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معنا  افتیبا در ن،ینو یشهرها جادیو ا ییشناسا یبرا ن،ینو یکردیاتخاذ رو

  طیاز مح

 
 امیربهادر برادران* 

  amirbahador_baradaran@yahoo.com، طبقه سوم، 76امیربهادر برادران، قزوین، خیابان خیام شمالی، کوچه صفا، پالک -1

 

  چکیده
شهرها در بر  یرا برا یندیبروز مسائل ناخوشا ،یشهرها و محالت شهرآن دگرگون شدن  یو در پ یتوسعه شهر ندیفرآ

موضوع منجر  نیرا از آن ها ربودند. ا طیمح یو معنا یکرده و روح سنت شرفتیو به سرعت پ یکه به راحت یداشت. عوامل

ردمانش و بروز م یطرد شدن شهر از سو ن،یساکن یدور راوان،ف یها یبا نابه هنجار یتک بعد ییشهرها یریبه شکل گ

گرفتند. علت  شیخود در پ نیواکنش را نسبت به ساکن نیمتقابل، هم یدر عمل زیشد و شهرها ن ریمشکالت جبران ناپذ

 شیپ ندهیمهابا در راه رشد و توسعه شهر و بدون در نظر داشتن آ یاست، که ب یطیشرا ،یمسئله ا نیچن شیدایپ یاصل

 طیرفع شرا یباشد برا ییتا دارو دیمطرح گرد نینو یشهرساز هیبود که نظراساس  نیآن شکل گرفته است. بر هم یرو

 یکم رنگ کردن نقش خودرو و سبک زندگ هیبر پا هینظر نیآمده است. ا دیپد یامروز یکه در شهرها یا مارگونهیب

 جیبه سبب نتا ،یسنتو  یجمع یزندگ طیمحله ها و شرا یای( و احیمدار ادهی)پادهیدر بها دادن به پ یافراد، سع ینیماش

و  یشهر حیصح یزیبرنامه ر کیروش، در واقع با  نیتوان به ا یباورند که م نیباشد. آن ها بر ا یآن در شهر ها م دیمف

به  نه،یزم نیاصاحبان فن در  گریو د یشهرسازان، معماران، طراحان شهر اتیو کمک گرفتن از نظر یمنطقه ا یحت ای

و با کمک از منابع  یمرور -یمقاله به روش علم نیمدرن پرداخت. ا یت شهرهاحل مشکال یسودمند برا یجینتا

 یو بهتر اصول و چهارچوب ها شتریدارد تا، کمک کند به شناساندن هرچه ب نیبر ا ینوشته شده و سع یکتابخانه ا

در جهت باز  یکرده و تالش یریخود جلوگ یبا الهام گرفتن از آن، بتوان از انحطاط شهرها دیتا شا ن،ینو یشهرساز هینظر

 نمود.  نیشیپ یشهرها انیک یزنده ساز

 

 نینو یشهرساز ،یتوسعه شهر ،یشهر، محالت شهر دار،یتوسعه پا، یداریپا كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
در دهه های اخیر مشکالت خاصی در زندگی شهری روزمره انسان بوجود آمده است که اغلب به علت استفاده بیش از 

زه از فن آوری مدرن ایجاد شده اند . در نتیجه روابط اجتماعی و سالمت روانی ساکنین شهرها , که در قرن های گذشته اندا

جزئی از زندگی شهری بوده است , تحت تاثیر سبک زندگی جدید قرار گرفت . تعامل انسان ها با یکدیگر کمتر شد و روابط آن 

پست مدرن در پاسخ به نیاز های اجتماعی انسان که در تمدن جدید تا حدودی  ها با یکدیگر به حداقل ممکن رسید . نگرش

نادیده گرفته شده است , ارزش های قدیم را دوباره مطرح می سازد . در شهرسازی یکی از جنبش های جدید پست مدرن در 

سی سیر تحول شهرسازی بوده است. در برر نیجنبش شهرسازی نو، یزی و طراحی شهری در سه دهه اخیرزمینه برنامه ر

جهان , پس از جنگ جهانی دوم به نوع نگرش جدیدی از شهرسازی بر می خوریم که جزئی از نگرش پست مدرن محسوب می 

شکل نهایی به  1761های آن در زمان بازسازی جنگ جهانی شکل گرفت در اواخر دهه  یهگردد . این گونه شهرسازی که پا

یل پس از جنگ جهانی دوم نمود پیدا کرد . خیابان ها به سرعت مملو از اتومبیل شد و خود گرفت . معضلی به نام اتومب

. امروزه این مشکل در شهرهای بزرگ مدآلودگی هوا و از بین رفتن چشم اندازها به وجود آ ،مشکالتی نظیر آلودگی صوتی

شینی جهان تبدیل شده است، که سبب جهان مطرح است و غیر قابل زندگی شدن شهرها به مرور زمان به معضل اصلی شهرن
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شهرهای بزرگ، برای گریز از این گونه مسائل به حومه شهرها پناه ببرند. یکی از راه حل هایی که  توسط  نیشد تا ساکن

