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 چکیده

ریزی و طراحی شهری با اصوو  ووود کوه برسواوت شوهر ایی عنوان یک جنبش جدید در برنامهنوشهرگرایی به

ر داده  ای ووود رورالویوت برناموهمردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در او

گیری حو  مکوان تواند در شوک گانه می ای آنان در رالب اصو  دهکنند که برنامهاست. نوشهرگرایان ادعا می

 حو ایی بور رو،  دف از انجام این تحقیق، شناوت میزان تأثیر  ر یک از اصو  نوشوهرگرافراد مؤثر باشد. ازاین

بسوتگی تحلیلوی و  م -باشد. جهت تحقوق ایون  ودف، از روو توصویفیمیحوض تهران مکان در محله  فت

باشود کوه از روایوی و یم "شنامه محقق سواوتهپرس"میدانی و ابزار آن   ادادهشده است. روو گردآوری استفاده

 شوهر 8وارو  در منققوه  حوض فوتبرووردار است. جامعه آماری تحقیق شام  ساکنین محله  ربو راب پایایی 

عنوان نمونه جهوت مقالعوه میودانی و توزیو  نفر به 500بین نفر است. ازاین 30401باشد که تعداد آن ن میتهرا

شده اسوت. نتوای   ا نیز از مد  رگرسیون چند متغیره استفادهوتحلی  داده ا انتخاب شدند. برای تجزیهپرسشنامه

 ارنود.ز آن تأثیر مثبت بر افزایش ح  مکوان داص  ا 9رایی، د د که از بین اصو  نوشهرگیماین تحقیق نشان 

راکم بوا ضوریب بیشترین تأثیر مثبت و اص  افزایش تو 63/0اص  کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون  طبق نتای ،

جز توان گفت اصوو  نوشوهرگرایی، بوهحوض دارد. بنابراین میه بر ح  مکان در محله  فتتأثیر کا ند -09/0

در  عنوان رویکردی مقلووبتهران تأثیر دارد و به حوض فتت ح  مکان در محله اص  افزایش تراکم، بر تقوی

 شود.توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می

 

 .حوض فت محله مکان، ح  نوشهرگرایی، واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Email: mo_kalantari@sbu.ac.ir نویسنده مسئو  .1
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 مقدمه

ین است که مردم بااینکه ایافتگی، فارغ از مورعیت مکانی، وضعیت ارتصادی و سقح توسعه ،شهر ا اغلبویژگی مشترک 

. بیننودیازپویش بازوورد وای ضوعی  م،  ورروز بیشد نودی مچنان فضای شهری را به گستردگی مورداستفاده ررار م

فضوا ای شوهری، وضوعیت  یریگکه در بسیاری از شهر ای دنیا به دلی  غلبوه ووودرو و تسولن آن بور شوک طوریبه

شهرنشوینی، ازدحوام ترافیوک  رشد(. با 4-3: 2010گ ، شده است )تبدی  نامقلوب برای شهروندان به یک مسئله عادی

(. 763: 2016لوی، برجسته گشته است ) زیستینطور روزافزون شدید شده و ناسازگاری بین جمعیت، مناب ، محشهری به

یافتوه کا ش  ا باعث ایجاد شکاف بین انسان و مکان شده است و ح  مکان به دلی  تنز  ارزو مکوانیناسازگاراین 

ریزی و طراحوی شوهری توسعه و بخصوو  برناموه ی ابنابراین، در عصر فرا مدرن تغییر رویکرد اساسی در حوزهاست. 

