  هاي هفت تراکم ناخالص در بلوك نقشۀ: 4 شکل

  
  یاغچیان با استانداردهاي تراکم ساختمانی محلۀتراکم ساختمانی  :3جدول

 تراکم ساختمانی استاندارد تراکم  ساختمانی محله نوع تراکم
 120 350 کم تراکم

 180 400 تراکم متوسط
 240 - تراکم زیاد

  هاي تحقیق یافته:  مأخذ
  

پاسخ به  است تأکیدمورد  قیتحق نیاما آنچه که در ا
باال منجر   يها تراکم نیا ایباشد که آ یم پرسش نیا

شده  هیو مسکن قابل ته یمسکون يبه تنوع واحدها
  ر؟یخ ایاست 

  

  
  یاغچیان محلۀتنوع الگوي واحدهاي مسکونی در  نقشۀ: 5 شکل



 31                                                                                            ...نو. يبا استفاده از اصول شهرساز يشهر ادینوبن يها محله يکالبد یابیارز

شامل دو  یمسکون يها خانه انیاغچی محلۀدر 
هستند  یآپارتمان ایتراکم و  کم ایباشند،  یگونه م
 2317 ،یشخص ایتراکم  کم يها ی). مسکون5(شکل
 مربعمتر 160مساحت قطعات  نیانگیو م هستندقطعه 

 بین محله نیدر ا تراکم کم يهانیزم متیباشد. ق یم
تعداد قطعات  باشد. یهزار م 2500000تا  1800000

که  استقطعه  132با تراکم متوسط،  یمسکون
 متیباشد. ق یمربع ممتر 250مساحت آنها  نیانگیم

 ونیلیم 2000000تا  1400000 یآپارتمان يها نیزم
توان گفت که،  یم نیبنابرا ؛)6باشد (شکل یم تومان

محله ساکن  نیمتوسط و متوسط به باال در ا فیط
 یتیمختلف جمع قشارا تنوع در يو تا حدود هستند

توان گفت که به لحاظ  یم تیوجود دارد. در نها
 یمناسب نسبتاًتنوع  ن،یزم متیو ق يهمجوار يالگوها

 محلۀدر  یقطعه مسکون 2446وجود دارد. در کل 
قطعه  132وجود دارد که از مجموع آنها،  انیاغچی

 است؛تراکم  کم یقطعه مسکون 2317و  یآپارتمان
مختلف و  يها تراکم در اندازه کم مسکونی درقطعات 

مجزا قرار  يها در داخل بلوك یفیبه صورت رد شتریب
در بر  شتریب زین یآپارتمان یدارند و قطعات مسکون

و منظم و در ابعاد مختلف  یفیها و به صورت رد ابانیخ
ن یشتریتراکم ب کم يها یاند. در مسکون افتهیاستقرار 

 هستند مترمربع 170الی  85 ابعاد قطعات در تعداد
 يها یو در مسکون است قطعه 1738 هاکه تعداد آن

الی  936ابعاد  تعداد قطعات در نیشتریب ،یآپارتمان
به لحاظ تنوع  و  نیبنابرا؛ قرار دارند مترمربع 1335

  .است یمناسب تیوضعداراي تعدد در قطعات 

  

  
  یاغچیان محلۀابعاد قطعات زمین در  نقشۀ: 6شکل

  
بـه صـورت    شـتر یمحله، مسـاکن ب  نیا یدر طراح

هـا سـاخته    در داخل بلـوك  یفیمنظم رد يها مجموعه
مشـابه و   يهـا بـا اسـتانداردها    اند، که در آن خانه شده

 نیـ در ا یشـوند. تنـوع و گونـاگون    یمـ  یطراح کسانی
مختلـف   ينماهـا  یطراحـ  قیـ از طر یفـ یرد يها خانه

است. در  دهیها و تنوع در طبقات حاصل گرد ساختمان
ــاز ســنگ نمــا  شــترینماهــا ب یطراحــ ــه  آجرنمــا ای ب

ـ   .مختلف استفاده شده است يها وهیش کـار  ه مصـالح ب
 آنها اکثـراً  يبند آهن و آجر و اسکلت شتریرفته در آن ب

تـوان   یمـ  باشد. با توجه بـه مطالـب فـوق    ین آرمه مبت
 جـاد یموجـب ا   ان،یـ اغچی محلـۀ  يگفت که تراکم باال

شـده   یمسـکون  يدهاو تنـوع واحـ   هیـ ته لمسکن قابـ 
 تأییــد تحقیـق  دوم هیاسـاس  فرضــ  نیبـر همــ  ،اسـت 