شهرسازان و طراحان شهری اندیشیده شد، بازگشت به ارزش ها و هنجارهای اولیه شهرسازی بومی، به ویژه در قرن نوزدهم 

. شهرهایی که هنوز به گستردگی شهرهای امروزی نبودند و اکثر فعالیت های اصلی شهر به صورت متمرکز در مرکز بوده است 

مردم در سطح شهر و به ویژه در مرکز شهر تعامل اجتماعی در  زهشهر انجام می شد و در نتیجه در اثر رفت و آمد همه رو

هرها در مرکز، باال و رفته رفته در پیرامون به کمترین حد خود می سطح وسیع بین ساکنین وجود داشت . تراکم این گونه ش

صورت پذیرفته  ریکادر آم نیمعروف شد . تا کنون اکثر تالش های شهرسازی نو نیرسید .جنبش مذکور به نام شهرسازی نو

همچنین تعدادی از کشورهای است ، اما کارهای مهمی نیز در کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک و سوئد و 

در  نهیزم نیدر ا زین ی[. البته توجهات کوچک1در حال توسعه مثل گواتماال ، فیلیپین ، ترکیه و مکزیک انجام شده است  ]

و مشهد صورت گرفته است. نکات مهم در این گونه توسعه بسیارند که مهم ترین آنها تکیه بر جابجایی  زیتبر یدر شهرها رانیا

با نام  نینو یمحلی به صورت پیاده و یا با استفاده از دوچرخه و یا وسائل نقلیه همگانی بوده است. امروزه شهرسازساکنین 

  شود . ی( نیز شناخته م3)  ی(  و توسعه بافت سنت2نقلیه عمومی  ) ائط(  ، توسعه وس1جدید ) یسنت یهایی از قبیل طراح

 

  در شهر ردایو توسعه پا یداریبه مفهوم پا ینگاه -2
 یباز م کیدر شهرها از منظر اکولوژ یاقتصاد -یتوسعه و رشد اجتماع جیاز نتا یتیبه نارضا دارینگرش توسعه پا شهیر

 [2]شد. یمختلف از جمله شهرساز یرشته ها یها یاز نگران یکیبه  لیتبد یداریگردد، لذا پا

برآوردن  یبرا ندهینسل آ ییرساندن به توانا بین آسنسل حاضر، بدو یکنون یازهایبرآوردن ن یبه معنا داریپا توسعه

 نند،یصدمه نب ندهیکه منابع آ یبه شرط دیمنابع قابل تجد تیریزمان، بحث به کار گرفتن و مد نی. از ا[3]است شانیازهاین

 .[۴]مورد توجه قرار گرفت

را مشخص  یعیطب طیتوسعه و مح نیباست که بحث  یریبه عنوان تنها مس داریبرانت لند، توسعه پا ونیسیکم هیانیب در

 یمتمرکز بود، که خود به فرسودگ یتوسعه، بر توسعه اقتصاد یاصل یبحث ها یالدیم 71در دهه  نکهیسازد. با توجه به ا یم

بر  یتوسعه اقتصاد یتوسعه بر اثرات منف یاصل یبحث ها یالدیم 01دهه  درو  61شد، در اواخر دهه  یمنجر م یعیمنابع طب

 [.۵]تمرکز کرد ستیز طیمح یجهان راتییو تغ یتوجه به مشکالت آلودگ قیاز طر ستیز طیمح

 یجا یالدیم 71و  01 یمقوله مورد توجه بود، از دهه ها یطرح ها نینخست یکه در دهه ها یعیاز منابع طب حفاظت

 گاهیجا دار،یو بحث جوامع پا داریعه پانگاه توس یالدیم 71داد. از دهه  ییو کارا یریانعطاف پذ ،یاصالح نیخود را به وضع قوان

 .[7]کرد دایپ یا ژهیو

را جبران سازد، چرا  یعیتواند کاهش منابع طب ینم یاصل استوار است که فناور نیبر ا دارینگرش توسعه پا ،یطور کل به

 داریتوسعه پا یوممفه دگاهیو د یراستا، سازمان ملل از مبان نیانسان ساخت است. در ا هیمکمل سرما یعیطب هیکه سرما

سطح آموزش و  یداند، که با ارتقا یمناسب م یفرهنگ یرا وجود بسته ها داریبه توسعه پا یابیکند و راه دست یم تیحما

 .[6]افتیتوان به آن دست  یمردم م یآگاه

مردم،  یتمام یبرا یاز زندگ یباالتر تیفیبه توسعه و ک یابیکند: به منظور دست  یم انیب زین ویر هیانیهشتم ب اصل

 [.0]مناسب را ارتقا دهند یتیجمع یها استیو مصرف را کم و متوقف کنند و س دیتول داریناپا یالگوها ستیبا یدولت ها م

عادالنه  عی(، عدالت)توزستمیس ییای)پویدانست: بهرور نیتوان چن یرا م داریاساس ، چهار مشخصه توسعه پا نیا بر

