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  چكيده 

ـاه         انـسان در فـضاهاي   ة ويـژ رهيافت نوشهرگرايي در انتقاد به شهرسازي مدرن و با تأكيد بر جايگ

ريـزان و    مـدرن برنامـه    فت امروزه هدايت و رهبـري نـسل پـست         اين رهيا .  شكل گرفته است    شهري

ـيط             هدف از ا  . طراحان را بر عهده دارد     ـتاي خلـق مح ين نوشتار، معرفي رويكرد نوشـهرگرايي در راس

ـاي مـدرن شـهري و         كه پاسخگو بـه تحـوالت و پيـشرفت         ،شهري مناسب در مقياس انساني است      ه

 –براي اين منظور با استفاده از روش تركيبي .  در چارچوب اهداف توسعه پايدار شهري باشد    اي  توسعه

شناسايي و معرفي شده و در ارزيابي        محور عمده    11  شامل ،يگراي  اصول و معيارهاي نوشهر    ،توصيفي

نتايج ارزيابي بيانگر آن است كه اصول مدرنيسم به         . كيفي منطقه آزادشهر مشهد به كار گرفته شده است        

 بلكه نواقص موجـود در  ، تاكنون، نه تنها تحقق پيدا نكرده 50ريزي اين منطقه از دهه       كار رفته در برنامه   

ن از جمله ديدگاه صرفا كالبدي، منجر به شكل گيري بافت شهري با كيفيت زندگي پايين                بنيان فكري آ  

 ارتقاء كيفيت جهتنوشتار حاضر رهيافت نوشهرگرايي را معرفي نموده و پيشنهادهاي الزم        . شده است 

  .شهر مشهد را ارائه داده است محيط شهري منطقه آزاد

1نوشهرگرايي،   :ها كليدواژه
TND، 2

TOD.  

                                                 
1-Traditional Neighborhood Development 

2-Transit Oriented Development 
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 ح مسأله و ضرورت پژوهشطر

ـازي       ها، نگرش  ودرو در شهر  خي روز افزون     در قرن بيستم، با رشد و استفاده       هاي جديـدي در شهرس

.  فراغت شـكل گرفـت   وها بر اساس مسكن، كار، خريد ها و تفكيك آن بندي كاربري مدرن مبتني بر منطقه   

 نتيجـه عملـي   . )Steuteville,2004:14(ند  ا يافته هشت دهه از قرن بيستم توسعه        طي ها تقريباً  اين نگرش 

ـامع     تهيـه و اجـراي طـرح    ،نگرش مدرنيسم به شهر و شهروندان      ـاي ج ـيوه      -ه  تفـصيلي بـود كـه بـه ش

ـا تعريـف    اي از افـراد و فعاليـت       گرايانه و يكسان تمام حيات شهر را به عنوان مجموعه          كاركرد كنـد    مـي  ه

 آشكار شدن  نقاط ضـعف نگـرش   ةواسطه   ميالدي ب  1970ديدگاه مدرنيسم از دهه     ). 1385:23مهديزاده،(

كيـد بـر   أت،ها  متكي بر اين نگـرش از قبيـل ايـستايي طـرح    هاي ها و برنامه مدرنيسم و مسائل ناشي از طرح   

ـار و                  هويتي، حومه  ت، بي كمي نشيني و عواقب ناشي از آن از جمله افزايش مصرف انرژي، جدايي محـل ك

هاي جديد شـكل گرفـت       هاي زيست محيطي تضعيف شد و نگرش       گيها و آلود   زندگي، تفكيك كاربري  

ـاط  در مريكاييآ شهرسازان از بسياريتعداد  ميالدي1980 ةده از ).84-83: 1387، و همكاررهنما( ـا   ارتب ب

 بـر تـردد   مبتنـي  متفـرق و  و ،پراكنده كه اي شهرها و گسترش افقي حومه شهري مراكز وزوال فرسودگي

ـاني  هاي سال در. هايي را ارائه داده اند نظريه شهري بودند، راكزم فاصله با داراي خودرو  و  1980 ةدهـ  پاي

ـازي    نوشهرگرايي نهضت ظهور به منجر ها تكامل اين نظريه ميالدي، 1990 ي دهه ابتداي  مبتنـي بـر شهرس

گرايـي، نوشـهرگرايي را نگرشـي بـه          در فرهنـگ شـهر    . (Lehrer,2004:33-35) شـده اسـت    ،گرا انسان

ـا ت     انجمن نوشهرگرايي و انجمـن شـهر  ةوسيله  ريزي و طراحي شهري كه ب      برنامه ـا ب كيـد بـر   أگرايـي اروپ

نگرش  .شود ؛ تعريف كرده است      مي هاي همسايگي و رشد هوشمند طرفداري      خصوصيات كالبدي واحد  

  . كند  مي خاصي حمايتةاي توسعنوشهرگرايي از الگوه

 حمـل و  ةمسايگي و نظام توسعهاي ه  بر اساس واحد   نگرش نوشهرگرايي، نظام توسعه      ة عمد دو نظام 

هش استفاده از زمين  كا،دستاوردهاي اين رويكرد). caves ,2005:44 (استنقل محور يا بسته پياده مدار 

ـاهش   هاي تور  مصرف سوخت و نيز پايداري در مقابل شوك      ،شهري، خودرو  مي افزايش قيمت انـرژي، ك

  ). 84-83: 1387رهنما، (است ح كيفي زندگيهاي زيست محيطي و ارتقاء سط آلودگي

گـو بـه تحـوالت و         كه پاسـخ   ،هدف نوشهرگرايي خلق يك محيط مناسب در مقياس انساني است         

ــشرفت ــعه  پيـ ــهري و توسـ ــدرن شـ ــاي مـ ــ هـ ــتاي اهـ ــعاي در راسـ ــدةداف توسـ ــدار باشـ    پايـ
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Custer, 2007:73).(طراحـي سـنتي   هاي مربوط به اصول طراحي نوشهرگرايي برگرفته از اصول  ايده

 بـه  ،ريـزي امـروزي   هـاي برنامـه    بسياري از شـيوه  كه  در حالي  ؛ جايگاه انساني در شهر است     متناسب با 

 پاسخگوي نيازهـاي جـسمي، روحـي و روانـي انـساني نبـوده و جايگـاه و                   ،خصوص در جهان سوم   

هرهاي امـروز،   كه بـسياري از مـشكالت شـ        بنابراين با توجه به اين    . مقياس انساني را ناديده گرفته است     