  .گردد یم
 ادهیپ یدارد: دسترس یم انیب قیفرض سوم تحق

ـ اغچی محلـۀ در  یبه خدمات عموم از نظـر   ان،ی
  است. سریبه سهولت م ،یشعاع دسترس
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جوامعی که بر اساس اصول نوشهرگرایی شکل 
محله اند، به کاهش معضالت آمدوشد در سطح  گرفته

سواري  روي و دوچرخه کمک کرده و ساکنان را به پیاده
هر ). 6: 1392اند (لطفی و بختیاري،  ترغیب کرده

آن  دارد که به یخاص يدر شهر شعاع عملکرد تیفعال
 یژگیو نیشود. طبق ا یگفته م زین یتیفعال ۀآستان

 تیشهر به آن فعال کیاز کالبد  یسطح متناسب
 سایت یا کیدر  يهر کاربر نیبنابرا ؛یابد میاختصاص 

 آناز  شتریدارد که اگر ب يدیمف یشعاع دسترس ،مکان

فاصله از آن شعاع  زانیبه م يکاربر نیا ییباشد کارا
از  یبه خدمات عموم ی. دسترسدیآ یم نییاستاندارد پا

 سطح در يمدار ادهیتحقق اصل پ يمهم برا يراهکارها
 انیاغچی محلۀ یماتخد يها يباشد. کاربر یمحله م

و  ییدبستان، راهنما ،(مهد کودك یشامل: آموزش
و  يتجار ،یمذهب ،یسبز، ورزش ي)، فضارستانیدب

آمده زیر آنها در  یکه شعاع دسترس هستند یبهداشت
  .)4 (جدول است

  
  یاغچیان محلۀهاي خدماتی در : شعاع دسترسی به کاربري4جدول

فضاي   ورزشی  مذهبی  تجاري  بهداشتی  کاربري
  سبز

  زشیآمو
مهد 
  دبیرستان  راهنمایی  دبستان  کودك

  m2(  650  250  300  700  250  500  500  800  1200(شعاع دسترسی

  هاي تحقیق : یافتهمأخذ
  

با توجه به شعاع دسترسی استاندارد هر یک از 
یاغچیان  محلۀهاي ها،  شعاع دسترسی کاربريکاربري

تالط بدست آورده و در نهایت از اخ GISرا در محیط 

کلی  نقشۀها، هاي دسترسی کاربريهمه نقشه
هاي خدماتی محله به شکل زیر دسترسی کاربري

  ).7(شکل ه استتولید گردید
  

  
  یاغچیان محلۀهاي خدماتی در  شعاع دسترسی به کاربري نقشۀ: 7 شکل
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گردد تمام  یفوق مشاهده م نقشۀطور که در  همان
 يشعاع عملکرد يمحله، دارا نیا یخدمات يها يکاربر

تمام محله را تحت  يو هر کاربري هستند دیمف
گرفت که  جهیتوان نت یدهد و م یپوشش خود قرار م

 تیبه خدمات در وضع یمحله از نظر شعاع دسترس
مطالب فوق  هبا توجه ب نیقرار دارد؛ بنابرا یمطلوب

  گردد. یم تأییدتحقیق سوم  هیالذکر، فرض
  

  نتیجه گیريندي و ب عجم
 يزیـ ر بر برنامه ینیبا تقدم شهرنش یسنت يشهرها

متناســب  عیــدر توز ییهــا همــواره بــا چــالش يشــهر
ــفعال ت،یــجمع و  يشــهر ةعمــد يعملکردهــا ،هــا تی

 نیـ ها مواجـه هسـتند. ا  	و سکونتگاه تیجمع يبارگذار
مناسـب   یعـدم دسترسـ   از قبیـل  یلایمسـ بـا  شـهرها  

ــواع خــدمات شــهر ییفضــا ــه ان نامناســب  عیــتوز ،يب
متفـاوت،   يهـا  در پهنـه  تیجمع ی، پراکندگها کاربري
عـدم احسـاس    ی واجتمـاع  يهـا  منافع گروه نیتضاد ب
 طیدر نوشـهرها شـرا   کهی . در حالهستندمواجه  تعلق

بـر   يشـهر  يزیـ ر و تقدم برنامه وجود داشته عکس آن
پـژوهش   نیـ راسـتا، ا  نیـ . در احـاکم اسـت   یشهرنشن

 کۀبشـ  جـاد یا ،يمـدار  ادهیـ ماننـد پ  ییاصول نوشهرگرا
 هاي	مختلط، گونه هاي	يکاربر جادی، ا وستهیپ یکیتراف

ــزا ــرا شیمختلــف مســکن و اف ــراکم در بافــت را ب  يت
قـرار داده   یمـورد بررسـ   يشـهر  محلـۀ  کی بازآفرینی