. [7]جامعه در ادامه استفاده(، تیها( و ثبات)ظرف ینظم یدر ب یسطح بهرور ینگهدار ای می)ترمیریفرصت ها(، انعطاف پذ

 یو ارزش ها یو اقتصاد یاجتماع راتییاز تغ یو انطباق در گستره ا یسازگار تیقابل دیاتوسعه، ب یالگو کیآنکه  جهینت

 را داشته باشد. یبازه زمان کیجامعه در  یفرهنگ
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مورد  وب،یسالم با توسعه مع ستیز طیبدون مح ب،یع یسالم و ب یو اجتماع یتوسعه اقتصادکه  ابدی یدر م داریپا توسعه

به آن  یکه زندگ یطیمح ستیز یندهایمنابع شهرها با حفظ فرآ یاستفاده، حفاظت و ارتقا گر،ید انی. به بردیگ یقرار م دیتهد

  . [11]شود یم ندهیدر حال حاضر و آ یکل تیفیک شیوابسته است، منجر به افزا
 

  انسان گرا( داریپا ی)شهرسازنینو یمفهوم شهرساز نییتب -3
در ارتباط با  ییکایاز معماران و شهرسازان آمر یادیتعداد ز یالدیم 01در دهه  سمیپس از دوران مخرب رواج مدرن

نگران و  ،یبا مراکز شهر فاصله یو دارا هینقل لیبر وسا یپراکنده، مبتن یجوامع محل شیو افزا یو زوال مراکز شهر یفرسودگ

 .[11]بودند یناراض

محل  یدور لیبه دل یدسترس یدر شبکه ها کیهوا، وجود تراف یآلودگ ،یانسان اسیمق کیواحد و  یمرکز شهر کی نبود

شبکه  یبرا صیها به منظور تخص یاز سرانه کاربر یها، هدر رفتن قسمت اعظم یکاربر ینیگز ییکار از سکونت و جدا

 .[12]و محالت بودند هرهاش یداریشده و عوامل ناپا جادیجمله مشکالت ا از ،یدسترس

شد. واژه  نینو یمنجر به ظهور نهضت شهرساز یتینارضا نیا یالدیم 71دهه یو ابتدا 01دهه  یانیپا یسال ها در

و  ریدر حومه ها پ یانسان اسیو مق یابانیخ یمثل تنوع، زندگ یشهرساز ی(( تالش دارد تا نشان دهد که اصول سنتنی))نو

 .[13]فرتوت شده اند

 ن،ینو یبود، چون شهرساز کایدر آمر ینیبر مشکالت حومه نش یعصر که ظهورشان عمدتا مبتن نیا یجنبش ها معموال

کنند و از مبدا  یم انیافزا را ب انیمتفاوت از مفهوم توسعه درون زا و م یجنبه ا کیهر  ره،یرشد هوشمند و غ دار،یتوسعه پا

 .[1۴]شوند  یمنتج م یرکمشت

 ییاز پراکنده رو یناش یرانیرا گرد هم جمع کرد که از و یمختلف علم یاز متخصصان رشته ها یگروه ن،ینو یشهرساز

 ادهیفشرده و قابل پ یگیهمسا یواحدها دهیا ب،ینظم و ترت یها وهیش نیدر عذاب بودند و با به اشتراک گذاشتن بهتر یشهر

 یو منطقه ا یبا مالحظات شهر یخیتار ییاز شهرگرا ییدرس ها نینو یزز را ارتقا دادند. شهرساسب یو ساختمان ها یرو

 .[1۵]ردیگ یمعاصر به کار م

اشاره  ریز لیتوان به مسا یشد، م هینظر نیا یریکه منجر به شکل گ نینو یبحث کنگره شهرساز یمحورها نیمهمتر از

وارد بر  یها بیو سطح در آمدها، آس ینژاد ضیتبع شیافزا ،یمرکز یهرهاش یمدرن، نابود یمکان بودن حومه ها یکرد: ب

شهرهاست، که عمدتا از  یداریمتوجه عوامل نا پا نینو یانتقادات شهرساز کانی، پرواضح است که پ[17] رهیو غ ستیز طیمح

  بود . سمیمدرن یمنف جینتا

 

  محالت یداریدر ارتباط با پا نینو یشهرساز 1991اصول كنگره سال  -4
همچون  زین ادهیگذر عابر پ یبرا دیمتنوع و مختلف باشند. محالت با ت،یو جمع یدر کاربر دیبا ،یگیهمسا یواحدها"

و موسسات و  یعموم یفضاها یدارا زیو به طور عام، مقبول و ن نیمع یکیزیاز لحاظ ف ستیبا یشود. محالت م یطراح نیماش

و  یاکولوژ م،یبافت، اقل یمحل خیتار یکه برا یو منظر یمعمار یطراح با ستیبا یم یشهر یباشند، فضاها یاجتماع ینهادها