ريـزي و   ها است، تغيير نگـرش برنامـه    گرا در شهر   گرا به جاي نگرش انسان     هاي خودرو  ناشي از ديدگاه  

  . (Ford,1999:9-11)گرا ضروري است  طراحي شهري به سوي نوشهرگرايي انسان

مركزي سازي بافت  ازي و به، برخي از مباحث آن مانند توجه به نوس       شدن جنبش نوشهرگرايي   با فراگير 

ـته در ا       با   .يران مورد توجه قرار گرفته است      در ا  ها، شهر ـات    وجود شهرسازي بسيار غني گذش يـران، تحقيق

 صـورت    در رويكردهاي جديـد و نوشـهرگرايي       كارگيري اصول سنتي شهرسازي   ناچيزي در خصوص ب   

 سيـستم   ،ها پذيرفته است و بسياري از شهرهاي كشورمان با مشكالت حاصل از نتايج نامطلوب زون بندي              

ـين                ناكارآمد خيابان  ها، كمبود فضاي باز، كيفيت پايين معماري، كيفيت پايين زندگي اجتماعي، عدم توازن ب

ـنگين،     جا از زمين، حاشيه    ه ناب ةاي زيست محيطي، استفاد   ه  آلودگي ،رشد مسكن و اشتغال    نشيني، ترافيك س

. روبرو هستند.. .ريزي شهري و ي در برنامه بين محل كار و محل سكونت، عدم توجه به مقياس انسان ةفاصل

ـارگيري رهيافـت نوشـهرگرايي    ان به عنوان بستري مناسـب بـراي ب  با توجه به غناي شهرسازي سنتي اير   ك

 بـسياري از مـسائل      ، به كارگيري آن، فرصت حـلّ      يط اجتماعي و محيطي شهرهاي مختلف     متناسب با شرا  

  .آورد  مياال بردن كيفيت زندگي فراهم در راستاي ب ايرانشورهاي ك موجود را در شهر

ـاي   نظريـه ريزي و طراحي شهري و طـرح    ضعف بنيان نظري و فقدان بنيان فلسفي در برنامه     بنابراين ه

 الگوهاي مدرن از عمده مسايلي است ها و  آموزشي و اجرايي با نظريه   –جديد و همگام شدن مراكز علمي       

ريزي   برنامه ةشناسي در حوز   اي و روش   هاي نظريه   ماندگي جبران عقب  .كه در اين مقاله بررسي شده است      

   .است شهري و همگامي با نظريات جديد، ضرورت اساسي اين مقاله

هاي فكـري    اين منطقه بر اساس بنيان    . است  آزادشهر، يكي از مناطق جاذب جمعيت شهر مشهد        ةمنطق

ـاخته اسـت    لش را با چاكنوني منطقهنهضت مدرنيسم شكل گرفته كه زندگي ساكنان   . هاي بسيار همـراه س

گيري منطقه مبني بر اصول مدرنيسم از يك سو و مشكالت شهري ناشي از به كارگيري اين نهـضت       شكل

  . نمايد  ميريزي آن را ضروري از سوي ديگر، توجه ويژه به ارزيابي تحليلي بنيان فكري طراحي و برنامه



 سوم                                          شمارة       شهري مجلّة جغرافيا و توسعة                                                                    30

  هدف پژوهش

ـاس  هدف كالن از اين نوشتار، معرفي رويك      رد نوشهرگرايي در راستاي خلق محيط شهري مناسب در مقي

 ةاي در چارچوب اهـداف توسـع   هاي مدرن شهري و توسعه انساني است كه پاسخگو به تحوالت و پيشرفت      

شـهر مـشهد پرداختـه       در اين راستا به بررسي و ارزيابي اصول نوشهرگرايي در منطقه آزاد           . پايدار شهري باشد  

ـاهش مـشكالت ناشـي از         كار اجرايي در راستاي ب    ي  هادها پيشن ةارائ. شده است  گيري اصول نوشهرگرايي و ك

  .باشد  مي مطالعاتي، از جمله اهداف خرد اين نوشتارةول مدرنيسم به كار رفته در محدوداص

 شناسي تحقيق روش

ـامل روش  ،روش تحقيق در اين پژوهش  ـاي كيفـي و تجربـي اسـت      تركيبي از نوع اكتـشافي ش در . ه

 كه ترتيببه . استفاده شده است) مشاهده مستقيم (آوري اطالعات از روش اسنادي و برداشت ميداني          جمع

ـين روابطـي    ؛ پديده كشف شود   عات كيفي  پرداخته شده تا وضعيت       اطال آوري ابتدا به جمع    و سپس به تبي

منطقه آزادشـهر   در ارزيابي اصول نوشهرگرايي در      . ت اطالعات كيفي اس   هاي  يافته پرداخته شده كه حاصل   

 . مقايسه اي استفاده شده است-مشهد از روش تحليلي

  معرفي نوشهرگرايي 

ـاط برقـرار                زشهرسا  ي نوين در راستاي پايداري محيطي، بين محيط طبيعي و محيط انسان ساخت ارتب

ـارز        برش عرضي معرفي شده در رهيافت نوشهرگرايي، نظامي از طبقـه           .)1شكل  (كند   مي بنـدي عناصـر ب

 تغييرات ادراكي روستا تا شهر و سازمان دهي يك نظـم         ةسازي دامن   شهري است كه براي هماهنگ     طراحي

 ةقطع عرضي، يك سيستم نظم داده شـد       م. گيردمورد استفاده قرار مي   ) روستا تا شهر  (مفيد در اين محدوده     

ـ      كه هر عنصر شهري به      به طوري  ،طبيعي است  يـن رونـد   ا. كنـد ره پيـدا مـي  سادگي مكاني در ايـن زنجي

شود و   به عنوان مقطع عرضي مطرح مي      ،شودهاي جزء نقسيم مي    كه به صورت عقالني به قسمت      هنگامي

در تعريفـي ديگـر،   . (Lexicon, 2002:11)آيـد بندي عمـومي بـه شـمار مـي     به عنوان پايه سيستمي پهنه

كند ريزي فرآهم مي هنوشهرگرايي و يا طراحي نئوسنتي واحدهاي همسايگي، مجموعه اصولي را براي برنام     

ـات مهـم       و خلق محيط دوستانه براي عابران      هپذيري واحدهاي همساي   روي و زيست   كه قابليت پياده   از نك
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ـاده      مي  بلكه سعي  ، حذف خودرو از زندگي روزانه نيست      ،البته هدف . آن است  ـا وجـود       شود كـه پي ـا، ب ه

