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 چکیده:
از ایدن الگوهدای  متدثرر داًیشددمطرح در حوزه پایداری شهرها است که توسعه پایددار شدهری  مسائل نیترمهمالگوهای توسعه فضایی شهرها یکی از 

و برنامده ریدزا  بدوده اسدتش نوشدهر رایی یکدی از  شدهر سدازا  یهاچالش نیتربزرگانتخاب این الگو یکی از  هاسالفضایی توسعه است و در این 
و توسعه پایدار شهری است و تحقیقات علمی فراوانی صحت این  مدر پستشهرسازی  یها اهدیداز  متثررالگوهای توسعه شهری است که  نیمتثخرتر

فضدایی -مکدانی ازنظر زیپرواز تبردر تحقیق حاضر تالش شده است با توجه به برخی از اصول دید اه نوشهر رایی بافت شهرک ش اندکردهادعا را اربات 
میزا  انطباق توسعه این محله با اصول نوشهر رایی ارزیابی  تیدرنهابررسی شود و  ادشدهیاصول  نظر زاو نحوه توسعه این محله  قرار رفته یموردبررس

که در جریا  تحقیق جهدت تکمیدل  استتحلیلی -روش جز تحقیقات توصیفی راز نظتوسعه ای و -کاربردی نوع جز تحقیقات راز نظشودش این تحقیق 
سیسدتم اطالعدات جغرافیدایی  یافزارهدانرمآمداری و  یهداروشو جهت تحلیل اطالعدات از  شدهاستفادهی و پیمایش یاکتابخانه یهاروشاز  هاداده

 با اصول رشد نوشهر رایی استش زیپرواز تبرو نتایج حاکی از تطابق باالی توسعه شهرک  هایبررس استش شدهاستفاده
 

 ش"شهرک پرواز تبریز"، "ینوشهر رای" ،"توسعه پایدار شهری" ،"توسعه فضایی" واژگان کلیدی:
 

 مقدمه: -1
 شیافزا خاطر اهمیت روزافزو  توسعه پایدار در سطح شهری به

هانی تا ج زارش بانك  اساس برمعیت شهری در دنیا استش جشتابا  
 68نونی به کدرصد  55شهری از  معیتجدرصد  الدیمی 2050سال 

ا افزوده خواهد معیت شهرهجمیلیارد نفر به  5/2درصد خواهد رسید و 
و  یو اقتصاد یتیجمع تیاهم لیشهرها به دل (UN,2018: 1) دش
در  فتما  توسعه  یخود، نقش محور یباال یطیمحستیز راتیتثر
 عیاز نقاط جها ، روند سر یاریدر بس شاند رفتهبرعهده داریپا

 دیشد راتیدر حال وقوع است و تثر یاسابقهیب اسیدر مق ینیشهرنش
 یمبارزه با اررات خارج یمشهود استش برا ستیزطیمحع و آ  بر جوام

از شهرها در  یاریکنترل نشده، بس یو تا حد عیتوسعه سر نیچن
 کردند یرا معرف یمختلف یشهر توسعه یهااستیسسراسر جها  

(Perveen, 2017, 1) تنها از  یداریبه پا یابیدست یتالش براش
شهر را  دیعوض، ما بااستش در  یمعنیب یکیزیف یابزارها قیطر
 بهش میمشترک تصور کن یتکامل یندهایاز فرآ یاریبس یتجل عنوا به

شده ساخته طیعالوه بر مح توانندیم یداریپا یارهایمع ن،ای دنبال
 ،یاجتماع ،یکیاز عوامل اعمال شوند: اکولوژ یامجموعه یبرا

مگرا نوظهور و ه یهاد اهیش ا ر دیرساختیو ز یمال ،یمدن ،یاقتصاد
 یتکاملهم ندیفرآ كیاز آ  است که شهر  یحاک یداریدر مورد پا
 میتوانیکه م اجراستقابل یادهیا داریشهر پا دئالیاو  دهیاست، پس ا

، درمجموع(ش skrede,2019, 84) میبه آ  تالش کن د یرس یبرا
که  رادارند نا یاطم نیا یشهر داریتوسعه پا جیترو یها فتما 
 قیاز طر توا یرا م یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمحستیز یهاچالش

 ینیش شهرنشستندین یمدبرانه حل کرد و اهداف متضاد یزیربرنامه
مقدم توسعه  طخ عنوا بهو شهرها  شودیم یمثبت تلق یطورکلبه
در  شkrahmer, 2021, 1275 شوندیم دهیکش ریبه تصو داریپا

 مسائل نیترمهماز این میا  الگوهای توسعه فضایی شهرها یکی 
 داً یشدمطرح در حوزه پایداری شهرها است که توسعه پایدار شهری 

انتخاب این  هاسالاز این الگوهای فضایی توسعه است و در این  متثرر
و برنامه ریزا  بوده  سازا  شهر یهاچالش نیتربزرگالگو یکی از 

ه به ده یتوسعه شهر یبرا نیگزیجا یالگو كی یجستجو برااستش 
در دهه  دولت انباشته یهایبدهو  یش بحرا  انرژ رددبرمی 1970
شدش  1980در دهه  نهیو کاهش هز یمال یکارمحافظهمنجر به  1970

باعث  ،یدورا  انباشت صنعت ا یپا که کندیماظهار  یهارو دیوید
شده  یهمراه با بحرا  نوشهر ریپذانعطافدوره انباشت  كی جادیا

سرنوشت شهرها آغازشده  رییقطعاً تغ ) Harvey, 1994: 365(است
را در خود  افول از یروشن یهانشانه یصنعت یاز شهرها یاریو بس بود

به محل مشاجره و  یدر معرض خطر نابود یِخیتار یهاسازهداشتندش 
 به توسعهش دیجد یکردیرو یبرا یمحوری شدند؛ نقاط لیتبد تالفاخ
مدل  یکه از برتر یاز مفروضات یاریبودش بس رییدر حال تغ زین تیجمع

نبودندش  معتبر گریکرده بود د تیحما ستمیقر  ب لیباغشهر در اوا
ش شدندیمشاغل  سالبزرگشده و اغلب شامل دو  ترکوچك هاخانواده
 یبرا یبه مانع مهم مسکن نهیش هزشدیم ریپ سرعتبه تیجمع
در  2000سال  یبودش با سرشمار شدهلیتبد هاخانوادهاز  یاریبس
از  یمیبودند؛ ن نفرهكی هاخانوادهاز  درصد 25 کا،یآمر متحدهاالتیا
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بدتر، در جوامع  یحت ایو  نیبودندش هم ترمسن ایساله  35 تیجمع
 یگریبه نوع د رتریو پ ترکوچك یهاخانوادهش افتادیم اتفاق زین گرید

در  ،یینوشهر را شگاما یپ( Chira, 2003: 13داشتند ) ازیاز شهر ن
شده بود پا به  دهیکه در آ  شهر مدر  به چالش کش طیشرا نیا

 هاآ  ،مکا یب یهاحومه یبرا یحلراه عنوا بهعرصه  ذاشتندش 
 یخیکه از اصول تار یسنت یهامحلهرا بر اساس  یدینسخه جد

توسط  جادشدهیت االکاهش مشک یدادندش برا ارائه ،کردندیم یرویپ
 ،وجوشپرجنب یامکانهدر  یشهر ی  را، از زند نیتوسعه ماش

نسل  بخشالهام هاآ  یهادهیاکردندش  تیو متنوع حما مختلط
 شد که دستور کار یشهر زا یر از طراحا  و برنامه یدیجد
و  تیشخص یجستجو برا لیرا در جهت تسه ینوشهر یکردهایرو
 کردندیم شهرها استفاده ماریب اندازچشم یو بازساز تیهو
(Kelbaugh, 2002: 46)  جنبش نوشهر رایی به معنی دقیق کلمه

های واکنشی است نسبت به  سترش افقی در حومه شهرها و هزینه
شوند شامل های غیر پایدار که بر شهر تحمیل میهزینهش غیر پایدار آ 

کردند، خودنمایی می باافتخارهایی که زمانی محله یرعادیغزوال 
ه، افزایش مستمر نرخ جرم و بخش اعظمی از جامع یگانگیازخودب

مدنی پور، )شود می یطیمحستیزجنایت و تنزل  سترده 
واژه نوشهر رایی تالشی برای ارتقای شهرسازی سنتی  (ش1387:165

مدر  امروز و پیچید ی روزافزو  اقتصادی  یبازند برای انطباق 
این  رایش در پیشنهادهای خود، به  (ش275، 1389واتسو ، )است 
و طراحی شهری که در اوایل قر   یزیربرنامههای ز انگارهانتقاد ا