 .[16] "شوند یارزش قائل است، چارچوب بند تیفیبا ک یساختمان ساز

شهرها و محالت  دیکرد، بلکه با هیارا یمقطع یتوان راه حل ینم یحل مشکالت شهر یکردند که برا انیکنگره ب یاعضا

 یها استیس یقواعد و اصول راهنما رییشهر احترام گذاشت. آنها با تغ خیمورد توجه قرار داد و به شهر و تاررا از درون  یشهر

 .[10] را آشکار کردند یشهر تنگاه، مشکل شهر و محال رییو با تغ یشهر

بر  دیست. تاکگذشته ا یانسان گرا یدر شهرساز داریپا یشهرساز یسنت یریبه کار گ یبر مبنا کردیرو نیا هیاول اصول

 یواحد ها یسنت یطراح یآنها که از مشخصات اصل حتاجیما نیو تام نیساکن ییمایراهپ یبا دو مشخصه اساس یبافت شهر
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کند و  یرا فراهم م یگیهمسا یدر واحد ها یزندگ تیکه قابل ادهیپ انعابر یدوستانه برا یطیمح جادیا زیاست و ن یگیهمسا

 .[17] رود یاصول آن به شمار م گریاست، از د تیضاو ر شیآسا ،یمنیهدف آن احساس ا

شهرهاست، راه  هیرو یب یو گسترش افق یزوال مراکز شهر ،یفرسودگ ،یمشکالت شهر نیاز بارزتر یکیآنجا که امروزه  از

 ینیو ماش یانسان ریپراکنده، غ یدوران معاصر با الگو یکه در انتقاد به شهرساز ،یداریبر پا یمبتن ن،ینو یشهرساز یکارها

 است، با استقبال مواجه شده است.

 کریپ یب یمجدد خودروها یبند کریپ ،یمحالت شهر یایاح یبرا یراهبرد هیو ارا یشهر لینهضت به دنبال حل مسا نیا

در  مانکارانیها و پ یمختلف، از شهروندان گرفته تا شهردار یگروه ها یبرا یاست و منافع متعدد یعیطب طیو محافظت از مح

 [.21] ر داردب

کند.  یم دیموجود تاک یدر ارتباط با حومه ها یهمواره بر توسعه درون بافت و شهرساز ،یداریپا هیبر پا نینو یشهرساز

رشد هوشمند،  ،یمعمار یاز سبک ها یا زهیها و آم اسیدر تمام مق یتوسعه شهر یبرا یگر تیهدا یروین ن،ینو یشهرساز

 .[21]  است یمحمل و نقل عموبر توسعه  یمبتن داریپا یشهرساز

 تیفیو کاراست و به دنبال باال بردن ک داریجوامع پا جادیا یبرا یمحالت سنت یمعتقد به بازگشت به الگو کردیرو نیا

 یزیبه هنر ساختن مکان هاست و خواستار بازگشت به برنامه ر یبازگشت نینو یآن است. شهرساز یو استانداردها یزندگ

 [.22]است  ریقرن اخ یشهر یو طراح یزیبرنامه ر یکردهایرو نیهمتراز م یکیاست که  لیدل نیه همشهرها است. ب یسنت
 

  نیاصول شهرسازی نو -5
ارائه شده است که طرز ارائه هر کدام بسته به نوع و گستره نگرش به  نیتا کنون اصول زیادی برای رویکرد شهرسازی نو      

نوین به عنوان کلی ترین اصول شهرسازی  یارائه شده توسط منشور همایش شهرساز اهداف متفاوت است . در اینجا اصول

اصل دیگر که در ادامه آورده می شود  13، آورده می شود . همچنین  گیردکه مورد استفاده طراحان نوشهرساز قرار می  نینو

ی از آن ها استفاده نمود ارائه می گردد . در که می توان در برنامه ریز نیدر اکثر منابع به عنوان اصول کاربردی شهرسازی نو

  است : دهیگرد انیآنها ب ییاجرا یبه همراه راه کارها نینو یاز شهرساز ییانگاره ها زیانتها ن

 كنگره شهرسازی نوین در منشور نیاصول شهرسازی نو -5-1

ارائه داده است که به ترتیب از کالن به خرد  اصولی را به صورت جداگانه برای سه دسته از پروژه ها نینو یکنگره شهرساز     

 :    [23] عبارتند از

 منطقه، کالن شهر، شهر و شهرکوچک . (الف

 محله، زیر محله و کریدور . (ب

 بلوک شهری، خیابان، بنا .   (پ

ده تری طور گستره هستند و هر روزه ب نیاصول امروزه جزء معتبر ترین نظرات مطرح شده در زمینه شهرسازی نو این

تا کنون از این  1771مورد استفاده شهرسازان قرار می گیرند . تا جایی که نهاد مسکن و توسعه شهری آمریکا از نیمه دهه 

 نموده است . تفادهاصول در پروژه های اجرایی و طراحی خود اس

 : نیویکرد شهرسازی نوبر اساس ر نینو یکالن شهر، شهر و شهرکوچک از نظر کنگره شهرسازمنطقه، یاصول طراح (الف