  است.
هـا و   يکـاربر  يسازگار لیبا تحل ،ییفضا دگاهیداز 

ــارز ــه آن يهــا شــاخص یابی ــوط ب  هــاي	يکــاربر ،مرب
 ،ییدبسـتان، راهنمـا   سـبز،  يفضـا  ،يتجـار  ،یمسکون

ــره کــاربر ،یو مــذهب یفرهنگــ ســازگار  يهــا يدر زم
ــ ــاربر یمحســوب م ــا يشــوند و ک ــودك،  يه ــد ک مه

و  یورزش يها يو کاربر تفاوت یب یو بهداشت رستانیدب
با توجه بـه   تی. در نهاباشند یناسازگار منیز  ساتیتأس
 نیـ کـه ا  مشـخص گردیـد  صورت گرفتـه،   يها یابیارز

اصـل   نـه یدر زم هـا  يکـاربر  يگارمحله به لحاظ سـاز 
برخـوردار   "یمطلوب نسبتاً" تیاز وضع ياختالط کاربر
 سیو مـاتر  یدانیـ بـر اسـاس شـواهد م    نیاست؛ بنـابرا 

ــازگار ــاخص يس ــ  ش ــا، فرض ــژوهش تأ یۀه ــاول پ  دیی

  گردد.  یم
 لیــدر تحل انیــاغچیدر محلــۀ  ی،مکــان دگاهیــد از
شـامل دو   یمسـکون  يهـا  خانـه  ،یساختمان يها تراکم

 يهـا  تـراکم و بـا تـراکم بـاال هسـتند. گـروه       کـم  پیت
محـالت بـا    نیـ متوسط و متوسط به باال در ا یاجتماع

تنـوع در اقشـار    يتراکم باال متمرکز هستند و تا حدود
ــف جمع ــیمختل ــ یت ــ نیوجــود دارد. همچن ــاظ  هب لح

 یتنوع نسبتاً مناسب ن،یزم متیو ق يهمجوار يالگوها
 يهـا  تنـوع تـراکم  در سطح محله وجود دارد. در ضمن 

باعث تنـوع   ییاز نظر فضا انیاغچیدر محلۀ  یساختمان
 تیـ متناسـب جمع  ییاستقرار فضا ،یمسکون يواحدها

 دهیـ براساس گروههـا و طبقـات مختلـف اجتمـاع گرد    
 یبر اسـاس گونـه شناسـ    مشاخص تراک نیاست. بنابرا
 يتـراکم در بافـت نوشــهر   شیبـه افــزا  لیـ خـود، متما 

سازمان  دیشد شیگرا انگریها ب هافتیشود و  یم یابیارز
ــزا يآن بســو يو کالبــد ییفضــا ــراکم اســت؛  شیاف ت

مســکن،  يدر رابطـه بـا اصـل تنـوع الگوهـا      نیهمچنـ 
و ابعـاد   يبنـد  نـه یمسـکن، نـوع چ   يالگو يها شاخص

 قیـ دوم تحق هیفرض ان،یاغچیدر محلۀ  عاتمختلف قط
  .  شود یم دییتأ زین

در انجام شده  يها لیبراساس تحل تینها در
 تیهر فعال نکهینظر به ا ییایاطالعات جغراف ستمیس

 یخاص یو آستانۀ خدمات يشعاع عملکرد يدارا يشهر
مهم  ياز راهکارها یبه خدمات عموم یاست و دسترس

انواع  نیاست، بنابرا يمدار ادهیتحقق اصل پ يبرا
قرار  یابیسطح محله مورد ارز یخدمات يها يکاربر

 کیاستاندارد هر  یترسگرفت و با توجه به شعاع دس
 یدسترس هاي	نقشه کلیۀپس از اختالط  ها،	ياز کاربر

 یخدمات يها يتمام کاربر دیمشخص گرد ها،	يکاربر
بوده و هر  دیمف يشعاع عملکرد يامحله، دار نیا

تمام محله را تحت  ،یبراساس شعاع دسترس يکاربر
آنها از نظر شعاع  ندیدهد و برآ یپوشش قرار م

را نشان  یمطلوب تیوضع ،دماتبه خ یدسترس
و  یدسترس يها با توجه به شاخص نیدهد، بنابرا یم

 يمدار ادهیخدمات در قالب دو اصل پ يشعاع عملکرد
سلسله مراتب منظم  کیوجود  ،یوستگیپ وو اتصال 

و  را شاهد بودهمحله سطح در  ادهیپ یدسترس يبرا
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 ندیگردد؛ برآ یم دییتا زین قیسوم تحق ۀیفرض نیبنابرا
و  ي تحقیقها افتهیپژوهش براساس  نیا یینها

 یآن است که با بررس انگریب یشیمایمشاهدات پ
 نیا ان،یاغچیدر محلۀ  ییاصل نوشهرگرا يها شاخص