به الگوهای زند ی مدر   یی وپاسخبیستم شکل  رفتند و برای 
ای پایه عنوا بهنوشهر رایی در حال حاضر  شپردازداند، میانطباق یافته
ی بسیار از در تدوین ضوابط و مقررات توسعه  رتیهدانظری و 

طرح  300در حال حاضر ش شودار  رفته میشهرهای آمریکایی به ک
 ،آرندت)نوشهر رایی در کشور آمریکا در حال ساخت و یا تکمیل است 

به  یی()نوشهر را نینو یسال  ذشته، شهرساز 20در طول  (ش1387،3
در  یشهر یو طراح یطراح یهاجنبش نیتراز برجسته یکی
 یی رانوشهر(؛ Hirt,2009: 48است ) شدهلیتبد متحدهاالتیا
در دورا   متحدهاالتیدر ا یجنبش معمار نیر ذارتریطور بالقوه تثربه
و در حال  (Muschamp,1996: 27از جنگ سرد است ) سپ

است  یزیربرنامه یهاطرح نیر ذارتریاز تثر یکیحاضر 
(Talen,2002: 165) رییتغ نینو یشهرساز یهدف اصلش 

 یزند  یفاوت برامت یمنظور پرورش روششده بهساخته یهاطیمح
از  یشناختییبایو ز یطیمحستیز یعنوا  نقدجنبش به نیاستش ا

به بعد این جنبش از آ  زما   شحومه شهر شروع شد ی سترش نواح
مشکالت  یبرا یداریرفع پا منظورخود به یاصول طراح جیبه ترو

 افتهیازآ  تکاملو پس متحدهاالتیمعاصر در ا ینیمرتبط با شهرنش
یك  عنوا به یینوشهر رادرواقع  (Trudeau,2018: 52).است

شهری در انتقاد به شهرسازی  یزیربرنامهرویکرد جدید طراحی و 
و ماشینی است  یرانسانیغدورا  معاصر که دارای الگویی پراکنده، 

خلق یك محیط مناسب در  یینوشهر رااستش هدف   رفتهشکل
مدر   یهاشرفتیپمقیاس انسانی است که پاسخگو به تحوالت و 

)آرندت،  پایدار باشد یتوسعهدر راستای اهداف  یاتوسعهشهری و 

تجربه موفق نوشهر رایی در شهرهای کشورهای مختلف، ش (1387:23
بر پایداری  دیتثکهای  ذشته، بر حفظ هویت و باز شت به سنت دیتثک

های مذکور این و سایر ویژ ی یطیمحستیز مسائلشهرها و رعایت 
های شهری و باعث استفاده از آ  در نوسازی و بهسازی بافت تفکر

شهر تبریز نیز مانند اکثر  شهای توسعه شهری شده استتهیه طرح
 ریتثرتحت  توسعهدرحالی جها  کشورها شهرهاشهرهای ایرا  و 

 خصوصبهجهانی و انقالب صنعتی و نفوذ تفکرات مدرنیستی  راتییتغ
شهر  بارهكو رشد و  سترش یی توسعه شهری هاطرحدر تهیه 
 3500ی اخچهیتاراریخی بود  شهر تبریز و وجود تش تاس قرار رفته

 ازجملهی مختلف شهری هابافتساله در این شهر باعث ایجاد 
شد سریع شهر تبریز در طی رش تی تاریخی و سنتی شده اسهابافت
 یهابافتی فراوانی در محالت و ازهاینباعث ایجاد  ریاخی هاسال

ش تی شده اساهیحاشی هابافت ازجملهی جدید هابافتشهری و ایجاد 
ی شهر و نفوذ تفکرات سنتی و اهیحاشی فرسوده و هابافتجود و

ی توسعه شهری و هاطرحی در تهیه اشهیکلی دهایتقلمدرنیستی و 
ی جدید شهری باعث ایجاد مشکالت عدیده در شهر هابافتایجاد 

دالیل  نیترمهم عنوا به توا یم کالت راتبریز شده است که این مش
 ریسا مانندبه تبریز درواقع شتوسعه ناپایدار شهر تبریز دانست

 که شد جهامو برانابرو  زابرو  یشدر با ر،کشو رگبز یشهرهاکال 
 عایتر معدو  طرفكیاز کوچك یشهرهااز  هامهاجرت ارستمرا
 دلنامتعا شدر ،یگرد فطراز  یشهر منابعاز  دهستفادر ا اریپاید صلا

و  جمعیت  میا دلتعا معد ینینشهیحاش ی،شهر مساحتو  جمعیت
 ،شریانیو  صلیا یهایدسترسو  معابر شبکه ییراکا فتا، هارساختیز
درو  و  عیزرا ضیو ارا هاباغ هیرویب یبررکا تغییرو  تبدیل یشافزا

 یبرارناب ،خدماتیو  ریتجاو  مسکونی یهایکاربر به شهر  مواپیر
 ی،شهر عمومی یهاسرانهو  حسطواز  رداریبرخودر  یشهر مناطق
و  مسکونی یهایکو به تبریز افطرا یستاهاو رو ینینشهیحاش تبدیل
 یمنظومه یری شکل بهو  شتهدا لنباد بهرا  ریقماا یهاشهرک
 شهر قشرو  لشمادر  غنیو  فقیر فضایی یبندقطبو  تبریز یشهر
در این میا  شهرک پرواز  (ش48، 1393،ی)مرصوص ستزده ا مندا
 60مسکونی شهر تبریز است که در دهه  یهاشهرکیکی از  عنوا به

 هاسالخود شده است که در این  یریپذتیجمعطراحی و وارد فرآیند 
 نیترموفقیکی از  عنوا بهخود را  با محیط و طراحی متفاوت توانسته

وسعه پایدار شهری در آ  محالت شهر تبریز معرفی کند که مظاهر ت
متجلی استش در این راستا و با توجه به شرایط ناپایداری شدید توسعه 

متناسب جهت ترویج توسعه  نسبتاًشهری در شهر تبریز یافتن الگوی 
شهری از اهمیت زیادی برخوردار است که این امر ضرورت چنین 

بریز تحقیق جهت ارزیابی تناسب الگوی توسعه فضایی شهرک پرواز ت
با الگوهای پایداری و ترویج چنین الگوهای بومی جهت نیل به 

 شکندیمپایداری را اربات 

 پیشینه تحقیق:

 نییتب( در رساله دکتری خود با عنوا  1397) یخانیپراسالمی 

حس مکان در محالت  یریگدر شکل یینوشهرگرا

به  حوض شهر تهران(محله هفت ی)مطالعه مورد یشهر

شهرداری تهرا  با  8منطقه  حوضهفتا  در محله بررسی حس مک
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استفاده از دید اه نوشهر رایی پرداخته استش روش این تحقیق 
ها برای  رداوری داده مورداستفادهتحلیلی و ابزار  –توصیفی 

 انه که اصول ده دهدینشا  مپرسشنامه استش نتایج تحقیق 
ته و بر اساس داش ریبر حس مکا  تثر میطور مستقبه یینوشهر را

چند انه، اصول  و یر رس لیآمده در تحلدستبه نییتع بیضر
حوض حس مکا  را در محله هفت راتییدرصد از تغ 78 یینوشهر را
تعامل  ی ریانجیبا م یینوشهر را نینموده استش همچن نییتهرا  تب

ساکنا   نیبر توسعه حس مکا  در ب میرمستقیطور غبه یجتماعا
( در 1397صفوی ) بوده استش ر ذاریرا  تثرحوض تهمحله هفت

نوشهرگرایی مطابق با  کاربست اصولی تحت عنوا  امقاله

ی شهر ایرانی اسالمی )مطالعه موردی: محله هاشناسه

کار یری به بررسی امکا  به (میکررباطمسکونی و قدیمی 

اصول نوشهر رایی در ساز اری با اصول شهرسازی ایرانی اسالمی در 
 مروربهپردازدش این مقاله با رویکردی کیفی ی امروز میهامحلهطراحی 

ادبیات نظری در این حوضه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که 
ی شهرسازی ایرانی اسالمی فرا کالبدی و زمانی است و اصول هادهیا

ی هانهضت نیترمطرحآ  امروزه در شعارهای یکی از  و قواعد
از این  نیبنابراشود، ر رایی مشاهده میطراحی شهری یعنی نوشه

ی قدیمی استفاده کرد و هامحلهتوا  برای طراحی و احیای اصول می
ضمن انطباق اصول نوشهر رایی با شهرسازی ایرانی  تیدرنها

بر اساس  میکررباطی موضعی محله هاطرحیی از هادهیااسالمی، 
( در 1397عفری )رضایی ج استش شدهارائهیی نوشهر رابرخی از اصول 