ـايت نم              و  مـستقيم لـزوم برخـورد     . اينـد خودروها در سطح شهر، احساس ايمني و آسايش، راحتي و رض

  .)Steuteville,2004:21-24( گيرد  مي مورد توجه قرارشهرگرايي كامالًنزديك مردم با يكديگر در نو

   محيط طبيعي تا محيط انسان ساخت برش عرضي: 1شكل 

 
  

ـان      هاي همسايگي طراحي شده، كاربري نهضت نوشهرگرايي در واحد  ـاي مختلـف مـسكوني از آپارتم ه

.  اقـشار درآمـدي را پـشتيباني كنـد    ةتوانـد همـ  كند كه مي را فرآهم ميهاي تك نفري و وياليي     ه تا خانه  گرفت

 Lexicon, 2002:11 :مأخذ
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 در  نگرش نوشهرگرايي ارتباط واحـدهاي        .هاي طبيعي و مسكوني است     اهداف آن درصدد حمايت از محيط     

ـاز بـراي عمـوم    و فـضاها گيرد و همچنين از مراكز شهري همسايگي با محيط اطراف مورد توجه قرار مي     ي ب

 در رهيافت نوشهرگرايي، واحدهاي همسايگي بايد در        .(Morris,2008:12-13).شود حمايت مي  شهروندان

ـا     مقياسي طراحي شوند كه دسترسي عابران و دوچرخه براي ساكنان از طريق ايجاد واحـد           ـاي همـسايگي ب ه

ـاي  مسيست مانند امروزي تكنولوژيك يدستاوردها از  استفاده.(Dutton,2001:18) قابليت پياده ميسر باشد  ه

ـاي آن بـه     از ديگر ويژگي،هاي حمل و نقل سبك شهري عمومي از قبيل مترو و سيستم نقل و حمل نوين ه

 الگوي اوليه نوشهرگرايي مبتني بر طراحي همسايگي سنتي تعريف شده           .(Hikichi,2003:27)رود    مي شمار

ـاي محلـي و فرصـت    ز انواع مسكن، خرده فروشـي  نفر هكتار، تركيبي ا  25اين الگو با    . است ـاي شـغلي،    ه ه

ـاهش انتـشار دي اكـسيد        كةهاي متصل به هم با شب      الگوي خيابان   حمل و نقل هوشمند است كـه پتانـسيل ك

ـايي   را از طريق طراحي خانه    % 26و انرژي به ميزان     % 57انداز انرژي حمل و نقل تا         پس ،%42كربن به ميزان     ه

 ).84 :1387رهنما،(آورد   مي فراهم،كنند  مي خورشيدي را دريافتترين انرژي كه بيش

  معرفي الگوهاي مطرح در رهيافت نوشهرگرايي

  1هاي همسايگي سنتي  واحدةالگوي توسع

ـاختاربندي  .اسـت  آكر 200 تا 40 از  آنةكه انداز است ايمحله رويكرد اين اصلي واحد ايـن محلـه    س

 سـه  كثرأحد هايش خانه تر بيش كه است شده اي طراحي گونه به و تاس مايل چهارم يك از بيش با شعاعي

ـله  مركزي مشترك فضا يا ميدان تا روي دقيقه پياده پنج و ي ا محله هايپارك تا روي پياده دقيقه  در .دارنـد  فاص

ـافتي  وسايل انبار اتوبوس، ايستگاه از كودكان، مراقبت مركز مالقات، سالن يك ميدان محلي  دستـشويي  و نظ

 را متنـوعي  درآمدي هاي وگروه هاي مسكوني گونه محله در اين نگرش طراحي هر. استگرفته قرار عمومي

  .(Lexicon, 2002:18))2شكل (داده است جاي درخود

ـار  شهرسازي براي كه مدرنيسم خالف بر رهيافت اين ـار  چه ـان  -1 :معي  -2 وسـريع ترافيـك   آزاد جري

گيـرد،    مينظر در را ها ساختمان تراكم نسبتاً پايين -4 و ها كاربري ديدش سازي  جد -3 دزيا مقدار به پاركينگ

ـاي  ويژگـي  و موقعيت با ها و مناطقي و اولويت عابر پياده در طراحي مختلط كاربري با فشرده هايي به محله  ه

                                                 
1- Traditional Neighborhood Development (TND) 
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ـاخت  هاي محله و طبيعي هاي محيط تواند  ميكه زيبا و كاركردي كريدورهاي و مناسب  لـب قا در را انسان س

نوشـهرگرايي را  بنيادي سازماندهي عناصر رهيافت مذكور .بخشند، معتقد است انسجام ماندني و پايدار تيكلي 

 و دانـش ( دهـد   مـي ئـه طراحـي ارا  اصـول  كـدام  هـر  بـراي  شناسـد و   ميكريدور و منطقه واحد همسايگي،

  ).Duany, 2003 ؛1387مژدهي،

 1997 و 1927  واحدهاي همسايگيةمقايس: 2شكل 

 

  (Lexicon, 2002:18): مأخذ

 1997 و 1927 واحد همسايگي سال ة الگوي توسعةمقايس: 1جدول 

 1997الگوي  1927الگوي 

ـا مـرز          دقيقـه  5 فاصـل قـدم زدن       حد اي از مركـز ت

ـين كننـد         تر ا  محالت، بيش  ـاكنان آن، تعي  ةز تعـداد س

  .وسعت واحد همسايگي است

صـل قابـل     فا اي ابتدايي با در نظر گرفتن حد       مدرسه

 كودكان، در مركز ايـن بخـش        تر  بيشروي براي    پياده

  .واقع است

هاي اصلي منطقه    مركز محله داراي يكي از ساختمان     

ـاعي            ـامالت اجتم است كه تبديل به مكاني بـراي تع

اي در اين الگو رعايت شده است        دقيقه 5روي    فاصل پياده  حد .