 بیشوتر تواند با تودبیرریزی داللت بر این دارد که مداوالت و اردامات سنجیده، میامروزه، ما یت برنامه د.شومشا ده می

 (.95: 2005؛  یگو و جنکینز، 218: 2007پارن و  مکاران، ایش د د )حد افز باالترینمکان سازی را به 

 یکی از جدیدترین رویکرد ا که سعی در افزایش مکان سازی و ارتقاء ح  مکان دارد، نوشهرگرایی اسوت. نوشوهرگرایی

 .یابود جریوان  انمکا این در عمومی زندگی و روزانه اجتماعی تعامالت که ورزدمی مبادرت  اییمکان تقویت و ایجاد به

 و سوالمتی در تواننودمی موردم ارشوار  موهآن در که است انسانی مقیاس در پایدار  ایمکان ساوت نوشهرگرایی  دف

یوک  صرفاً از ترعمیق مفهومی و معنا کالبدی ریزیبرنامه  ایآ ایده که کنندمی تأکید نوشهرگرایان. کنند زندگی شادی

 اصوو  بوا ،(165: 2002توالن، ) یاجتمواع ا وداف بوه توجوه دلیو   مین به. است وبو سایت طراحی و جذاب معماری

 بوا و پیواده محوور ایمحلوه و شوهری الگووی که کنندمی استدال  نوشهرگرایی طرفداران. شودمی مرتبن نوشهرگرایی

 افوزایش سواکنان بوین در را ح  مکوان و کرده تقویت را اجتماعی ح  تواندمی سنتی سبک اساس بر ترکیبی کاربری

دارد  وجوود اجتماعی ح  با مرتبن رفتار ای و فیزیکی ی اطرح بین مثبتی رابقه که اندداده نشان تحقیقات د د. بروی

 افوزایش بوا یامحله سنتی الگو ای بین رابقه مستقیم تحقیقات از دیگر بروی که حالی است در این(. 94: 2007بیدلر، )

 (.344: 2000؛ تالن، 58: 2003؛ ناصر، 402: 2001براون و کروپر، اند )نکرده تصدیق را ساکنان میان در اجتماعی ح 

شوود، توسن آنان به افوزایش حو  مکوان منجور می شدهارائه ای کالبدی ازآنجاکه نوشهرگرایان ادعا دارند که ویژگی 

ده و یوا توسوعه بد ود، مسولماً دارای کر تحریککنندگان از آن مکانی که بتواند ح  مکان را در استفادهتوان فهمید می

عنوان گردد. نوشوهرگرایی بوه موردتوجه وا  وار شناوته شود و  بایستکه می ای عینی و ذ نی مناسبی است ویژگی

 ای عینی و ذ نوی مناسوب دسوت ویژگی چنیناین مدعی است بهای ریزی شهری و منققهجدیدترین رویکرد در برنامه

 بوه نیواز و اسوت یزبرانگچوالش بحوث یوک  نووز اجتماعی ا داف و کالبدی  ایطرح جود، رابقهو. بااینپیداکرده است

 بورای که متعددی کالبدی را کار ای و  اطرح با نوشهرگرایی که است مقرح مسئله این رو،ازاین. دارد زیادی تحقیقات

 کرده تقویت شهری محالت ساکنان بین در را ح  مکان تواندمی چگونه د د،می ارائه ایمنققه و شهری کیفیت ارتقاء

 .گیرد ررار مورداستفاده المکانی با مقابله برای ابزاری عنوانبه و

 شوهر حوض فوت محلوه ساکنین بین در مکان ح  بر نوشهرگرایی تأثیر تا است این بر تالو تحقیق این در بنابراین، 

 ح  بر تأثیرگذار و مستق  متغیر ای عنوانبه نوشهرگرایی اصو  از کار، این برای. بگیرد ررار تبیین و موردبررسی تهران

 .گرددمی استفاده مکان

 

 مبانی نظری
: 2001ا .  یندی و ای. تایو ، ریزی و طراحی و نیز یک جنبش اجتماعی پیچیده است )نوشهرگرایی یک پارادایم برنامه

 1990و اوایو  د وه  1980شورو  شود. در اواوور د وه میالدی  1980متحده در اوای  د ه که اولین بار در ایاالت( 189
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د ندگان و مهندسین از الگو ای توسوعه غالوب در آن زموان ریزان، توسعهمیالدی، تعداد زیادی از طراحان شهری، برنامه

 وای اصولی تأکیود داشوتند. دور از مراکوز سونتی شوهر ا و ویابان ی اناامید شده بودند، که بیشتر روی ساوت مسوکن