ارزیابی قابلیت پیاده مداری فضاهای ی تحت عنوا  امقاله

شهری با رویکرد نوشهرگرایی )نمونه موردی: محله 

به بررسی قابلیت پیاده مداری محله  کیانپارس شهر اهواز(

کیانپارس اهواز با استفاده از رویکرد نوشهر رایی پرداخته استش این 
رویکرد نوشهر رایی مستخرج از شاخص پیاده مداری  32تحقیق 

با روش پیمایشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار  مطالعات نظری پیشین را
شهر  انپارسیاز آ  است که محله ک یپژوهش حاک جینتاداده استش 

شاخص ازنظر  5تنها در  یموردبررس شاخص 32مجموع  از اهواز
است و در شده داده صیتشخشرایط مناسب و واجد  یمدارادهیپ تیقابل
هست و درمجموع  یروادهیپ یمناسب برا تیها فاقد قابلشاخص هیبق

محله  نیبر ا یمحور نیماش یالگوبه این نتیجه رسیده است که 
 یمدار ادهیپ تیقابل شیافزا یبرا ییراهکارها ا یفرما استش در پاحکم

 ادهیپ افتی  به سمت رهآ یمحور نیماش کردیرو رییمحله و تغ نیا

تحلیلی ی با عنوا  امقاله( در 1397رنجبر ) شده استشرائها یمحور

-پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی در بافتبر تحقق

 شهر 10های قدیمی شهری )مطالعه موردی: منطقه 

ی اصول و معیارهای نوشهر رایی را در ریپذتحقق، امکا  تهران(

هش قرار داده استش روش پژو یموردبررسی قدیمی شهری هابافت
این مقاله توصیفی تحلیلی است و از مطالعات میدانی و پرسشنامه در 

استش  شدهاستفادهآوری اطالعات کنار مطالعات اسنادی برای جمع
ی هر یك از اصول ریپذتحققطبق بررسی این پژوهش در راستای 

دهد که تهرا  نشا  می 10ی قدیمی منطقه هابافتنوشهر رایی در 

ی نوشهر رایی را تا حدودی دارا هستند هاخصشامحالت این منطقه 
راهکارهایی برای جبرا  این کمبودها  جهیدرنتکامل  طوربهولی نه 
ی اصول نوشهر رایی، اصل بندرتبهش در این بررسی در دهدیمارائه 

 شهر تهرا  دارای باالترین تراکم استش 10افزایش تراکم در منطقه 

 از ساحل به سمت جنوب: ی با عنوا امقاله( در 2000سوهر )

با  نوشهرگرایی برای نجات بافت داخلی شهر تالش

در  نوشهر رایی یهاکه روش ارائه دادهرا  یچارچوبرویکردی مروری 
 یکه شهرساز دهدیمنتایج نشا  ش کندیم فیمحله را توص اسیمق
 یطراح ،یشناسییبایمتفاوت دارد: سبك ز وهیحداقل سه ش نینو

ش سبك یاراض یکاربر یهااستیاز س یاو مجموعه یشهر
 یطراح وهیاشاره داردش ش یو متن یسنت نینو یبه معمار یشناسییبایز

که توسط  ییهاو تراکم یعموم ی، فضاهایبه مناظر شهر یشهر
استفاده از  دیجد یهااستیس و ، اشاره دارداندزشدهیتجو نا یشهرنش

مختصر و  تصدی ،شامل توسعه مختلط، درآمد متوسط  یشهر نیزم

نوشهرگرایی عنوا   ی باامقاله( در 2004 ارد )  را استشتوسعه

آن بر  راتیتأثموضوع جانبی و  کی رشد پایدار؟ عنوانبه

با یك رویکرد کیفی و استفاده از مصاحبه  ی عمومیهااستیس

و برنامه ریزا  در یر در  دهند ا توسعه نفر از طراحا ، 11عمیق از 
 راتیتثرآمریکا به بررسی  متحدهاالتیار رایی در ی نوشههاپروژه

ی عمومی پرداخته هااستیسی نوشهر رایی بر روی هاپروژهاجرای 
ارتقاء مسکن  یتالش برا دهدیماین تحقیق نشا   جیو نتااست 
و  یموجود در مناطق شهر ی، باز رداند  مراکز شهرمتیقارزا 

ندرت به ایطق محله پراکنده در منا یهامجدد حومه یدهسازما 
مورداستفاده  ی نوشهر راییهاهر ز در توسعه پروژه ای تشده اسانجام

موجود که در  یهاتیمقررات و محدود نیقرار نگرفته استش همچن
، طراحا  و  ذاردیم ریاز مناطق حومه شهر تثر یاریتوسعه بس

که در مورد آ  اصول  کندیبه انتخاب م بیدهند ا  را ترغتوسعه
از  ینظرسنج این ،یطورکلکنندش به یرا عمل وشهر رایین

، سطح متحدهاالتیمستقر در ا نوشهر رایی یهاپروژه دهند ا توسعه
 شرا نشا  داد یامنطقه اسیاز اصول مق یبرخ یاز اجرا تیکم حما

و  یشهر یطراحخود با عنوا   یدر رساله دکتر (2010)بالوال 

انداز و چشم ینظر یادهای: بنیزیربرنامه یهااستیس

در شهر آوورا در پرتغال  یشهر یطراحدر پرتغال  یینوشهرگرا

 لیتحل یی(نوشهر را) یمحالت نوسنت یرا با توجه به اصول طراح
و معمارا ،  زا یرامهنظرات سه  روه برن لیتحل نیکرده استش در ا

قرار داده است و  یرا موردبررس یو محققا  امور شهر یشهر را یمد
کننده مختلف شرکت یهاکه چگونه  روه کندیسؤال را مطرح م نیا

را با تمرکز بر  یشهر یمسائل مهم طراح یزیربرنامه ندیدر فرا
دهند ا  نسبت به آ  و نگرش پاسخ یشهر طیفراوا  مح یهایژ یو
 نیا افتهیرساله به آ  دست نیکه ا یاجهیش نتکنندیدرک م هایژ یو

( یی)نوشهر را ینوسنت یشهر یو طراح یزیربوده که ظهور برنامه
 جادیا یبرا رامدر   یشهرساز یهایناکام از یاریپاسخ بس تواندیم

 دهدینشا  م های این تحقیقافتهی شفراهم کند داریپا یشهر طیمح
که هر دو متخصص و افراد مجرد از اصول  رسدیکه ا رچه به نظر م
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شده در ارائه یهابر ه، کنندیم تیحما یشهر ینوسنت یشهر یطراح
 نی، چندنیها کامالً متناقض هستندش عالوه بر اآ  یهایابیارز

 یزیربرنامه ستمیدر جهت بهبود س یاساس نععنوا  مواموضوع به
ی با عنوا  امقاله( در 2011پودوبنیك ) شده استشمطرح یفعل

 ارزیابی دستاوردهای اجتماعی و محیطی نوشهرگرایی:

ی محالت طیو محبه بررسی اجتماعی لند ی از پورتشواهد

منتخب شهر پرتلند از منظر نوشهر رایی پرداخته استش روش تحقیق 
 4 موردمطالعهمقاله از نوع پیمایشی و ابزار آ  مصاحبه استش منطقه 
منحصر  هایژ یومحله از محالت شهر پرتلند است که هر یك دارای 

استفاده  شیو افزا یروادهیاز پ یسطح باالتر به آ  استش نتایج
 محله چهارم() ییونقل انبوه را در جامعه نوشهر را اه از حملبه اه

، اکثر ساکنا  هر چهار محله )ازجمله محله حالنیش باادهدینشا  م
 یمتک یواحد هینقل لیوآمد مستمر خود به وسارفت ی( براچهارم
 هستگایکه ا دهدیمطالعه نشا  م نیطور خالصه، اش بهندهست

Orenco خود، در  یبه اهداف اجتماع یابی( در دست)محله چهارم
مؤرر  اریبس انبوه ونقل اه از حملبهو استفاده  اه یروادهیپ قیتشو

وآمد رفت یونقل انبوه برابه حمل هیاعتماد اول شیاست اما در افزا

تیپولوژی محالت ی با عنوا  امقاله( در 2013ترودیو ) مؤررتر استش

ی نوشهر رایی در کشور آمریکا هاپروژهبه بررسی  ایینوشهرگر

واحد پروژه ) 106سنجی  ازنظراین مقاله با استفاده  در شاندپرداخته
 ی پیشنهادیبندخوشهبا استفاده از یك  ( نوشهر رایییگیهمسا

استش  قرار رفتهسنجی  موردنظرجغرافیایی در سطح کشور آمریکا 
: جریا  اصلی )محالتی با تراکم ی جغرافیایی شامل سه سطحهاخوشه

هیبریدی  ( و)محالت با تراکم بسیار باال ( متراکممتوسط و باال
 12تحقیق  مورداستفادهی هاشاخصش هست)محالت با تراکم پایین( 