ـله         400در فاصله     دقيقـه   3 متر شعاع عملكردي محـالت فاص

ـاظ شـده     روي براي دسترسي به پارك     پياده هاي كودكان هم لح

  .است

  ها تغيير مكان داده است در اين نمونه، مدرسه از مركز به لبه

ـتفاد     مي در مرز قرار دارد   اي كه    مدرسه  چنـدين   ةتواند مورد اس

  .محله قرار گيرد

كه   محلي باقي مانده، درحالي    مؤسساتدر مركز تعداد كمي از      
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  .شود  ميافراد

. يز در مركزيت محلـه قـرار دارنـد        سسات محلي ن  ؤم

ـ    ها واقـع   اي در مرز اين بخش     سسات ناحيه ؤم ه انـد ب

سسات وارد  ؤكه ترافيك شكل گرفته از اين م       طوري

  . اصلي محله  نشودةمحدود

فــضاي بــاز عمــومي در مركــز همــسايگي محلــه و 

متعددي در بيرون از مركز در  هاي بازي كوچك زمين

هاي مسكوني قرار گرفتـه      نزديكي برخي از ساختمان   

 . است

ها عامل اصلي ايجاد ترافيك   ها در تقاطع   خرده فروش 

 .باشند  ميسايگي محلهدر هم

  .اي مرزي افزوده شده است ناحيهمؤسساتبر تعداد 

ايستگاه حمل و نقل عمومي و فضاهاي باز در مركزيـت واقـع             

  .اند شده

ث تمايـل افـراد بـه       راحتي عبور و مرور و حمـل و نقـل باعـ           

  . استشدهها   مرزي محلهمؤسسات

هاي  ترين تقاطعات شكل گرفته و پاركينگ     ها در شلوغ   فروشگاه

  .اند وجود آوردهه وسيعي را براي خريداران ب

ـاختمان         ـا از جملـه      به منظور كاهش ترافيك دروني، انـوع س ه

  .شوند  ميها مستقر هاي محله هاي اداري در انتهاي مرز ساختمان

 شـهر از    ةفروشي به صورت خطي محـور سـرزند        راكز خرده م

  .نمايد  ميمركزيت محله تا مركز ناحيه ايجاد

 .شوند  ميدفاتر اداري و خدمات ناحيه در مرز محالت واقع

  Lexicon, 20021391 ,گردآورندگان با استناد به : مأخذ

1 توسعه حمل و نقل محورالگوي
 

 و مـسكن  هـا،  فروشـگاه  است كه تنيده هم به كامالً و تراكمم اي الگوي حاصل از اين نظريه، محله

 دور بـه  و اسـت  طـي كـردن   قابل روي پياده با كه فواصلي با و فشرده هم به اي منطقه قالب در را دفاتر

 ميـان  مـستقيمي  ةترتيب رابط بدين. كند تركيب مي يكديگر با ،اند گرفته جاي نقل و حمل ايستگاه يك

ـ  قـاط ه نك بوده است اين اصلي ةايد .شود  ميبرقرار زمين كاربري و عمومي نقل و حمل الگوي  و دأمب

 از تـري  بـيش  و افـراد  بگذارنـد  نقـل  و حمل ايستگاه از روي پياده قابل اي هفاصل در را تري بيش مقصد

اين نوع حمـل و نقـل عمـومي تـراكم بـسيار بـااليي از        ). 1387مژدهي، و دانش(كنند  استفاده ايستگاه

ديگـر  برتـري   . آورد  مـي  را تحـت پوشـش خـود در        ) واحد مسكوني در هر ايكر     14داقل  ح(جمعيت  

TOD     هاي تجـاري در اطـراف مركـز عبـور و مـرور قـرار                و همچنين كاربري   مؤسساتاين است كه 

اين مجموعه مراكز تجاري را توسط تعداد كافي مسير عبـور پيـاده و سـواره تحـت پوشـش                    . گيرند مي

بـا ايـن   . تري به ترافيك خودروها و عـابران جلـب شـده اسـت           توجه بيش دليل  به همين   . دهد  مي قرار

                                                 
1- Transit Oriented Development (TOD) 
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گيـري مراكـز محلـي همـسايگي را هماننـد            اي ايـن مراكـز عبـور و مـرور، شـكل            حال، ويژگي منطقه  

  . كند  ميتضمين TND مدل

هـاي پـارك خـودرو در      ل فضايي است كه از ترافيـك و نيـاز بـه محـل              اين مدل، تنزّ   ةمشكل بالقو 

البته با كم كردن ترافيـك توسـط ايجـاد مـسيرهايي       .وجود آمده است  ه  هاي عبور ومرور مركز ب     اهايستگ

، ايـن   TODاز ديگـر معايـب      . ي كنتـرل نمـود    توان مشكل مذكور را تا حد      يك طرفه در اين فضا، مي     

نـرخ  . داست كه ممكن است تراكم جمعيتي پشتيبان اين سيـستم در بازارهـاي مركـزي پذيرفتـه نـشون        

 تـر  هـاي عبـورو مـرور قـرار دارد، شـرايط را وخـيم        دقيقه اي محـل   5 ةلص كم نواحي كه در فاصل     خا

 در نظر گرفتن يك مايل مربع به عنوان ماتريس جـامع ايـن سيـستم بـه منظـور اختـصاص بـه                   .كند مي

بررسـي معتبـري   طي يك . گيرد مي بر  ناخالص را درة درصد از نواحي قابل توسع  7، فقط   مسيرهاي پياده 

. گـردد   مـي نيم مايـل /اي  دقيقه10 موجب افزايش عابران تا شعاع ،مرور از طريق راه آهنو  مزاياي عبور   

  )3شــكل (دهــد   مــي درصــد منــاطق توســعه يافتــه افــزايش    40، حــوزه را تــا  ألهايــن مــس 

  (Lexicon, 2002:19). 

1الگوي همسايگي قابل زندگي
 

ـ    . هم تركيب نموده است    را با  TODو   TNDهاي   همسايگي قابل زندگي، ويژگي    عنـوان  ه  اين مفهـوم ب

ـتراليايي، داراي محـل     . اصالح مدل واحدهاي كوچك، تعريف شده است       ـاي   همـسايگي قابـل زنـدگي اس ه

. ، واقع شده اسـت TODهاي عبور اصلي، مانند  زدا در مرزهاي اصلي راه    اي است كه بطور تمركز     عبوري پياده 

ـا       TNDهمانند  .  عبور منطقه اي متمركز است     اما در حقيقت، خود همسايگي در مسيرهاي       ـاير ب ، TODو مغ

، مزيت اين مـدل نـرخ   TNDهمانند  . اي با شعاع يك چهارم مايل مفهومي شده است         مسيرهاي پياده در دايره   

ـاده قـرار دارد       ةي نواحي همسايگي است كه در ناحي      باال ـا درنظرگـر   .  تحت پوشش پي ـاتريكس قابـل     ب فتن م

ـ . باشـد   مي  از نواحي توسعه يافته     درصد 70 ةرو دربرگيرند پياده   يةمقايسه، ناح  دليـل وجـود درصـد قابـل        ه  ب