طور ساوت.  موانبافت محالت ردیمی را نابود و جامعه یکپارچه را منزوی می ،حا  داو  شهر ا نوسازی شهریندرعی

د ندگان و مهندسوین متحود ریزان، توسوعهکه شهر ا در حا  فروپاشی بودند، ائتالفی از طراحان شهری، معماران، برنامه

کنگره گذاری مجدد در طراحی، جامعه و مکان ایجاد شد )سرمایهآورند؛ جنبشی که برای  ی را به وجودیشدند و نوشهرگرا

روی از نوشهرگرایی به دنبا  کا ش وابستگی به وودرو، و ایجواد محوالت سورزنده و رابو  پیواده(. 2013نوشهرگرایی، 

ریزی ی بازگشت به برناموهینوشهرگرا مچنین  ای تجاری است.  ای اشتغا  و مکانطریق آرایش متراکم مسکن، مح 

و   2، کارولینوای جنووبی 1 وایی ماننود داون تواون کارلسوتونطور کوه در مکانکند،  مان ای سنتی را تقویت میشهرک

میالدی، اولین  موایش  1993در اکتبر  ،رو(. ازاین87: 2017برینی، شده است )دیده  3سیگئورگ استون در واشنگتن دی

کوه  نماینودپیشنهاد و حو  آن بحوث را  ا و اردامات در دست انجام ر شد تا برنامهبرگزا  5وار  در ویرجینیا  4در الکساندریا

کنندگان در ایون  موایش درنتیجه این  مایش جنبش نوشهرگرایی بنیان نهاده شد. دغدغه و یوا مسوائ  اصولی شورکت

و ارتصوادی، و  مچنوین مکانی، افوزایش تبعیضوات نوژادی  ا، بیمربوط به رشد کم تراکم و نامنظم شهر ا و سکونتگاه

گیری ایون جنوبش رورار محیقی و وابستگی انسان به وودرو در شهر ا بود. شش معمار در رأس شک  ای زیستبحران

و   10، اسوتفانوس پوولی زویودس 9، الیزابت پالتور زیبورک 8، الیزابت مو  7، آندره دوآنی 6اند از پیتر کلتورپداشتند که عبارت

 (.1: 2000،  مکارانو  آرنت)  11دانی  سولومون

گذشته بر شهرسوازی   ایررنریزی و توسعه، بر اساس اصولی ررار دارد که در عنوان رویکردی در برنامهنوشهرگرایی به

و فضا ای عموومی  یک به  م ای نزدو محالت پیاده محور، مسکن و فروشگاه  ایابانحاکم بود؛ شهر ایی که دارای و

برای پراکندگی،   اییجایگزینآورده شده است،  ییکه با جزئیات بیشتر در منشور نوشهرگرادسترس بودند. این اصو   در

تراکم توسعه شهری است. این اصو  در نوسازی، تجدید حیات، تقویت و حفاظت شوهری  فواص  طوالنی و الگو ای کم

اکز شهری متوراکم و تموام منواطق ای، محالت شهری، مر ا، نواحی حومه ای جغرافیایی شام  ویابانمقیاسو در تمام

استفاده و ر اشده، ایجاد محالت پیواده محوور، اسواس تفکور   ای کمبه کار گرفته شود. تقویت حیات در مکان تواندیم

 ای نوشوهرگرایی رورار دارد. فضوای عموومی در اولویوت برناموهتقویوت و مکان سازی و  د دینوشهرگرایی را شک  م

 ی واونقو   مگوانی و شخصوی در طرحسوواری، حم روی، دوچروهونق  شوام  پیواده  مچنین الگو ای مختل  حم

تواند به ارتقاء و حفظ این الگو ا و را کار ای پیشنهادی، می .(2013گنگره نوشهرگرایی، شود )نوشهرگرایی پیشنهاد می

عنوان یوک عنصور اساسوی در پویوایی و بوه( 138: 2015زاسی و سیته، بوزندگی فعا  و پرتحرک کمک کند )  اییوهش

( در نظور 884: 2016گئورگیوو و سووروگیو، توسعه در آینده شهر ا ) یدکل (،8: 2015بوسکیتی و مائوریزی، پایدار شهر ا )

 گرفته شود.