معابر و  شبکه بر پایه سه شاخص اصلی: کاربری اراضی، شاخص
در  یداریمعنتفاوت  دهدیمطراحی شهری استش نتایج تحقیق نشا  

ترودیو   ی پیشنهادی وجود داردشهاخوشهدر  موردمطالعهی هاشاخص

تنوع  جدید یدر شهرساز ایآی با عنوا  امقاله( در 2016)

محالت  یتیجمع یهایژگیو لیوتحلهیوجود دارد؟ تجز

ی فرهنگی و هایژ یوبه بررسی  متحدهاالتیدر ا یینوشهرگرا

پرداخته استش بدین  دهمتحاالتیامحله نوشهر را در  70اقتصادی 
در محالت نوشهر را سن، نوع خانواده، درآمد و نژاد  چهار معیار منظور
 شاخص ازاستش در این مقاله  قرار رفته یموردبررس متحدهاالتیا در

SDI یهاشاخصو از  شدهتنوع در سطح محله استفاده یبررس یبرا 
آماری  لیوتحلهیتجزی هاروش عنوا به و عدم تشابه یآنتروپ
تنوع  نوشهر را یهاکه محله دهدینشا  م هاافتهاستش ی شدهاستفاده
داشته  یباالتر یدارند، اما ممکن است تنوع درآمد یکمتر ینژاد

که تنوع  دهدینشا  م NU یدر نحوه اجرا راتییباشندش توجه به تغ
باالتر با  یواحد همراه است، اما تنوع درآمد کردیرو كیکم با  ینژاد
 NUکه  کندیاستدالل م همقال نیع مختلف همراه استش اانوا

 اتیتر ازآنچه در ادبمتنوع یکه ازنظر اجتماع کندیم جادیا ییهامکا 
 دیتول یهاوهیکشف ش یبرا یاست و از دو مطالعه مورد شدهفیتوص

( در مقاله 2019ایروانی ) شکندیاستفاده م قهیتنوع و ارتباط آ  باسل

به  یر شهرسازی نوین بر سالمت عمومیتأثخود با عنوا  

-بررسی نقش چند اصل از اصول نوشهر رایی بر سالمت عمومی می

مرتبط با  (2017و  2016ساله ) 2ی هامطالعه داده نیا پردازدش
 متحدهاالتیمنتخب در ا ییایمناطق جغراف یرا برا یبهداشت و سالمت

، شودیمی شامل طیفی از مراکز شهری بزرگ تا مناطق روستایکه 
ی آماری اصول مختلف هالیوتحلهیتجزو با استفاده از  ییشناسا

 جینتانوشهر رایی را در رابطه با سالمتی افراد بررسی کرده استش 
 یقو اریدهنده رابطه بسوضوح نشا به یهمبستگ لیحاصل از تحل

 و سالمت متغیر مستقل عنوا بهی روادهیپت و قابلیت اتصاال نیب
ی با عنوا  امقاله( در 2019استانیسالو ) تغیر وابسته استشم عنوا به

ی طراحی هاارزشی زندگی و ارزیابی هاتیقابلارزیابی 

؛ به ی ونوشهرگراییاحومه قی: مناطامحلهتوسعه پایدار 

ی طراحی پایدار در دو محله از منطقه از هاارزشو  هاشاخصبررسی 
دو منطقه موردمطالعه  استش آمریکا پرداخته متحدهاالتیاسنت لوئیس 

و  یشهر دیتوسعه جد كی، متحدهاالتیدر ا سیدر منطقه سنت لوئ
مشخصات  یاند که هر دو داراشدهانتخاب یاصل یحومه شهر كی

 نیترهستندش مهم یاسهیمقاقابل یشناختییبایو ز ی، جسمیتیجمع
ی هایژ یوابزار تحقیق پرسشگری و تحلیل کمی اطالعات و 

متشکل از  یمحله، وقت دما یچکه  دهدیمنتایج نشا   استش فیزیکی
 یعموم یفضا قیاز طر یو دسترس مرکز محله() تیمرکز شیافزا

با  یحیو تفر یفروشخرده یهامکا  حضور بیشترمناسب در کنار 
باشد، سطح  ادهیعابرا  پ یشد  برا ترمنیکمتر خودرو و ا كیتراف
جهت آشنایی با موضوعات  شدهدیه مرا ارائ یاز زند  یاافتهیبهبود

توسعه پایدار شهری  و نوشهر رایی یهادواژهیکلمرتبط با موضوع از 
 تیمز نیترمهم استش شدهاستفادهبرای جستجوی منابع علمی مرتبط 

 نیاستفاده از آخر توا یم، قاتیتحق ریرا نسبت به سا قیتحق نیا
 یینوشهر را و یشهر داریدر حوزه توسعه پا كیتئور یهاد اهید

 یافزارهاو نرم یمختلف آمار یهاافزارها و روشاستفاده از نرم
 ,AutoCAD, Arc GIS لیاز قب ییایاطالعات جغراف ستمیس

Google Earth… یفیو توص یاطالعات مکان لتحلی درش 
 دانستش

 تحقیق:انجام روش  -2 

روش  رازنظتوسعه ای و -کاربردی نوع جز تحقیقات ازنظراین تحقیق 
اطالعات از  یآورجمعش برای استتحلیلی -جز تحقیقات توصیفی

موضوع از انواع اسناد موجود  تیکه بر اساس ماه اسنادیمطالعات 
 یهاگاهیپاو  هاتیساو  هانامها یپا، مقاالت و مجالت، هاکتابشامل 
ش شودیممرتبط استفاده  یهاسازما  یهادادهو آمارها و  یاطالعات
 صورتبه یدانیمطالعات م ،ازیموردن یهاداده لیتکم یبرا نیهمچن

 ،1/2000 اسیبا مق یشهر یهانقشهو مشاهده و استفاده از  یشیمایپ
 برداشت ،(GPS)جهانی  ابیتیموقع دستگاه ،یاماهواره ریتصاو

 مورداستفاده یابزارها نیترمهماز  یکی استش شدهاستفادهمیدانی وششش 
 ازجمله ییایاطالعات جغراف ستمیس یزارهاافنرم قیتحق نیدر ا

ARC GIS و AutoCAD Map 3D  یابزارها کهاست 
 ام اول این  تحلیل اطالعات مکانی تحقیق استش مذکور جهت
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عملی نوشهر رایی است که  یاستاندارهاو  ارهایمعتحقیق استخراج 
از  و استفاده یاکتابخانهدر این مرحله با استفاده از مطالعات اسنادی و 

اما به دلیل نبود  شودیماستخراج  ارهایمعتحقیقات پیشین 
با استفاده از قواعد شهرسازی  ارهایمعاستانداردهای مشخص برای این 

 ام  در ششودیمتعریف  ارهایمعاستاندارهایی برای  یالمللنیببومی و 
 موردمطالعهدر سطح منطقه  شدهاستخراج یاستاندارهاو  ارهایمعبعدی 
الگوی توسعه فضایی منطقه با الگوی  انطباق تیدرنهاو  دهشیبررس

 ششودیمنوشهر رایی ارزیابی 
 

 

 :نتایج -3

 :نوشهرگراییاصول و استانداردهای 
متثخر  یهامیپاراداجز مکاتب و  نوشهر راییبا توجه به اینکه ایده 
های آ  نیز در مطالعات و بررسی استهای اخیر است و مربوط به دهه

مسیر خود بوده و در تحقیقات و منابع مختلف از اصول مختلف  ابتدای
استش در بیشتر تحقیقات و منابع از اصول کلی  ادشدهیو متنوعی 
ها و جزئیات آ  سخن به میا  آمده و به شاخص نوشهر رایی

توا  اصولی را ش با بررسی منابع مختلف و متنوع میاندنکردهای اشاره
ه با توجه به آنچه در مطالب قبلی ذکر شد به ترتیب زیر بیا  کرد ک

که در بررسی  شدهاستخراج برخی استاندارهای آ  نیز توسط نگارنده
 شاصول بدا  اشاره خواهد شد

 

نوشهرگراییمعیارهای  :1جدول 

 استاندارد شاخص معیار ردیف

 اختالط کاربری ها 1
های خدماتی در سطح محله حضور کاربری
 نداردهای سطوح و سرانهبا رعایت استا

 ،یفرهنگ سبز، یفضا آموزشی، یامحلهوجود کاربری های 
 شو درمانی در مقیاس محله یتجار ،یورزش ،یمذهب

 حفاظت از فضاهای باز و سبز 2
 فضاهای ایجاد شفضاهای باز و سبز حفظ

 شمحله در تجمع فضاهای و عمومی

 (شمتر 4رعایت سرانه استاندارد فضای سبز )باالی 
 شمتری( فضاهای سبز از منازل 400شعاع عملکردی مفید )فاصله 