  حتي با تراكمي كـم، شـروع بـه فعاليـت           نتهي به مركز، سيستم عبور و مرور      توجهي از ساكنان در مسيرهاي م     

دگي ل زن همسايگي قاب . باشد  مي تر بسيار مستقيم  TNDخط سير حمل و نقل با اتوبوس در مقايسه با           . كند مي

                                                 
1-The Livable Neighborhood 
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  به دليل آنكه مركز آن توسط مسيرهاي عبوري با ظرفيت باال به دو بخـش تفكيـك  ،استراليايي، معايبي نيز دارد   

ثيرات بـد،   أقل رساندن اين ت   أروش به حد  . يابد  مي  كيفيت فضايي آن به عنوان مركز اجتماعي كاهش        ،گردد مي

  .(Lexicon, 2002: 19))3كل ش. (عنوان بلوار استه طراحي دقيق مسيرهاي عبور و مرور ب

 Lexicon, 2002,19، )سمت چپ(، الگوي همسايگي قابل زندگي)سمت راست(TODالگوي : 3شكل 

 

  شهر مشهد  آزادةارزيابي اصول نوشهرگرايي در منطق

، و مـساحتي  )1390مركـز آمـار ايـران،    (1390 نفر در سال 2772287شهر مشهد با جمعيتي برابر با     

 نفر در هكتار بعد از انقالب اسالمي دستخوش تحـوالت           82,05ر با تراكم ناخالص      هكتا 29580معادل  

 شـهر  تفـصيلي  و جامع ريزي برنامه ةسابق). 1388عه و عمران شهر مشهد،طرح توس(زيادي شده است 

 از )خازني طرح به معروف ( شهر مشهد جامع طرح اولين مطالعات .رسد  ميسال چهل به حدوداً مشهد

 آن دوم و اول  مراحـل 1350 فـروردين  تـا  1348 اسـفند  طـي  و گرفت قرار كار دستور در 1346 سال

 آزاد قـة  منط.)1388الگوي توسعه و طرح تفصيلي حوزه جنوب غربـي،        (تصويب شده و به انجام رسيد     

به منظور ارزيـابي اصـول      . باشد  مي  شهرداري 11 جنوب غربي شهر و منطقه       ة واقع در حوز   ،شهر مشهد 

 نفر به عنـوان     59774و جمعيت    هكتار   476,5خشي از منطقه آزادشهر با مساحتي حدود        نوشهرگرايي ب 

كه رهيافت نوشهرگرايي در راستاي پـست مدرنيـسم و در            از آنجايي .  موردي انتخاب شده است    ةنمون
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 موردي مناسبي جهت اين ارزيابي به       ة مذكور نمون  ةمحدودانتقاد به جنبش مدرنيسم شكل گرفته است،        

ريزي طرح جامع خـازني       در اين راستا به منظور ارزيابي اصول نوشهرگرايي در آن، برنامه           .رود ي م شمار

  جنـبش مدرنيـسم تـدوين گـشته اسـت، تحليـل و ارزيـابي        ةوان سند فرادست محدوده كه بر پاي      به عن 

شود، طـرح تفـصيلي مـشهد بـر مبنـاي        مي سمت راست، مشاهده )4شكل   (ظور كه در    همان .گردد مي

ايـن تـصوير    . شكل گرفته اسـت   ) حيه و منطقه شهري   واحد همسايگي، محله، نا   ( گانه   4ه مراتب   سلسل

 مركزيـت ناحيـه در      4در ايـن طـرح      . باشـد   مي  مطالعاتي در طرح جامع خازني     ة محدود ةالگوي توسع 

مركـز واحـد همـسايگي يـك      . مركز محله درون بافت در نظر گرفته شـده اسـت  8هاي محدوده و  لبه

 متر در   500-400و شعاع عملكرد    )  نفر 4000( خانوار 100 مركز يك محله، دبستان با حدود        كودكستان،

 وضـع موجـود   )4شـكل  (تـصوير سـمت چـپ در     ).374-372:1388 رهنمـا،  (نظر گرفته شده است 

 ناهمـ . دهد كه بيانگر اجراي ناقص طرح جامع خازني در محدوده اسـت   ميمحدوده مطالعاتي را نشان  

شعاع ) 5تصاوير (. اند  هيچ يك از مراكز نواحي و محالت شكل نگرفته،طور كه در نقشه مشخص است

مايل حمـل و   ½ و شعاع عملكرد)  متر400( مايل¼عملكرد مراكز محالت را بر اساس شعاع عملكرد       

ه از شكل بيانگر آن است كه الگوي مدرنيسم طرح تفـصيلي در ايـن محـدود        . دهد  مي نقل ريلي را ارائه   

هـاي فكـري      بنيـان  بـا ايـن وجـود     . پذيري بسيار پاييني بوده و عمال اجرا نشده است         شهر داراي تحقق  

ثـرات خـود را در شـكل امـروزي           ا ،مدرنيسم كه در پس طراحي و شكل گيري محدوده نهفتـه اسـت            

ي شـهرگراي اي محدوده بر اساس اصـول نو        به نحوي كه تحليل مقايسه     ، مطالعاتي گذاشته است   ةمحدود

  شهري است و جاذب جمعيت پيـاده       ةد آنكه محور امامت يك محور سرزند       با وجو  بيانگر آن است كه   

شود و در ارتباط بـا اصـل پيـاده مـداري، محـور                مي باشد، همواره تداخل سواره و پياده در آن ديده         مي

 ،ر درون محـالت پذيري بـسيار بـاال د   شبكه شطرنجي خيابان ها و نفوذ .كارايي الزم پياده روي را ندارد

 ة معابر در محالت محـدود     ودن محالت را از بين برده و عمالً       انسجام فضايي بافت و حس غريب گز ب       

وجـود بازارهـاي گوشـت     .بر شهر مشهد براي ارتباط شرق به غرب شده است  تبديل به ميان،مطالعاتي

ت، هـاي نـواحي و محـالّ        در محورهاي اصلي و لبه     ...ها و  فروشي، طال فروشي، مانتوفروشي، تعميرگاه    

هاي مختلط و متنوع     گيري كاربري   امكان شكل  ،وجود آورده ه  كه محورهاي فعال شهري را ب      آنباوجود  

گويي آن به نيازهاي شـهروندان را كـم كـرده            ن يك محله شهري را كاهش داده و پاسخ        امورد نياز ساكن  
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نمـوده، تحقـق نيافتـه اسـت و         بينـي    خدمات پيشنهادي طرح خازني كه در مراكز محالت پـيش         . است