اسوت کوه کیفیوت و  21رورن ریزی و طراحی شهری در ترین رویکرد ای برنامهیکی از مهم ییبروی معتقدند نوشهرگرا

                                                           
1. Downtown Charleston 

2. South Carolina 

3. Georgetown in Washington, D.C. 

4. Alexanderia 

5. Virginia 

6. Peter Calthorpe 

7. Andres Duany 

8. Elizabeth Moule 

9. Elizabeth Plater-Zyberk 

1 0. Stefanos Polyzoides 

1 1. Daniel Solomon 
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داننود و وواسوتار  وا مید د.  مچنین نوشهرگرایی را بازگشوت بوه  نور سواوت مکاناستاندارد ای زندگی را ارتقاء می

در آن (. بوروالف رویکرد وای مدرنیسوتی کوه 6: 2000،  مکارانو  آرنتریزی سنتی شهر ا  ستند )بازگشت به برنامه

شد، رویکرد جدید بور کوا ش سولقه ووودرو و ریزی شهری محسوب میریزی و طرحمهعنوان محور برنابه روعام  وود

ریزی و طراحوی شوهری به ابعاد و مقیاس انسانی در برنامه یامالحظهاتومبی  بر فضا ای شهری تأکید دارد و توجه راب 

ارتقواء کیفیوت و  شوده والمللوی جهوت اصوالح محوین ساوتهکند. دروارو ، نوشوهرگرایی یوک جنوبش بینمعقوف می

است و  دف آن ایجواد یوک آینوده بهتور بورای تموامی  مردم ای بهتر برای استاندارد ای زندگی از طریق ایجاد مکان

کنند از طریق ارتقاء کیفیت طراحی، جامعه طورکلی نوشهرگرایان تالو میبه (.2013کنگره نوشهرگرایی، است )ا  انسان

اربت کنند تا از این طریق تراکم را افزایش د ند، تعام  اجتماعی را تسوهی  کننود، از مر زیستینرا توسعه د ند و از مح

 .د ندوابستگی به اتومبی  بکا ند و دسترسی پیاده را افزایش 

گی، ترکیوب ودن، اتصوا  و پیوسوتبوپیاده محوور " اند که عبارت است از:نوشهرگرایان ده اص  از نوشهرگرایی ارائه داده

ای، نتی محلوهسوو ، مسکن متنو  و مختلن، معماری و طراحی شهری باکیفیت، حفوظ و تقویوت سواوتار  ا و تنکاربری

تورین سوندی کوه بوه مهم(. 2013)کنگوره نوشوهرگرایی،  "یونق   وشمند، پایداری و کیفیت زندگافزایش تراکم، حم 

ری عنوان منشوور نظوسوند کوه بوه ی است. اینیپردازد، منشور نوشهرگرای مییتشریح محتوای نظری نهضت نوشهرگرا

اری و شهرسوازی دگاه مدرنیستی به معمای در مقاب  منشور آتن که در آن دیتوان بیانیهشود را مینوشهرگرایان ارائه می

د آن بور بوود، دانسوت. ا میوت منشوور نوشوهرگرایی در تأکیو دهالمللی معماران مدرن )سیام( تبیین شوتوسن کنگره بین

ام  ایی در سه سوقح شومنشور نوشهرگر. باشددر مواجهه با تسلن وودرو بر شهر ا می زیستینو مح ای انسانی ارزو

لوک شوهری، ویابوان، و سواوتمان ب -3حله و کریدور و محله، زیر م -2شهر، شهر، و شهر ای کوچک، منققه، مادر -1

صولی برای ارتقاء زندگی اجتمواعی و اار ا و . در متن منشور را ک(71 -13: 2000،  مکارانو  آرنتشده است ))بنا(، ارائه

ه منشوور ئوشده است. نوشهرگرایان بوا ارا ای کالبدی ارائه ا از طریق بهبود و اصالح ویژگیبهبود وضعیت زندگی انسان