کامالُ مشخص و دارای مرزهای جغرافیایی هستند، که حاصل توپوگرافی، آبگیرها،  ییمنطقه های کالن شهری مکان ها -1

سواحل، زمین های کشاورزی، پارک های منطقه ای و رودخانه ها هستند. کالن شهر نیز از تعدادی مرکز تشکیل شده است که 

 زرگ ، شهرها و روستاها که هر کدام مراکز و لبه های مشخص خود را دارند .عبارت اند از: شهرهای ب

منطقه کالن شهری اصلی ترین واحد اقتصادی جهان امروز است. در سیاست های دولتی و اجتماعی، برنامه ریزی  -2

 کالبدی، و راهکارهای اقتصادی این واقعیت جدید باید در نظر گرفته شود .
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ننده اما مهمی با زمین های باز و فضای سبز خود دارد. این روابط، زیست محیطی، اقتصادی و کالن شهر روابط شک-3

 فرهنگی اند.

الگو های توسعه نباید لبه های کالن شهر را نا مشخص سازند . طرح های توسعه باعث حفاظت و نگهداری از منابع  -۴

من باعث دایر شدن زمین های بایر و حاشیه ای و حریم می زیست محیطی، سرمایه گذاری های اقتصادی، و تولید ملی و در ض

 شود. کالن شهرها باید راهکارهایی در نظر گیرند که باعث وقوع چنین توسعه ای در توسعه حاشیه ای شوند .

در صورت لزوم، ساخت و ساز و توسعه جدید همجوار مرزهای شهری باید به صورت محله و زیر محله سازماندهی شوند  -۵

ر قالب الگو های توسعه شهری در آیند . توسعه دورتر از مرزهای شهری باید به صورت شهرها و روستاها با مرزهای و د

مخصوص به خود سازمان ها شوند و برنامه ریزی مسکن و اشتغال مخصوص برای این گونه جوامع در نظرگرفته شود و از آنها 

 به عنوان مراکز خوابگاهی استفاده نشود .

 توسعه و نوسازی شهرها باید الگوها ، سوابق و نمونه های موجود تاریخی را در نظر داشت .در  -7

در طرح شهرهای بزرگ و کوچک باید طیف وسیعی از کاربری ها را گنجاند تا مردم از طبقات درآمدی مختلف تحت  -6

مردم با درآمدهای مختلف شود، تا از تمرکز که شامل همه  ردیپوشش قرار گیرند . برنامه ریزی مسکن باید به صورتی انجام گ

 . دیفقر جلو گیری نما

سازمان کالبدی منطقه باید توسط شبکه حمل و نقل حمایت شود. سیستم امکانات مربوط به پیاده ها، دوچرخه  -0

 جایی و کمترین اتکا به اتومبیل بدست آید . سواری و حمل و نقل عمومی باید به صورتی طراحی شود که بیشترین جابه

درآمدها و منابع مالی باید به صورت منصفانه بین شهرداری ها و مرکز دیگر منطقه تقسیم شود تا از رقابت مخرب  -7

 برای جمع آوری مالیات و باال بردن قیمت حمل و نقل، خدمات عمومی، مسکن و دیگر خدمات جلوگیری شود .

 : نیبر اساس رویکرد شهرسازی نو نینو یله، زیر محله و کریدورها از نظر کنگره شهرسازمح یاصول طرح (ب

محله، زیر محله و خیابان عناصر اصلی توسعه و نوسازی در کالن شهرها هستند. این تقسیم بندی ها مرزهای شخصی  -1

 به تکامل رساندن آنها ترغیب می شوند .را معین می کنند، بنا براین شهروندان به، بر عهده گرفتن مسئولیت نگهداری و 

محله ها باید متراکم، پیاده گرا و دارای کاربری مختلط باشند. زیر محله ها عموماُ باید روی یک کاربری خاص تاکید  -2

ها  داشته باشند و باید در صورت امکان اصول طراحی محله را در آنها در نظر داشت. مسیرها متصل کننده محله ها و زیر محله

 ممکن است بلوار، خط آهن، رودخانه، پارک و غیره باشند . ابه یکدیگر هستند، این متصل کننده ه

بیشتر فعالیت های روزانه با توجه بیشتر، به افرادی که رانندگی نمی کنند، مخصوصاً افراد مسن و جوان، باید در  -3

طوری طراحی شوند که ساکنین به پیاده روی تشویق گردند، از مسافت پیاده انجام شوند. شبکه به هم پیوسته خیابان ها باید 

 و در مصرف انرژی صرفه جویی شود. هتعداد و مسافت سفرهای با اتومبیل کم شد

در قالب یک محله، گستره وسیع انواع خانه ها و قیمت متفاوت آنها می تواند باعث فعال شدن مردم دارای سن، نژاد و  -۴

 همچنین تقویت بنیه مالی عمومی و خصوصی که عاملی بسیار مهمی برای شهر است، گردد. سطح درآمدی مختلف شود و

کریدورها و عبور و مرور عمومی در صورت طراحی و برنامه ریزی درست می توانند باعث سازماندهی کالبدی کالن  -۵

ث شوند سرمایه ها از مراکز شهری خارج شهر و باززنده سازی مراکز شهری شوند. از سوی دیگر کریدورهای بزرگراهی نباید باع

 شوند و در ساخت بزرگراه ها مصرف گردند. 