بـه سـكونت   % ) 65( سـطح وسـيعي از محـدوده     . استروبرو با كمبود خدمات رفاه عمومي محدوده

تـراكم پـايين طـرح    . اختصاص يافته است و سهم فضاهاي باز و سبز مراكز محالت بسيار ناچير اسـت         

در  را نقـص نمـوده اسـت       پايدار ةهر فشرده و توسع   اصول ش ) يك طبقه و دو طبقه    (تفصيلي پيشنهادي   

راسته مـانتو فروشـي،     :  ها بندي كاربري  منطقه( شكل گرفته ناشي از افكار مدرنيسم        كنوني ة محدود عمل

ل داده و از  را تنـزّ اش كنـوني ن ا، از يك سو كيفيت زندگي براي ساكن..).گوشت فروشي، طال فروشي و   

حدوده را نداردـوجود در مـر مناوـعيت شـهت جمـافي جـي كسوي ديگر معيارهاي كيفي و كم .  

   مطالعاتية وضع موجود محدود- مطالعاتي در طرح تفصيلي خازنيةمحدود: 4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   مايل حمل و نقل ريلي½شعاع عملكرد - مايل در محالت برنامه ريزي¼شعاع عملكرد : 5شكل 

 

 

 

 

 

 

 وضع موجود محدوده

 محور امامت

 

  طرح جامع خازني
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  پيشنهادهاةوشهرگرايي و ارائي با معيارهاي ن مطالعاتةارزيابي وضع موجود محدود: 2جدول

اولويت 
-زماني

 موضوعي
 پيشنهادها

 ةارزيابي وضع موجود محدود
 مطالعاتي

 عناوين اصول نوشهرگرايي

كوتاه 
  مدت
 اجرايي

قيقه د 10 تا 5 ةرعايت فاصل-
روي در دسترسي به بازار  پياده

 كاال و خدمات

سازي و مبلمان شهري  كف-
 كافي و كارا

 دسترسي به هپياد ارتباط ايجاد -

 كم فاصله در

 جهت مناسب نورپردازي

 شب در كافي روشنايي مينأت

 و مختلط هاي كاربري استقرار
 فضا در متنوع هاي فعاليت

 مكث، براي فضاهايي ايجاد -

 نشستن و استراحت

 جذاب هاي فعاليت تقويت -

 به ناساكن تشويق براي
 روي هپياد

 براي الزم تسهيالت ايجاد

 النمعلو حركت سهولت

درصد از محالت  58,96 -
روي   پيادهةمحدوده  از حوز

  .خارج هستند
 يك ،كه محور امامت با وجود آن

 شهري است و ةمحور سرزند
باشد، با  جاذب جمعيت پياده مي

اين حال همواره تداخل سواره و 
 ،شود و محور پياده در آن ديده مي

  .كارايي الزم پياده روي را ندارد
هاي  ذرگ در پايين ايمني -

به علت  پياده عابرين عرضي
  شبكه شطرنجي موجود

 دوچرخه از استفاده امكان نبود -

 نقاط به پياده يا دسترسي و

محدوده و نواحي  مختلف
  جوار هم

 

  متناسب باةفاصل در بايد ها كاربري اغلب -

 گيرند قرار كار محل و خانه از روي  پياده
  )روي  دقيقه پياده10 تا 5(

 مناسب طور به بايد ها انخياب طراحي -

 هاي ساختمان( .شود انجام پياده افراد براي

داراي  هاي خيابان معابر، به نزديك
 هاي پاركينگ اطراف، در درختكاري

 گاراژها، و مخفي پارك فضاهاي خياباني،

  ). ... و خودرو كم سرعت
 بدون حضور پياده هاي ن  خيابا ايجاد -

 .خودرو

  قابليت
  1روي پياده 

 

ان مي
  مدت

  

 -راهبردي
 اجرايي

 معابر ةساماندهي شبك -
كيد بر أ مطالعاتي با تةمحدود

مداري    محوري و پيادهةمحل
 بر شهر مشهد به جاي ميان

 ها، لبه مناسب تعريف عدم -
  ها ورودي و ها گره

 اغلب در يابي جهت حس نبود -

  منطقهعريض  هاي خيابان
 متوالي ديد بودن نواخت يك.-

  اصلي محورهاي در هپياد و سواره
ها و   شطرنجي خيابانةشبك
پذيري بسيار باال در درون  نفوذ

محالت و از بين رفتن حس 
غريب گز بودن محالت و 

 ها انسجام فضايي آن

 كه پيوسته هم به هاي خيابان ةشبك -
 را روي پياده و كند مي توزيع را ترافيك

 .نمايد مي تر ن  آسا

 كم باريك، هاي خيابان از مراتبي سلسله -
 ها كوچه و بلوارها عرض،

 كيفيت داراي عمومي قلمرو و پياده ةشبك

 .كند مي بخش لذت را روي پياده كه باال

  2پذيري ارتباط
 

ميان 
  مدت
 اجرايي

هاي  ايجاد كاربري-
در ) خرده فروشي ها(محلي

مراكز محالت و جلوگيري از 
ايجاد كاربري ها با عملكرد فرا 
  تمحلي و شهري درون محال