 

3 
 دیتثکایجاد جوامع متمایز و جذاب با 
 شدید بر مفهوم مکا 

 شهای مجاور آ و کاربری مرکز محله

 شمحله برای مشخص هایلبه تعیین

 ،یفرهنگ های مذهبی،ای استقرار کاربریوجود مراکز فعال محله
وجود لبه  شی سبز در مجاورت مرکز محلهروزانه و فضاها یتجار

 محله
 

 متنوعش ونقلحملوجود  شونقلحملمتنوعی از  یهافرصتایجاد  4
 شعمومی در کلیه مسیرهای اصلی محله ونقلحملاستقرار سیستم 

 

 رویایجاد محالت قابل پیاده 5

فاصله منازل تا مرکز محله و مراکز خرید 
بر همراه با های فعال شبکه معاروزانه بدنه
 شجذاب و مناسب یروهاادهیپ

و کیفیت  روهاادهیپتفکیك مناسب فضا در 
، ایجاد یروادهیپجهت تسهیل  روهاادهیپ

 شحس اجتماعی

ای منازل تا مرکز محله و مراکز دقیقه 5متری یا  400فاصله 
 شخرید روزانه

 شبررسی مقاطع عرضی در معابر اصلی و فرعی -
 

 شقطعات و تراکم ساختمانی یبنددانه های فشردهشما استفاده از ساخت 6
 شمتر 200میانگین تفکیك قطعات باالی 

به شرایط  با توجهدرصد ) 200میانگین تراکم ساختمانی باالی 
 (ششششو یرینور  اقلیمی و جغرافیائی:

 تیپولوژی مسکن شهای متنوع مسکن ونه شهای مختلف انتخاب مسکنخلق فرصت 7

 مبانی نظرینگارنده از  یهالیتحل: ذمأخ

 کاربری مختلط: -1
هدای ها از شاخص حضور کاربریبرای بررسی میزا  اختالط کاربری

های استاندارد رفاهی خدماتی در سطح محله با رعایت سطوح و سرانه
 استش شدهاستفاده

 

ی اسهتانداردهابها رعایهت  یامحلههی هایکاربرحضور  

 سطوح و سرانه:
ژوهش جهت بررسی این معیار ابتددا بدا اسدتفاده از مطالعدات در این پ
ای و مراجعه به منابع مختلف اسدتاندارهای مربوطده در ایدن کتابخانه

های وضع موجدود محلده حوزه استخراج شدش سپس با استفاده از نقشه
ای محلده هدایهای مربدوط بده کاربری، سطوح و سرانهمطالعه مورد

های اسدتاندارد مقایسه بدا سدطوح و سدرانهبا  تیدرنهااستخراج شد و 
البتده  شآمدد به دسدتها و نیازهای هر محله نسبت به استاندارد تفاوت

منظددور از کدداربری مخددتلط بیشددتر بدده مفهددوم حضددور حددداکثری 
کاهش تقاضا سفر افراد به  محله جهتدر سطح  یامحله یهایکاربر

سدطوح و  سایر مناطق و دسترسی آسا  اهالی به خدمات اسدت ولدی
خدماتی نیدز در افدزایش سدطح کیفیدت ایدن  یهایکاربر یهاسرانه

 صدورتبه هدایکاربردسترسی دخیل است ولدی صدرف حضدور ایدن 
اسدتش  هدایکاربرمخدتلط بدود    را یبمختلط در سطح محله خود 

مذکور را همراه با استاندارهایشا  نشا   یهایکاربر( 2جدول شماره )
 شدهدیم
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  شهری اراضی کاربری استاندارد یهاسرانه و حسطو :2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .58 ،1381زیاری، / 36 ،1382پورمحمدی،: مأخذ
 

کاربری فرهنگی تنها کاربری است که در این شهرک حضور نددارد و 
آندا   ازیدموردن یهاسرانهدر محله حضور دارند ولی  هایکاربرمابقی 

متفاوت است چنانچه بیشدترین نیداز مربدوط بده کداربری آموزشدی و 
کمتددددرین نیدددداز مربددددوط بدددده کدددداربری درمددددانی اسددددتش 

ای محلده هایهای مربوط به کاربری( سطوح و سرانه3جدول شماره )
   شدهدنشا  می پرواز را در شهرک

 ای در شهرک پروازمحله هایکاربری هایو سرانه سطوح :3جدول 

 کاربری
 

 کمبود سرانه مطلوب
 سرانه سطح

 0.91 2.3 1.39 10401 آموزشی

 0.09 4 3.91 29323 فضای سبز

 0.4 0.4 0 0 فرهنگی

 0.59 0.7 0.1 739 مذهبی

 0.328 2 1.51 11288 ورزشی

 0.00 0.15 0.15 1112 درمانی

 0.23 2 1.6 11985 تجاری

 مأخذ: نگارنده

در این محله حضور دارند  یامحله یهایکاربربا توجه به اینکه اکثر 
 فت که این محله اصول کاربری مختلط را در توسعه خود  توا یم

کمبودهایی  عتاًیطببود  آ   احداثتوجه به جدید  رعایت کرده ولی با
 درروند رودیماستاندارد وجود دارد که انتظار  یهاسرانه ازنظرنیز 

 توسعه آتی خود لحاظ شودش

 :زحفاظت از فضاهای باز و سب  -2
است حضور فضاهای سبز و باز با رعایت  مدنظرآنچه در این مبحث 

که پویایی محیط اجتماعی  فضاهای عمومی عنوا بهآ   یاستاندارها
یی فضاهاکل شامل  طوربهعمومی  یفضاها هستش برداردمحله را در 

ها تعامالت اجتماعی دارند که این فضاها در شوند که مردم در آ می
ها و مراکز محله است ، فلکههادا یمسطح محله شامل فضاهای سبز، 

در این  اساس کارش ترین این فضاها فضاهای سبز هستندکه عمده
متری( این فضاها از منازل جهت  400پژوهش فاصله مناسب )

 فضاهای سبز خصوصبهدسترسی مناسب اهالی محله به این فضاها 
 ( شعاع1ش نقشه شماره )استمتری فضای سبز  4و رعایت سرانه 
جهت ارزیابی  دهدیمسبز در این شهرک را نشا   عملکردی فضاهای

 Network)تحلیل شبکه  نوارابزارعملکرد فضاهای سبز از 

Analyst) افزارنرم ARC GIS چنانچه شاست شدهاستفاده 
شعاع عملکرد تمامی سطح محله در شعاع  ازنظر شودیممشاهده 

به کلیه نقاط محله  درواقعو  قراردادندعملکردی فضاهای سبز 
به ذکر است تنها بخش بسیار  الزم شدهندیممفید ارائه  یرسانخدمات

کوچکی از محله در بخش شرقی محله خارج از محدوده عملکرد مفید 
بوده و واقع در کاربری باغات  یرمسکونیغقرار دارد که این بخش نیز 

شمال و  یهابخشو کشاورزی است از طرفی شعاع عملکرد در 
 ازنظر کندش یرسانخدمات تواندیمجنوبی خارج از محدوده شهرک هم 

سرانه نیز این محله در وضعیت مطلوبی قرار دارد زیرا سرانه فضای 
با سرانه  مترمربع 0,09است که فقط  مترمربع 3,91سبز در این محله 

با توجه به رعایت و تثمین حداکثری  درمجموع فاصله داردش دئالیا
دسترسی مطلوب  شعاع و پراکنش منطقی، حضور استاندارد، یهاسرانه

 فت اصول حفاظت از فضاهای باز و  توا یمحداکثری فضای سبز  و
 سبز در توسعه این محله رعایت شده استش

 

 اولویت ساز اری تعداد سرانه شعاع عملکرد نوع کاربری

 واحدهای مسکونی 30 - دقیقه 3 خرید روزانه خدماتی -تجاری

 واحدهای مسکونی و مسیرهای پیاده 20 - دقیقه 5 خرید هفتگی

 ی پیادهواحدهای مسکونی و مسیرها 12 - دقیقه 15 خرید ماهانه

 پارک کودک و کتابخانه کودک 2 0,8 متر 500 کودکستا  آموزشی

 فضای سبز عمومی و کتابخانه عمومی 2 1,5 متر 800 دبستا 

 های ورزشیفضای سبز عمومی و کتابخانه عمومی و زمین 1 1,5 متر 1200 راهنمائی

 واحدهای مسکونی 2 0,7 دقیقه 5 مسجد مذهبی

 واحدهای مسکونی 2 0,4 قیقهد 5 کتابخانه فرهنگی

 فضای سبز 1 0,15 متر 1200 درمانگاه درمانی

 آموزشی و فضای سبز 2 2 متر 600 زمین ورزشی ورزشی

 کودکستا  و واحدهای مسکونی 2 0,32 متر 250 پارک کودک فضای سبز

 دبستا  و راهنمائی 1 1,5 متر 400 پارک محله
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 : شعاع عملکرد مفید فضاهای سبز1نقشه 