باید با ایجاد تراکم ساختمانی و کاربری زمین مناسب در مسافت پیاده اطراف ایستگاه های وسایل حمل و نقل عمومی  -7

 سعی در جایگزین کردن حمل نقل عمومی به جای استفاده از اتومبیل شود .

ت های شهری، اجتماعی و تجاری باید به جای قرار گرفتن در مجتمع های تک کاربری در دوردست باید به فعالی -6

 صورتی طراحی شوند، که کودکان بتوانند پیاده و یا با دوچرخه خود را به آن ها برسانند .

عمل کنند، می توان باعث بهبود با استفاده از آئین نامه های طراحی که می توانند به عنوان راهنمای ایجاد تغییرات  -0

 در سالمت اقتصادی و تکامل هماهنگ محله ها شد .
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انواع پارک ها باید در سطح محله ها گنجانده شوند. باید با استفاده از مناطق محافظت شده، فضاهای باز محله ها و  -7

 زیرمحله های مختلف را تعریف و به هم مرتبط نمود.

 : نیبر اساس رویکرد شهرسازی نو نینو یابان و بنا از نظر کنگره شهرسازاصول طراحی بلوک شهری، خی(پ

وظیفه اولیه هر طرح شهری و معماری منظر، ارائه تعریف کالبدی خیابان، فضاهای عمومی و کاربری های مشترک  -1

 است .

 از همه مهم تر است.پروژه های معماری منفرد باید کامالُ با محیط اطراف ارتباط داشته باشد و این مسئله  -2

میزان موفقیت در باززنده سازی مکان های شهری بستگی به ایمنی و آسایش ایجاد شده توسط طرح دارد. طرح  -3

خیابان ها و ساختمان ها باید باعث تقویت محیط های ایمن شود و این مسئله از ایجاد قابلیت های دسترسی و فضاهای باز 

 مهم تر است .

روز باید تعداد کافی اتومبیل موجود باشد ) نه بیشتر (. در این صورت به حقوق شهروندان پیاده و در کالن شهر ام -۴

 فضاهای عمومی احترام گذارده می شود. 

خیابان ها و میدان ها باید از نظر عابر پیاده، ایمن، راحت و جالب باشند. در صورت پیکر بندی درست، این عناصر  -۵

ترغیب می کنند و همسایه ها توانایی برقرار کردن ارتباط با یکدیگر و حفاظت از جامعه خود را  ساکنین را به راه پیمایی

 خواهند داشت .

معماری و معماری منظر باید با تاثیر پذیری از اقلیم، توپوگرافی، تاریخ و ساختمان سازی محلی نتیجه بهتری به  -7

 نمایش بگذارند.

ی و مکان های گردهمایی عمومی، تقویت هویت اجتماعی و فرهنگ دموکراسی، هدف از ساخت ساختمان های اجتماع -6

از طریق ایجاد مکان های برجسته می باشد. این گونه ساختمان ها باید دارای شکل قابل تشخیصی باشند، زیرا نقش آنها با 

 است . اوتنقش سایر ساختمان ها که بدنه شهر را می سازند متف

با ایجاد حس مکان، آب و هوا و زمان خاص ساکنین خاص خود را جلب نمایند. روش های  همه ساختمان ها باید - 0

 طبیعی گرمایش و سرمایش می توانند کاراتر از روش های مکانیکی باشند .

 نگهداری و نوسازی ساختمان ها، بافت ها و مناظر تاریخی باعث دوام و تکامل جامعه شهری می شوند . -7

در نظر گرفته شده است. اما برای رسیدن به چنین  نیابی به جامعه ای با معیارهای شهرسازی نوفوق برای دست ی اصول

 -هدفی جزئیات خاصی باید رعایت شود، که برای مثال جهت طراحی واحدهای همسایگی ، توسط آندره دوینی  و الیزابت پلیتر

ل ارائه شده است : در واقع یک طراحی موفق در زمینه ( به صورت ذی نیشهرسازی نو شزیبرک ) دو تن از بنیان گذاران همای

 : [2۴]عامل ذیر را داراست  13بیشتر  نیشهرسازی نو

محله مشخصاُ مرکزی دارد، که معموالً یک میدان و یا محوطه سبز و یا قسمتی از خیابان است که در ذهن می ماند.  -1

 د .یک ایستگاه وسائل نقلیه همگانی نیز در این محل وجود دار

 متر ( از مرکز محله قرار دارد . 711فوت ) حدود  2111دقیقه راه پیمایی پیاده و یا  ۵بیشتر منازل مسکونی در فاصله  -2