ايجاد كاربري هاي مختلط با -
اي در مرز  عملكرد ناحيه

  محالت

نبود خدمات كافي در حوزه 
آموزشي، بهداشتي، درماني، 

در وضع ....هاي محلي و  فرهنگي
سهم خدمات (موجود محالت

  .) درصد است8,7
زارهاي گوشت وجود راسته با

فروشي، طال فروشي، 
در ...  ها و  مانتوفروشي، تعميرگاه

 ها آپارتمان كار، دفاتر ها، فروشگاه از تركيبي
 طراحي،كاربري محدوده در ها خانه و

 محالت در مختلط

 طبقات، سني، هاي گروه از افراد تنوع
 مختلف نژادهاي و فرهنگ

  تنوع و مختلط كاربري
)Mixed Use & 

Diversity( 

                                                 
1 Walk ability 

2 Connectivity 
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 و مسكوني كاربري اختالط-
مسكوني  محالت در خدماتي

 پويايي و سرزندگي ايجاد براي

 بافت در

 طبقات در كاربريها تنوع -

 در فعال هاي كاربري استقرار -
 عمومي فضاهاي در شب

 در سازگاري اصل رعايت -
  ها كاربري همجواري

 عمومي باز فضاي يك ايجاد-

 5 فاصله در سبز فضاي يك يا

 مركز از روي پياده دقيقه  10تا

 محله

 و عمومي فضاهاي ايجاد -
 محله در تجمع فضاهاي

هاي نواحي  محورهاي اصلي و لبه
و محالت و نبود اختالط كاربري 

  ها
در %) 65(سهم باالي سكونت
  ها در محدوده مقابل ساير كاربري

عدم توجه طرح تفصيلي به 
هاي مختلط و  ريزي كاربري برنامه

واحي، متنوع در محالت و مرز ن
برنامه  گيري بي اين امر باعث شكل

هاي مختلط در مرز  كاربري
  .محالت شده است

بندي صرف طرح تفصيلي  منطقه
، اجراي zoningبه صورت 

طرح را با مشكل مواجه نموده 
  .است

 هاي شبكه مراتب سلسله نبود

تا  محالت سطح از باز فضاي
  منطقه

 بودن شطرنجي علت به تنوع عدم

 نهاخيابا و مشابهت

گيري خدمات  عدم شكل
پيشنهادي طرح تفصيلي در مراكز 

 محالت پيشنهادي

  بلند مدت
 راهبردي

 از وسيعي طيف احداث-
هاي  قيمت با مسكن هاي  هگون

 محالت در متفاوت

 در تنوع اصل رعايت -
 جديد ساختمانهاي معماري

 اقشار از جمعيت جذب -

 طريق از آمدي در مختلف

 و خصوصي از مساكن تركيبي
 هاي از خانه امتزاجي و عمومي

 عمومي و شخصي

 زيبرنامه ري و طراحي -

 مسكن هاي توسعه مطلوب

 عمومي

 از وسيعي سطح اختصاص
سكونت   به محدوده

  %)65(صرف
 فرم خوانايي و تنوع وجود عدم

  مسكوني بافت كالبدي
عدم وجود تنوع در انواع مختلف 

عدم شكل گيري (سكونت
  )سكونت براي همه اقشار جامعه

وياليي، (نبود تنوع در نوع مسكن 
 ...)رديفي، آپارتماني و 

 مختلف هاي قيمت و ها ها،اندازه نهگو

 با بيشتري قرابت در مسكوني واحدهاي
  .گيرند مي قرار يكديگر

 

  مختلط مسكن
)Mixed Housing 

( 

كوتاه 
  مدت
 اجرايي

 بناهاي حفظ و شناسايي-

 مرمت و تاريخي ارزش واجد

 آنها و معاصرسازي

 سبك بيهوده تكرار از پرهيز -

 الگوي ارائه و تاريخي هاي

 ابنيه همسازي جهت سبمنا-

 تاريخي معماري با نوساز

 – ملي هاي سنت احياي -

 هاي منطق

 محدوده و مرزها به توجه -

 در اصلي باز فضاهاي بودن كم
 پخشايش نبود و همحدود سطح

در ( آنها فضايي مناسب
نوشهرگرايي فضاي باز در شكل 
يك كاربري مجزا جهت افزايش 
تعامالت اجتماعي تعريف و 

  .)گردد مكان يابي مي
  محدوده در بندي بلوك عدم تنوع
 و شكل هم هاي دانه طراحي

  كاهش سرزندگي و يكنواخت

 انسان شناسي،آسايش زيبايي،زيبايي بر تاكيد

و  كاربري مكان تعيين مكان، حس خلق و
 ويژه، طور به دراجتماع مدني اماكن

 پيراموني محيط و انساني مقياس با معماري

  .شود مي انسان روح آسايش سبب زيبا
 

 طراحي و معماري

  كيفيت با شهري
)Quality 

Architecture & 
Urban Design(  
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 طرح هر زمينه

 به رجوع وسيله به طراحي -
 تاريخي سوابق

 عناصر يكپارچگي و انسجام -

 كالبدي

 و طبيعت با هماهنگ طراحي -
 محلي اقليم

 كاراكتر و هويت به توجه عدم

  نما حمصال در شهري فضاهاي
 شطرنجي دليل به خوانايي كاهش

  بودن
 و ساختمانها نماي در اغتشاش

  آنها ميان عدم هماهنگي
 و صلب جدارههاي ايجاد

 هاي عرصه لبه در يكنواخت

 همگاني

ميان 
  مدت

راهبردي، 
 اجرايي

 براي مشخص هاي لبه تعيين-

 محله

 نزديكي در محله مركز تعيين -

  محله مركزي نقطه
 و لطمخت كاربريهاي استقرار-

در  ساكنين نيازهاي كننده تامين
 محله مركز

 طريق از محله مركز تقويت -

 عمومي هاي ساختمان استقرار

 و ها مانند كتابخانه نهاد و مردم
 يك يا و ميدان يك مساجد،

 فضاي سبز

 براساس محله مركز طراحي -

 و تناسب محصوريت، اصول
 مقياس

 با پراكنده نوع از هايي محله وجود
 و دروني تباطاتار حداقل

  اجتماعي
 برخي حد از بيش شباهت

 به توجه عدم و محالت
  دروني كاراكترهاي

 رونق بي مرزهاي و انقطاع وجود
همگاني  فضاهاي وجود عدم

  بافت داخل در طراحي شده
 بافت پيوستگي عدم و گسيختگي

جنوبي  نواحي در خصوص به
  بافت

 هاي دروازه مناسب تعريف عدم

 با باطارت در محالت ورودي
  همجوار ساير محالت

سهم باالي سكونت باعث شكل 
 نفر در 125گيري متوسط تراكم

هكتار در محالت شده است كه 
خود عاملي است در عدم تحقق 

 خدمات رفاهي مورد نياز

 متمايز و تشخيص قابل لبه

 مركز در عمومي فضاي

 باز فضاي و عمومي قلمرو كيفيت اهميت
  مدني هنر صورت به شده طراحي عمومي

 ها تراكم و ها كاربري از طيفي گرفتن بر در
  روي پياده فاصله در

  نفر در هكتار25تراكم جمعيتي 

محالت  سنتي ساختار
)Traditional 

Neighborhood 
Structure(  

  بلند مدت
 راهبردي

 در ساكنين نظرات از استفاده-
 و تهيه فرآيند مراحل تمامي
 طريق از طرح اجراي-

 ...و مهپرسشنا مصاحبه،

 بين متعدد جلسات تشكيل -

و  ساكنين و طراحان گروه
 و پيوسته بطور محلي نهادهاي

 منظم

عدم وجود مشاركت مردمي و 
برنامه ريزي دو سويه در طرح 
تفصيلي و سيستم مديريت 

شهري، منجر به اجرا نشدن طرح 
 .شده است

استفاده از مشاركت ساكنين از اصول آن 
 مراحل نوشهرگرايي در تمام. است
ريزي محله، از مشاركت ساكنين،  برنامه