 
شدید بر  دیتأکایجاد جوامع متمایز و جذاب با  -3

 مفهوم مکان:
مجداور آ  و  یهدایکاربر ای،این اصل با توجه به وجود مراکز محله

شدودش ررسدی میب دسترسی با پای پیداده ازنظرموقعیت مناسب مرکز 
ساکنا  آ  شده باعث  یو سرزند ای باعث پویایی محله مراکز محله

ای مددنظر در ایدن مکتدب شودش مراکز محلهمی ایایجاد هویت محله
ها ای دارای ویژ یصرفاً مراکز مرکزی محله نیستند بلکه مراکز محله
های اطراف آ  باعدث و حدود و لبه مشخص هستند که انواع کاربری

این محله  در شودشزایش جذابیت آ  و جذب ساکنا  محله در آ  میاف

مرکز محله قسمت مرکزی محله جنب پارک پلیس است کده حضدور 
مدذهبی در -یك عنصر فرهنگی عنوا بهمسجد نیز در مجاورت بازار 

 یآموزشد سبز، یفضا خدماتی دیگر از قبیل تجاری، یهایکاربرکنار 
مطلوب شده کده  یامحلهاد یك مرکز مختلط باعث ایج صورتبهوششش 

تبدیل به یك فضای عمومی شده کده  یامحلهعالوه بر ایجاد هویت 
( موقعیت مرکز شهرک 2شماره )ش نقشه کندیممردم را دور خود جمع 

را  ( شعاع عملکدردی مفیدد آ 3و نقشه شماره ) مجاور یهایکاربرو 
 شدهدیمنشا  

 
 ویژگی مرکز محله -2نقشه 
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 : شعاع عملکردی مرکز3نقشه 

 
 ARC GIS افدزارنرمفوق که با استفاده از توابع تحلیلی  یهانقشه
از مرکز محله از قبیدل موقعیدت مرکدز  ازیموردناطالعات  شدهمیترس

متری  400مجاور آ  و همچنین شعاع عملکردی  یهایکاربرمحله، 
 شدهدیم را نشا  استآ   یروادهیپحریم بهینه  درواقعمرکز محله که 

در یك موقعیت مرکدزی  باًیتقرمرکز محله  شودیمچه مشاهده  چنا 
قسدمت اعظدم محلده را  متدری آ  400که شعاع عملکردی  قرارداد

به این معنی است که مرکز محله برای تمامی ساکنین  نیا شپوشاندیم
محدودی  یهاقسمتمحله قابلیت دسترسی با پای پیاده را داردش البته 

و غرب محله خارج از شعاع هستند نیز در فاصله حدداکثر  که در شرق
متری با مرکز قرار دارند که حداکثر فاصله زمدانی طدی مسدافت  450

متدری( مرکدز نیدز  50شدعاع مجداورت )رانیه استش در  30برای آنا  
و آموزشدی حضدور  یمدذهب ،یدرمان سبز، یفضا تجاری، یهایکاربر

کز شدده و آ  را تبددیل بده یدك دارند که باعث پویایی و جذابیت مر
ایسددتگاه  حضددور تبدددیل کددرده اسددتش وزندددهفضدای عمددومی فعددال 

عمومی( در مجاورت این مرکدز نیدز عبدور و  ونقلحمل) یراناتوبوس
و  یامحلدههویدت  ازنظدر مرور و انتقال افراد را تسهیل کدرده اسدتش

 فت ایدن محلده از هدر چهدار  توا یممشخص محله  یهالبهوجود 

مشخصی هستند کده  یهالبهمحصور و مشخص بوده و دارای جهت 
از سده جهدت چنانچده  شدیدنمایممرز آ  را با سایر محالت مشخص 

 محصورشدده دودرجهشریانی  یهاابا یخو شرق توسط  جنوب شمال،
 استش محصورشدهتبریز  یهاآسما و قسمت غربی نیز توسط مجتمع 

 یهاشداخصتمدامی  ظدرازنبا توجه به اینکده ایدن محلده  درمجموع
 ( وضدعیت مشدخص آ یهالبدهمرکدز محلده و بند )این  موردمطالعه

متمایز و جدذاب بدا  یاجامعه  فت شهرک پرواز توا یممطلوبی دارد 
 تثکید شدید بر مفهوم مکا  خلق کرده استش

 عمومی و متنوع: ونقلحملتأکید بر  -4
ومی و عمد ونقدلحملجهت بررسی این معیار از شداخص اسدتفاده از 
اسدتش از  شددهاستفاده  سترش این خطوط در مسیرهای اصلی محله

فقدط خطدوط  موردمطالعدهعمدومی در محلده  ونقدلحملبین اندواع 
عمدومی در ایدن  ونقدلحملوجدود داردش جهدت بررسدی  یراناتوبوس

تبریدز اطالعدات  یراناتوبدوس تحقیق پس از مراجعه به شرکت واحد
 در سطح شهر تبریز اخدذ شددش نقشده یراناتوبوسها و خطوط ایستگاه
 شدهدیمدر محله را نشا   یراناتوبوسایستگاه  (4شماره )

 یراناتوبوس یهاستگاهیا: 4نقشه 
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 یرهایمسددر تمامی  باًیتقرکه  شودیمبا توجه به نقشه فوق مشاهده 
 عنوا بده یراناتوبدوساین محلده خطدوط  كیدرجهشریانی و محلی 

 21صدبح تدا  6عمومی مستقر هستند که از ساعت  ونقلحملخطوط 
ش الزم به ذکر است که ایستگاه مبدد  ایدن کنندیم یرسانخدماتشب 

 یرهایمسدسدایر  البتده خط ایسدتگاه میددا  شدهدا )سداعت( اسدتش
مجداور  یهداابا یخمثل مسیر  لشهر و یاغچیا  نیز در  یراناتوبوس

 ونقلحملجود ناو ا  با توجه به و درمجموع این شهرک حضور دارندش
بدا اسدتفاده از  ونقدلحمل ی اهشخصی و  ونقلحملعمومی در کنار 

 مسدیر توسدعه خدود توانسدته پرواز در فت شهرک  توا یمدوچرخه 
متندوعی از  یهافرصدتنسبی و با توجه به پتانسدیل شدهر  صورتبه

 را ایجاد کندش ونقلحمل

 :یروادهیپایجاد محالت قابل  -5
تفاده از دو معیار کلی بررسدی شدعاع عملکدردی مفیدد این اصل با اس

ای و مراکز خرید روزانه و مرکز محله با توجه به شدبکه معدابر محلده
 یروادهیدپای جهت تشویق سداکنا  بدرای محلهی روهاادهیپبررسی 

 شودشبررسی می
 ی:امحلهشعاع عملکردی مفید مرکز محله و مراکز خرید  -الف

ایجاد محالت قابل  نوشهر رایی یهاهیتوصو اصول  نیترمهمیکی از 
است که این مهم در درجه اول با ایجاد و خلق مراکز جاذب  یروادهیپ

سفر در فواصل بهینه است که بتوا  با پای پیاده طدی کدرد کده ایدن 
است  مجاورا و مراکز  هایکاربرمراکز در سطح محله، مرکز محله و 

که همه سداکنا  بتوانندد بدا باید طوری طراحی شود  پس مرکز محله
طریدق  متدر از 400دقیقه یا بدا طدی مسدافت  5پای پیاده در عرض 

ای به مرکز محله و مراکز خرید روزانه دسترسی های معابر محلهشبکه
 5جهت بررسی این شاخص در این پژوهش شعاع دسترسی  شپیدا کنند

سدطح  متری مرکز محله و مراکز خریدد روزانده در 400ای و یا دقیقه
روش کار استفاده از توابع تحلیلی  شاست شدهیبررس، موردمطالعهمحله 
GIS تحلیل شدبکه  نوارابزار خصوصبه(Network Analyst) 

( 3قبلی در قالب نقشده شدماره ) یهابخشبا توجه به اینکه در  شاست
شعاع عملکرد مرکز محله بررسی شد مشخص شد کده مرکدز محلده 

شدهرک  یهدابخش یتمامبه باًیتقراست و دارای شعاع عملکرد مفید 
ایدن اسدت کده ایدن شدهرک  دیمؤو این مسئله  کندیم یدهخدمات

بده  الزم شرایط خوبی جهت  سترش پیاده مداری مهیا کدرده اسدتش
 مرکز محله استش بهمشرفذکر است که مرکز خرید شهرک نیز دقیقاً 

 :روهاادهیپبررسی  -ب
جهدت  هدرروزهی ذکر شد ساکنا  محله با توجه به آنچه در معیار قبل 