 در محله وجود دارد . رهیمنازل متنوعی برای ساکن شدن افراد جوان و پیر، ثروتمند و فقیر، مجرد و خانواده و غ -3

 ها با تنوع الزم برای تامین مایحتاج زندگی گنجانده می شود . در لبه محله، فروشگاه ها و اداره -۴

یک واحد اضافه در هر ساختمان در نظر گرفته می شود. از این واحد به عنوان محل کار و یا محلی برای اجاره دادن  -۵

 د اجاره می باشد .استفاده می شود. علت وجودی این واحد ایجاد محلی جهت کار در خانه و یا تامین منبع درآمدی همانن

 د.نمدرسه ابتدایی به قدری به خانه های مسکونی نزدیک است که کودکان بتوانند پیاده خود را به آن برسان -7

 متری خانه های مسکونی قرار داده می شود . 1۵1زمین بازی کودکان حداکثر در فاصله  -6
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تری هستند که هر کدام از خیابان ها و مسیرهایش خیابان هایی که در محله دیده می شوند قسمتی از شبکه بزرگ  -0

در راستاهای مختلف کشیده شده اند تا نزدیک ترین مسیر برای رسیدن به هر مقصد ایجاد شود. لزوماً بایستی از مسیر هایی با 

 شبکه شطرنجی استفاده کرد .

ین حرکت اتومبیل ها کند می شود و خیابان های محلی باریک هستند و با سایه درختان پوشیده می شوند. بنا برا -7

 محیط برای استفاده پیاده ها و دوچرخه ها آماده می گردد .

 ساختمان های مرکز محله کامالً نزدیک به خیابان ساخته می شوند . -11

 سعی می شود ورودی پارکینگ ها از جلوی ساختمان ها نباشد و حتی االمکان در کنار ساختمان ها قرار گیرند. -11

مکان های چشم گیری مثل انتهای چشم انداز خیابان ها و یا مراکز محله ها برای ساختمان های عمومی در نظر  -12

 گرفته می شود. این ساختمان ها را می توان به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، تحصیلی و غیره اختصاص داد .

اداره شود. یک شورا در مورد مسائل نگهداری، آسایش و  محله باید به صورتی سازماندهی شود که توسط ساکنین -13

هر مقاله باید تغییرات کالبدی بحث و تصمیم گیری می کند، اما تصمیم گیری در مورد مالیات به عهده مقامات دولتی است .

ی متن مقاله بپردازد. گیری در انتهادر قالب بخش نتیجه مقاله بندی نتایج ارائه شده دربه جمع ای از تحقیقخالصهبا ارائه 

 شود.پیشنهادهای احتمالی نیز در این بخش ارائه می

 

  نینو یشهرساز یانگاره ها نیمهم تر ییاجرا یراهکارها -5

در این بخش سعی شده نا برخی از اصلی ترین انگاره های موجود در در زمینه شهرسازی نوین را که توسط اندیشمندان در این 

 [: 2۵نوین مطرح گشته، همراه با راهکارهایی اجرایی بیان گردد ]بحث در کنگره شهرسازی 

 :(یمدار ادهی)پیرو ادهیپ تیقابل - 1

 رندیاز خانه و محل کار قرار گ یرو ادهیپ یا قهیدق 11در فاصله  دیها با یاغلب کاربر. 

 ها با  ابانیبه معابر، خ کینزد ی)ساختمان ها انجام شود ادهیافراد پ یبه طور مناسب برا دیها با ابانیخ یطراح

 .(رهیو غ لیو گاراژها، سرعت کم اتومب یپارک مخف یفضاها ،یابانیخ یها نگیدر اطراف، پارک یدرخت کار

 لیبدون اتومب ادهیپ یها ابانیخ جادیا. 

 :یریارتباط پذ  -2

 کند یرا آسان تر م یمدار ادهیو پ عیرا توز کیکه تراف وستهیبه هم پ یها ابانیشبکه خ. 

 کم عرض، بلوارها و کوچه ها ک،یبار یها ابانیاز خ یله مراتبسلس. 

 کند یرا لذت بخش م یرو ادهیباال که پ تیفیبا ک یو قلمرو عموم ادهیشبکه پ. 

 :ها و تنوع یاختالط کاربر  - 3

 ت، مختلط در محدوده محال یکاربر ،یاز فروشگاه ها، دفاتر کار،آپارتمان ها و خانه ها در محدوده طراح یبیترک

 .بلوک ها و ساختمان ها

 مختلف یطبقات، فرهنگ و نژادها ،یدر آمد ،یسن یتنوع افراد در گروه ها. 