رهبران اجتماعي، سياستمداران، ماموران 
 محلي مؤسساتدولتي، توسعه دهندگان و 
 .كند استفاده مي

دوسويه  ريزي برنامه
)transect 

planning(  

ميان 
  مدت
 راهبردي

 ساختماني تراكم افزايش-

 منظر و سيما به كه تاحدي

 .نزند شهري لطمه

 بهسازي و سازينو -

 جهت مسكوني هاي بافت

 و افزايش جمعيت جذب

 مسكوني ناخالص تراكم

بر اساس اصول نوشهرگرايي 
بيشترين تراكم در مركزيت 

محالت قرار مي گيرد و به تدريج 
ها از تراكم كاسته  هبه سمت مرز لب

در محدوده مطالعاتي . شود مي
د نظر هيچ الگوي تراكمي م

 نيست و ابنيه به صورت كامالً

 و شهر مركز در ها باالترين تراكم بيشترين و
 سمت به ها تراكم از كاسته شدن تدريچ به

 شهر لبه

 و ها مغازه مسكوني، واحدهاي ساختمان
 سبب كه هم به نزديكتر و بيشتر خدمات

منظور باال  به شود، روي مي ه پياد شدن آسان
 خلق براي و منابع و بردن كارايي خدمات

يافته  افزايش تراكم
)Increased 

Density(   
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 زمين مديريت قوانين تدوين -

 و فرسوده بافت در شهري
 در اجرايي اتخاذ تصميمات

 باير هاي زمين مورد

  .اند پراكنده و بي نظم قرار گرفته
متناسب با تراكم پيشنهادي طرح 

 درصد محدوده در 70تفصيلي، 
واقع )  طبقه2-1(تراكم كم 

هاي اصلي نواحي در  لبه. اند شده
بدون تبعيت از هاي اخير  سال

ضوابط طرح تفصيلي به سمت و 
 .اند سوي تراكم باال جهت گرفته

براي  مناسب و مطبوع راحت، مكاني
 زندگي

ميان 
  مدت
 اجرايي

 فعاليتي عمده مراكز قرارگيري-

ممكن  فاصله ترين نزديك در
 ها ايستگاه از

 سازگار هاي كاربري استقرار -

عمومي  نقل و حمل توسط كه
 .شوند مي پشتيباني

 مجاورت در مدارس استقرار -

 عمومي نقل و حمل

تنها خط مترو موجود محدوده در 
جنوب آن و در بلوار وكيل آباد 

هاي موجود  نقشه. واقع است
بيانگر آن است كه خطوط مترو 
موجود و خطوط پيشنهادي اجرا 
نشده در شمال محدوده، با توجه 

 2/1شعاع  (T.O.Dبه اصول 
كل محدوده را تحت ) مايل

 .دهد پوشش قرار نمي

 كيفيت داراي ريلي هاي سيستم از اي هشبك

متصل  يكديگر به را محالت شهر و كه باال
 از بيشتر استفاده به تشويق سبب  كه.ميكند

  .و حركت پياده شود دوچرخه
 پياده پياده  وتاكيد بر افراد حامي طراحي

 آمد و رفت براي روشي عنوان به روي

 روزمره

هوشمند  نقل و حمل
)Smart 

Transportation(  

  

، اصـغر   1388 الگوي توسعه طرح تفصيلي    ،1347 طرح تفصيلي خازني  : با استناد به  ،  1391 گردآورندگان: مأخذ

  CNU & HUD,2000) (،1389زاده يزدي

  گيري نتيجه

ي اروپـايي و    ي شهرسـازي جديـد در كـشورها        رهيافت نوشهرگرايي در بـسياري از پـروژه هـا         

آمريكايي و تعدادي از شهرهاي كشورها در حال توسعه به كار گرفته شده و نتايج مثبتـي بـه همـراه                    

در اين پژوهش سعي شد تا جنبش نوشهرگرايي معرفي شده و اصـول و معيارهـاي آن                 . داشته است 

 بـر اسـاس     اي كـه   ريزي محالت سرزنده شهري در منطقه آزادشهر مشهد به عنـوان منطقـه             در برنامه 

هـاي   با مروري بر نتايج به دست آمده از قـسمت        . ريزي شده است، ارزيابي شود     اصول مدرنيسم پايه  

هاي نسبتا پر تراكم، قابـل پيـاده         توان اذعان داشت كه اصول نوشهرگرايي به شكل دادن محله           مي قبل

هـاي معمـاري، رشـد     روي و داراي كاربري مختلط و متنوع با يكديگر تأكيد كرده و تركيبي از سبك    

 هوشمند، مخالف با توسعه پراكنده و شهرسازي پايدار مبتني بر حمل و نقل عمومي را مد نظـر قـرار       

با اين وجود ارزيابي به عمل آمده در محدوده مطالعاتي بيانگر آن است كه اصول مدرنيـسم                 . دهد مي

تحقـق پيـدا نكـرده بلكـه نـواقص       تاكنون، نـه تنهـا      50ريزي اين منطقه از دهه       به كار رفته در برنامه    

گيري بافـت شـهري    موجود در بنيان فكري و نظري آن از جمله ديدگاه صرفا كالبدي، منجر به شكل     
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 عمـومي كـافي، نبـود     نبود خدمات رفـاه اولويت دسترسي سواره، . ن شده است  با كيفيت زندگي پايي   

هـاي روانـي، عـاطفي و       سبز و مراكز محالت سـرزنده شـهري، عـدم توجـه بـه نياز               -فضاهاي باز   

بـا  . اجتماعي شهروندان از جمله عوامل تأثير گذار بر تنزل كيفيـت زنـدگي در ايـن محـدوده اسـت                   

توجه به غنـاي شهرسـازي سـنتي ايـران بـه عنـوان بـستري مناسـب بـراي بـه كـارگيري رهيافـت                    

ظران نوشهرگرايي متناسب با شرايط اجتماعي و محيطي شهرهاي مختلف كشور، بـسياري از صـاحبن        

ريزان شهري به كارگيري اصول نوشهرگرايي در محالت شـهري را فرصـت مناسـبي بـراي                  و برنامه 
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