خرید و یا انجام تعامالت اجتماعی به مراکز خرید و یا مرکز محلده بدا 
 روهداادهیپپدس  شکننددهدا سدفر میپای پیداده و از طریدق پیداده راه

ها عالوه این سفرهای روزانه هستندش پیاده راه وبستروسیله  نیتریاصل
 یروادهیپا جهت تسهیل عرض مناسب و تفکیك مناسب فض برداشتن
کیفی نیز مناسب بوده و دارای نورپردازی و مبلما  مناسدب  ازنظرباید 

تشویق شوندش در ایدن پدژوهش جهدت  یروادهیپباشند تا اهالی برای 
ها، کیفیدت های میدانی پیاده راهبررسی این معیار با استفاده از بررسی

و مبلما  بررسدی عرض، تفکیك مناسب فضا، نورپردازی  ازنظرها آ 
شدش با توجه به سلسله مراتبی بدود  شدبکه معدابر در محلده معدابر و 

ای جدا انده به دو تیپ تقسیم شد و بدرای هدر تیدپ نقشده روهاادهیپ
 یافددزارنرمهددا در محددیط مقدداطع عرضددی پیدداده راه صددورتبه

AUTOCADMAP3D مقطع معابر اصلی و  1تیپ  ششد میترس
تصویر شدماره  ششودشامل می ها راکوچهو تیپ دو مقطع معابر فرعی 

 شدهدنشا  می موردمطالعهها را در محله ( مقطع عرضی پیاده راه1)

 اصلی یهاابانیخمعبر عرضی در  -نوع الف: 1 شماره ریتصو
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 فرعی یهاابانیخمقطع عرضی –نوع ب 

 
ت وضدعی شددهیطراحاین محله به دلیل قرار  رفتن در بافت جدید و 

دارای عرض  1های تیپ ها داردش پیاده راهپیاده راه ازنظرنسبتاً مطلوبی 
مجدزا از بخدش  صدورتبهفضدای سدبز  یمتدر 1با حاشدیه  یمتر 4
قرار دارند که در طراحی قسدمت فضدای سدبز از درخدت و  یروادهیپ

است که باعث افزایش جذابیت  شدهاستفادهتو ما   صورتبهدرختچه 
شودش ندورپردازی در ساکنا  می یروادهیپتشویق به  ها جهتپیاده راه

این محله نسبتاً مطلوب است و تیرهای برق در فواصل مناسبی نسبت 
های محلده مبلما  شهری نیز در اکثر قسمت ازنظربه هم قرار دارندش 

در اطراف پارک مرکزی محله شداهد وضدعیت مطلدوب و  خصوصبه
حضور ش فواصل مناسب هستیمهای مکث و استراحت در وجود ایستگاه

هدا نیدز بدر ها و پیاده راههای مختلط و تجاری در کنار خیابا کاربری
نیز در این محله  2های تیپ پیاده راه جذابیت این قسمت افزوده استش

از وضعیت مطلوبی برخوردارند چندا  چده عدرض مناسدب و تفکیدك 
هدای ، فضدای سدبز و کدانیو هدای دفدع آبیروادهیپمطلوب فضای 

وجود فضای سدبز  توجهقابلهای آ  استش از نکات سطحی از ویژ ی
ها و جلدوی و در داخدل کوچده 2های تیپ متنوع و وسیع در پیاده راه

درب منازل است که محیطی بسیار آرام و مطلوب برای ساکنین منازل 
 کندشایجاد می

 

 فشرده: یهاساختماناستفاده از  -6
زمین و ایجداد فضداهای  یآزادسازنفع  افزایش تراکم در بافت باید به

سبز در فضاهای عمومی و فضاهای باز در فضاهای خصوصدی باشددش 
مطلدوب  صورتبههای فشرده بدین ترتیب یکی از شرایط ایجاد تراکم

مناسب قطعات در سطح شهر اسدتش بدا توجده بده ضدوابط  یبنددانه
فضای بداز  متر 15ساختمانی در ایرا  به ازای هر واحد مسکونی باید 

از ش و فضای مناسبی نیز برای پارکینگ در نظر  رفتده شدود جادشدهیا
درصد است که با این حساب  60طرفی حداکثر سطح اشغال مجاز نیز 

تدوا  هدای معیندی را میهای مختلدف تراکمدر قطعاتی بدا مسداحت
 180متر تدراکم  150ای با مساحت مشاهده کردش برای مثال در قطعه

ستش براین اساس شدرایط اقلیمدی و فرهنگدی میدانگین درصد مجاز ا
در این تحقیق با استفاده  درصد استش 240طبقه یا  4طبقات مجاز نیز 
و تراکم سداختمانی در سدطح  یبنددانهمتوسط  GISاز توابع تحلیل 

 یبنددانه( مشخصات 4استخراج شدش جدول شماره ) موردمطالعهمحله 
 شدهدنشا  می وردمطالعهمو تراکم ساختمانی را در محله 

 

 و تراکم ساختمانی. یبنددانه: 4جدول 

 متوسط تراکم ساختمانی قطعات یبنددانهمتوسط خالص مسکونی  قطعات یبنددانهمتوسط ناخالص  شهرک

 درصد 181 مترمربع 301 مترمربع 280 پرواز 

 مأخذ: نگارنده

ری در قطعددات بددا اسددتفاده از محاسددبات آمددا یبنددددانهدر خصددوص 
میدانگین مسداحت  Statistics ندوارابزارو  ARC GIS افدزارنرم
 301و میانگین مساحت قطعات مسدکونی  280کل قطعات  یبنددانه

وضعیت مطلوبی برای ایدن  دهندهنشا آمار  نیا مترمربع محاسبه شدش
محله است که استعداد باالیی را جهت افزایش تراکم همراه با رعایت 

 شسازدیمهرسازی و معماری کشور را فراهم ضوابط و مقررات ش
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 فت تراکم ساختمانی ایدن  توا یمدر خصوص تراکم ساختمانی هم 
حداکثری است و تراکم غالب تراکم متوسط به باال اسدت  باًیتقرمحله 

اسدت تعددادی از  ذکرقابدل البتده درصدد اسدتش 181که این میدزا  
 اندشددهاحداثحلده این محله که در بدو تشکیل این م یهاساختما 

و بدا  رادارنددنیز قابلیدت افدزایش تدراکم  بناهایك طبقه بوده که این 
سقف تراکم و فشدرد ی را  توا یمآنا  در آینده  وسازساختاحتساب 

با توجه به شرایط فوق )متوسط  درمجموع برای این محله متصور شدش
اصدل  ازنظدرپدرواز را  شدهرک تی( وضعو تراکم ساختمانی یبنددانه

مطلوب ارزیابی کرده و مطابق با اصول  توا یم فشرده یهاساختما 
 دانستش نوشهر رایی

 مختلف انتخاب مسکن: یهافرصتخلق  -7
وجددود مسددکن متنددوع و الگوهددای مختلددف مسددکن در یددك محلدده 

استش شاخصی که در  یشهر یینوشهر را ها باانطباق آ  دهندهنشا 
ه است  ونه شناسدی مسدکن این پژوهش برای تنوع مسکن بکار رفت

-یدیالیو ،یواحددتكاستش با توجه به تیپولوژی چهار انه مسدکن )
مسکونی(  یهامجتمعآپارتمانی با آسانسور، آپارتمانی بدو  آسانسور و 

ایدن  در این محلده شناسدایی شدودش مختلف مسکن در یها ونهباید 
ده از های میددانی و اسدتفاراستا پس از مراجعه به محالت و برداشدت

و  شدهشمارشها تنوع آ  ا یم باهای وضع موجود تعداد مساکن نقشه
مسکن  یها ونه( مشخصات 5شماره ) جدول ششودیمفهرست بندی 

 شدهدیمنشا   را در شهرک پرواز

 .الگوی مسکن در محله :5جدول 

 مساکنجمع  مجتمع مسکونی آپارتمانی با آسانسور آپارتمانی بی آسانسور یواحدتك محالت

 1241 26 354 380 481 پرواز 

 100 29,3 20,9 21,7 28,2 درصد

 مأخذ: نگارنده

که هر چهار  ونده مسدکن در  شودیمبا توجه به جدول فوق مشاهده 
  فدت تدوا یمتقریباً مساوی وجود دارد پس  یهانسبتبا  این محله

 شدر این محله خلق و محقق شده است مختلف مسکن یها ونه باًیتقر

 :یریگجهینت -4
فضایی شهرک پرواز تبریز بر مبنای  هدف این پژوهش ارزیابی توسعه

بده هفدت  نوشدهر راییاین راستا اصول  در استش نوشهر راییاصول 
نیز به چندین شداخص  ارهایمعتقسیم شد و هر یك از این  معیار کلی