 :مسکن مختلط - ۴

 با  یشتریمتفاوت، در قرابت ب یدر آمد یبا گروه ها ،یمسکون یمختلف واحدها یها متیگونه ها، اندازه ها و ق

 .رندیگ یقرار م گریکدی

 :تیفیا کب یشهر یو طراح یمعمار  - ۵

 در اجتماع به  یو اماکن مدن یمکان کاربر نییانسان و خلق حس مکان، تع شیآسا ،یشناس ییبایز ،ییبایبر ز دیتاک

  .شود یسبب نوازش روح انسان م بایز یرامونیپ طیو مح یانسان اسیبا مق یمعمار ژه،یطور و

 :محالت یساختار سنت  - 7
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 در مرکز یعموم یبا فضا زیو متما صیمرکز و لبه قابل تشخ. 

 یشده به صورت هنر مدن یطراح یباز عموم یو فضا یقلمرو عموم تیفیک تیاهم. 

 یا قهیدق 11 یرو ادهیها و تراکم ها در فاصله پ یاز کاربر یفیدر بر گرفتن ط. 

 لبه کاسته شدن از تراکم ها به سمت  جیتراکم ها در مرکز شهر و به تدر نی: باالتریبرش عرض کیدر  یزیبرنامه ر

  .شهر

 :افتهی شیتراکم افزا  - 6

 و به منظور  یرو ادهیدر پ لیکه سبب تسه گریکدیمغازه ها و خدمات به  ،یمسکون یساختمان واحد ها یکینزد

 .گردد یم یزندگ یراحت، مطلوب و مناسب برا یخدمات و منابع و خلق مکان ییکارا جادیا

 :حمل و نقل هوشمند  - 0

 کند یمتصل م گریکدیکوچک و محالت را به  یباال که شهرها، شهرها تیفیبا ک یلیر یها ستمیاز س یشبکه ا. 

 یبه عنوان روش رهیو غ یرو ادهیپ ت،یاز دوچرخه، اسک شتریبه استفاده ب قیکه سبب تشو ادهیافراد پ یحام یطراح 

  .شود یبه منظور رفت وآمد روز مره م

 :یداریپا  - 7

 نینو یبر اساس اصول شهرساز یتوسعه و اجرابا  یطیمح ستیز یحداقل اثرات جانب. 

 گذارند یاحترام م یعیطب یها ستمیس یو ارزش ها ستیز طیکه به مح ستیز طیمح یحام یها یتکنولوژ. 

 یلیفس یباال و استفاده کمتر از سوخت ها یبا بازده انرژ یلیاستفاده از و سا. 

 کمتر یرانندگ شتر،یب یرو ادهیپ. 

 :یزندگ تیفیک - 11

 کند. یم یو آسمان هیپر روح ،یکه روح بشر را غن ییو خلق مکان ها یزندگ طیمح تیفیک شیافزا 

 نتیجه گیری -1
 یبرخ یاز سو یادیز یها یگذشته، توجهات و عالقه مند نینو یشهرساز شیهما یکه از برگزار یچند سال یدر ط

طرح  711در ایاالت متحده آمریکا بیش از  از اصول آن شکل گرفته است. که تا کنون فقط یکشورها در جهت بهره مند

از جمله:  یینام چند کشور اروپا انیم نی. البته در ااستدر حیطه اصول این جنبش اجرا شده  یو محله ا ی، روستای یشهر

 یچشم مانگلستان، آلمان، هلند، بلژیک و سوئد و چند کشور در حال توسعه مانند: گواتماال ، فیلیپین ، ترکیه و مکزیک هم به 

 خورد. 

و  نیشیپ یها و رو ستاها لهبا شهرها، مح نینو یاصول شهرساز نیکه ب یادیاما متاسفانه در کشور ما با وجود انطباق ز

و  شتریهرچه ب یجهت همسوساز رانیدر ا نهیزم نیدر ا قیو تحق تیو انجام فعال یریگیما وجود دارد، ما هنوز شاهد پ یسنت

و  زانیبرنامه ر ،یتوسط شهرسازان، معماران، طراحان شهر ،ییاجرا یطرح ها یبرا یزید و برنامه رخو یبهتر طرح با آرمان ها

و  یدچار فرسودگ ،یاکثر شهرها و محالت شهر زیکه در کشور ما ن یحال نی. در عمیباش ینم نهیزم نیمسئوالن کشور در ا

کشورها هستند. در واقع  یوضع درون انگریها و شهرها نماشناسنامه شهر یاست که، محالت به نوع یدر حال نیزوال شده اند. ا

 نیگرفته اند. در ا شیتنزل را پ ریزمان حاضر خود بودند، حال مس اتیو مقتض نیساکن ازین یپاسخ گو یکه زمان ییشهرها

 یگسترده ا اسیکه در مق یریچشم گ یها تیو موفق ،ییشهرها از سو تیهو تیدر تقو نینو یاصول شهرساز یریراستا بکارگ

 یریبتوان با به کارگ دستیامسودمند و نجات بخش ظاهر گردد.  اریتواند بس یم گر،ید ییاز جهان به همراه داشته است، از سو

 .میشهرها و محالت خود باش تیشاهد بازگشت دوران سالمت و موفق یشهرساز نهیدر زم حیاصول صح
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