مطلوب و  تیوضع ياصول دارا نیا تیمحله در رعا
  بوده است. یقابل قبول

  
  پیشنهادها

 ق،یتحق يو تجارب حاصل از اجرا جیبا توجه به نتا
باال بردن سطح  يبرا ر،یز يو راهکارهاها هادشنیپ
در دو سطح کالن و خرد، ارائه  ان،یاغچی محلۀ یفیک
  :شود یم

  کالنهاي شنهادی) پالف
سـعی در عـدم    :گراییسازي اصول کلی نوشهر ) بومی1

ی؛ هاي کشورهاي خارج صرف از دستورالعمل دیتقل
هـاي شهرسـازي    مؤلفـه جهت انجام این کـار بایـد   

ن از بافت شهري، شهرهاي قدیمی ایران سنتی ایرا
ــا   اســتخراج شــود و دســتورالعمل  ــق ب ــاي منطب ه

  فرهنگ شهرسازي و شهرنشینی ایران تهیه گردد.
جهـت   ییهـا بـه راه  ی) توجه سـطوح بـاالتر حکـومت   2

تـر در  نییسـطوح پـا   يها اقدامات و برنامه لیتسه
موارد  یها، که در برخ ياختالط کاربر جیترو نهیزم

 گرید یو در برخ یقیتشو يها استیس ممکن است
  .نمایندرا اتخاذ  یهیتنب يها استیس

کـارا و شـفاف    یضوابط و مقررات ساختمان نی) تدو3 
  ها. ياختالط کاربر يبرا

  
  خرد هايشنهادی) پب
هــا جهــت  و بوســتان اي محلــه يهــا ) احــداث پــارك1

ـ  محلـه،  نیسبز ا يفضا زانیم شیافزا خصـوص  ه ب
 محلـۀ چـرا کـه    ؛ب محلـه غـر  ریبـا  يهـا  نیدر زم

و  )9/1(دارد  ینییسـبز پـا   يسـرانه فضـا   انیاغچی
 پاسـخگوي وجه  چیسبز موجود، به ه يفضا زانیم

  باشد. یمحله نم نیا تیجمع
محلـه بـه دو    نیـ طور که گفته شد مسـاکن ا  ) همان2

کــه  هســتندتـراکم و تــراکم متوسـط    صـورت کــم 
 شـنهاد یلذا پ ؛شود ینم دهیدر آن د ياختالط کاربر

در اخـتالط   یسع ،تراکم که در بخش کم می گردد
تــراکم و در بخــش  یهــا بــه صــورت افقــ يکــاربر

ها در داخل طبقـات و بـه    ياختالط کاربر متوسط،
  .ردیگ عمودي صورتصورت 

در کنــار  يو مبلمــان شــهر  زاتیــتجه ی) طراحــ3
 ییروشـنا  يها چراغ مکت،یروها به خصوص ن ادهیپ

مـردم بـه    بیـ و ترغ قیسـبب تشـو   يانـداز  هیو سا
 دهیـ محله به ندرت د نیشود که در ا یم روي پیاده

  شود. یم
 يبـزرگ در داخـل محلـه بـرا     يها ) احداث فروشگاه4

بـه   يمـدار  ادهیـ پ شیو افـزا  سـاکنان  يازهایرفع ن
 يهــا يمحلــه بــه کــاربر کیــنزد یدسترســ لیــدل

  . یخدمات
ــع 5 ــداث مجتم ــا ) اح ــ يه ــه یفرهنگ ــا،  (کتابخان ه

پرتـراکم و   يدر محورهـا ..) و . یآموزش يها کالس
 يمتر 24 محور اینور  يمتر 30محور  :شلوغ مانند

که شمال محله را بـه جنـوب محلـه وصـل      دیتوح
و  یانسـجام اجتمـاع   شیکه عالوه بر افـزا  کنند یم

سـطح فرهنـگ   باعـث ارتقـاء    ،یحس تعلـق مکـان  
  گردد. نیز میشهروندان 

 از علل سفر سـاکنان محلـه بـه    یکی) در حال حاضر 6
 )پسـت  و بانک( يداخل شهر، استفاده از مراکز ادار

 يهـا  نوع خدمات در بخش نیلذا احداث ا ؛باشد یم
  .شود می شنهادیمحله پ يمرکز

 يو مرکـز  یجنـوب  يهـا  ) احداث درمانگاه در بخـش 7
محلـه و   نیـ ا ادیـ ز تیمحله، چرا که به علت جمع

ــداد درمانگاه   ــودن تع ــم ب ــه ( ک ــا در محل ــک ه ی
بـه خـارج از محلـه     هستند مجبوردرمانگاه)، مردم 

  سفر کنند.
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