دیگر تقسیم شد و برای هریك از آنا  نیز چنددین اسدتاندارد تعریدف 
در خصدوص شداخص اخدتالط کداربری حضدور شدش کداربری  ششد

حفاظدت از  شداخص اسدتاندار، یهاسدرانهبا رعایت تقریبدی  یامحله
فضاهای باز و سبز نزدیکی سرانه فضای سبز به سرانه استاندار و شعاع 

ایجاد جوامع متمایز و جذاب با  شاخص عملکردی مفید فضاهای سبز،
مرکز محله در مرکز جغرافیایی  یریقرار شدید بر مفهوم مکا   دیتثک

 شداخص مرکز، یهالبهشهرک و شعاع عملکردی مفید مرکز و وجود 
در  یراناتوبدوس، وجود شدبکه ونقلحملمتنوعی از  یهافرصتایجاد 
روی شدعاع ایجاد محالت قابدل پیداده شاخص اصلی، یرهایمسکلیه 

یداده عملکردی مفید مرکز و مراکز خرید و تفکیك مناسدب فضدا در پ
و تراکم باال و  یبنددانههای فشرده استفاده از ساختما  شاخص ،هاراه

 یها ونده بداوجودهای مختلف انتخاب مسدکن شاخص خلق فرصت
باعث خلق محیطی شده که انطباق باالیی  مختلف مسکن در شهرک

با توجه به مشکالتی که برای شهر  را دارا استش نوشهر راییبا اصول 
بدا اسدتفاده از  توا یمناپایداری توسعه شهری یاد شد تبریز در حوزه 

الگدویی  عنوا بدهنتایج این تحقیق الگدوی توسدعه شدهرک پدرواز را 
پیشنهادی بدرای سدایر محدالت شدهر ارائده داد تدا بتدوا  انددکی از 

 مشکالتش هر در حوزه توسعه پایدار را کاهش دادش
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Abstract: 

Spatial development patterns of cities is one of the most important issues in the field of urban 

sustainability, that sustainable urban development is strongly affected by these spatial patterns of 

development, and in these years, choosing this pattern has been one of the biggest challenges for city 

planners and planners. New-Urbanism is one of the latest models of urban development, which is 

influenced by the views of post-modern urbanism and sustainable urban development, and many 

scientific researches have proven the truth of this claim. In the present research, an attempt has been 

made to examine some of the principles of the new-urbanism point of view of the context of the 

Parvaz town of Tabriz from a place-spatial point of view, and to examine the way of development of 

this neighborhood in terms of the mentioned principles, and finally to assess the degree of conformity 

of the development of this neighborhood with the principles of new-urbanism. to be In terms of type, 

this research is part of applied-developmental research and in terms of method it is part of descriptive-

analytical research. The geographic information system has been used. Investigations and results 

indicate that the development Parvaz town of Tabriz is highly compatible with the principles of new-

urban development. 

Introduction: 

The increasing importance of sustainable development at the urban level is due to the rapid increase 

of the urban population in the world. According to the World Bank report, by 2050, the percentage of 

the urban population will reach 68% from the current 55%, and 2.5 billion people will be added to the 

population of cities. Cities have assumed a central role in the discourse of sustainable development 

due to their demographic and economic importance and their high environmental impact. In many 

parts of the world, rapid urbanization is taking place on an unprecedented scale, and its severe effects 

on communities and the environment are evident. To combat the external effects of such rapid and 

partly uncontrolled development, many cities around the world have introduced various urban 

development policies. In sum, the discourses promoting sustainable urban development are convinced 

that environmental, social and economic challenges can be solved through prudent planning and are 

not conflicting goals. Urbanization is generally seen as positive and cities are portrayed as the 

frontline of sustainable development. Meanwhile, the spatial development patterns of cities is one of 

the most important issues in the field of urban sustainability, which is strongly influenced by these 

spatial development patterns. In these years, choosing this model has been one of the biggest 

challenges of city builders and planners. The search for an alternative model for urban development 

dates back to the 1970s. The energy crisis and accumulated government debt in the 1970s led to fiscal 

conservatism and austerity in the 1980s. The changing fortunes of cities had certainly begun, and 

many industrial cities showed clear signs of decline. The pioneers of new-urbanism stepped into the 

arena in this situation where the modern city was challenged. As a solution to the placeless suburbs, 

they came up with a new version based on traditional neighborhoods that followed historical 

principles. To alleviate the problems created by machine-oriented development, they advocated urban 

living in lively, mixed and diverse places. Over the past years, neo-urbanism has become one of the 

most prominent urban design movements in the United States; Newurbanism is potentially the most 

influential architectural movement in the United States in the post-Cold War era and is currently one 

of the most influential planning schemes. The main goal of new-urbanism is to change built 

environments in order to foster a different way of life. This movement began as an environmental and 

aesthetic critique of suburban sprawl. Since then, the movement has evolved to promote its design 

principles to address sustainability issues related to contemporary urbanization in the United States 

and beyond.The city of Tabriz, like most cities in Iran and cities in the developing countries of the 
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world, has been affected by global changes and the industrial revolution and the influence of 

modernist ideas, especially in the preparation of urban development plans and the sudden growth and 

expansion of the city. In fact, Tabriz, like other big cities of the country, faced exogenous and uneven 

growth, which is the continuous migration from small cities on the one hand and the non-observance 

of the principle of sustainability in the use of urban resources on the other hand. The decrease in the 

efficiency of the road network and the main and arterial accesses, the increase in the conversion and 

change of the arbitrary use of gardens and agricultural lands in and around the city to residential, 

commercial and service uses, the inequality of the urban areas in meeting the levels and per capita of 

the general population and the urbanization of the suburbs of Tabriz has pursued residential quays and 

satellite towns and has contributed to the formation of Tabriz's urban system and spatial polarization 

of rich and poor in the north and east of the city. In the meantime, the town of Parvaz is one of the 

residential towns of Tabriz city, which was designed in the 60s and entered the population process, 

and in these years, with its different environment and design, it has been able to introduce itself as one 

of the most successful neighborhoods in Tabriz city. which manifests the manifestations of 

sustainable urban development. In this regard and considering the extreme instability of urban 

development in Tabriz city, finding a relatively appropriate model to promote urban development is of 

great importance, which is the necessity of such a research to evaluate the compatibility of the spatial 

development model of Tabriz flight town with sustainable models and to promote such models. It 

proves the direction of achieving sustainability. 
 

Methodology: 

In terms of type, this research is part of applied-developmental research and in terms of method it is 

part of descriptive-analytical research. To collect information from document studies based on the 

nature of the subject, all types of available documents including books, articles and magazines, theses 

and websites and databases and statistics and data from related organizations are used. Also, to 

complete the required data, field studies in the form of surveys and observations and the use of city 

maps with a scale of 1/2000, satellite images, global positioning device (GPS), field observations, etc. 

have been used. One of the most important tools used in this research is geographic information 

system software such as ARC GIS and AutoCAD Map 3D, which are used to analyze the spatial 

information of the research.The first step of this research is extracting the criteria and practical 

standards of new urbanism. At this stage, the criteria are extracted using documentary and library 

studies and using previous researches, but due to the lack of specific standards for these criteria, using 

the rules of urban planning local and international standards are defined for the criteria. In the next 

step, the criteria and standards extracted at the level of the studied area are checked and finally the 

conformity of the spatial development pattern of the area with the pattern of neo-urbanism is 

evaluated. 

Conclusion: 

The purpose of this research is to evaluate the spatial development of Tabriz flight town based on the 

principles of neo-urbanism. In this regard, the principles of new-urbanism were divided into seven 

general criteria and each of these criteria was divided into several other indicators and several 

standards were defined for each of them.  Regarding the use mixing index, the presence of six 

neighborhood uses with the approximate observance of the governor's per capita, the protection index 

of open and green spaces, the proximity of the green space per capita to the governor's capita and the 

useful functional radius of green spaces, the index of creating distinct and attractive communities with 

a strong emphasis on the concept of place The location of the neighborhood center in the geographical 

center of the town and the useful functional radius of the center and the existence of the edges of the 

center, an indicator of creating various opportunities from transportation, the existence of a bus 

network on all main routes, an indicator of creating walkable neighborhoods, the useful functional 

radius of the center and shopping centers And the appropriate separation of space on the sidewalks, 

the index of the use of compact buildings and high density, and the index of creating different 

opportunities to choose housing, with the presence of different types of housing in the town, has 

created an environment that is highly compatible with the principles of neo-urbanism. Considering the 

problems mentioned for the city of Tabriz in the field of urban development instability, using the 

results of this research, the development model of parvaz town can be presented as a suggested model 

for other areas of the city so that some of its problems in the field of sustainable development can be 

reduced. 

 