حو   و اعیعام  اجتموتنوشهرگرایی سعی داشتند شهر ای بهتری را برای  مه مردم ایجاد نمایند؛ شهر ایی که بتوانند 

ب و جالوب ای آنان جذاکنندگان کلیه فضا ای شهری تقویت کنند و مکان را برو استفادهشهر ا ن را در بین ساکنین مکا

 .نمایند

ن . ایوتوار اسوتکیفیوت بواالی زنودگی و مکوان اسو و ویوت  برآورد که ی اجتماعات متنوعی را به وجود میینوشهرگرا

که دستیابی  داردیگرانت اظهار م شود. ا میجر به تقویت ح  مکان آن ا را افزایش داده و مناجتماعات تعامالت انسان

شهرگرا زیبا نو جوام   ،کدر  آنان جهت ایجاد فضا ای جذاب با عملکرد بهتر است. ی ابه ا داف نوشهرگرایان در پروژه

 ،جوذاب شدهیزیررنامهطور واضح در ایجاد جوام  بح  مکان روی  ستند. رویکرد ای نوشهرگرایی به ویت و و دارای 

شوده معتبور سواوته  ای شناوتهکه توسن شورکت یی ا، بخصو  آنیجادشده ای ااند. بسیاری از این پروژهموفق بوده

کوان کند که ح  مایجاد می را  ایینوشهرگرایی مکانزیرا شدند، دارای ح  مکان، کاراکتر و  ویت مشخصی  ستند. 

 ای بصوری واکونش نشوان بوه آن نشوانهنیوز مردم  و د دشک  می ییشناساو راب   ای بصری زیباویژگی را از طریق

کنود توا کموک می  واآنبوه نیز در داو  شهر ا  مردمتعامالت  در چنین شرایقی(. 207-206: 2006گرانت، د ند )می

 (.1: 2014ویاللوبوس، را ارزیابی و ح  مکان را در وود ایجاد کنند ) شانکیفیت زندگی شخصی

. شوماردووود میو تقویوت حو  مکوان را از ا وداف  پوردازدبوه مبوارزه میمکوانی بیپدیوده نوشهرگرایی با بنابراین،  

 بوا وجلووگیری نماینود از رشد پراکنده شوهر ا  تالو کردنداصو  آن تدوین و  نوشهرگراییمنشور نوشهرگرایان با ارائه 

ونقو  موتووری بوه الگو وای راکم شوهر ا و تغییور الگو وای حم  ا به سمت رشد فشرده و مت ا و برنامهتغییر سیاست
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ی بور یاز بزرگان نوشهرگرا 1. مارک ام. شیمنتیکنندونق  سبز، به افزایش تعام  اجتماعی و تقویت ح  مکان کمک حم 

ور نگوه د ، ایی کوه افوراد را از محوین بیورونکند. از نظر وی ساوتمانح  مکان اشاره می در تقویت ا نقش ساوتمان

 ایی با جدا شدن از دنیای ووار،، دارند، عالوه بر اینکه با ما یت منشور نوشهرگرایی در تضاد  ستند، چنین ساوتمانمی

گوذاران (. پالتر زیبورک و دونو ی از بنیان169: 2000،  مکارانآرنت و کنند )از ح  مکان محروم مینیز ساکنانشان را 

 ا بر نقش بنا و ساوتمان و ارتباط آن با ویابوان در ایی و ح  مکان تأکید داشتند. آننوشهرگرایی نیز بر ارتباط نوشهرگر

(. بور ایون اسواس، تحقیقوات و 65: 2006گرانوت، تعام  اجتماعی و ح  مکان ا میت زیادی رائ  بودنود ) یریگشک 

اند. زیرا که نوشهرگرایی در تالو مقالعات تئوریک و نظری، رابقه بین نوشهرگرایی و ح  مکان را مورد تأیید ررار داده

ای وا   عالره افراد نسبت به مکان بتواند ا و ایجاد یک محین سرزنده، جذاب و اجتماعی، مکان کیفیتاست با بهبود 

 .را افزایش د د

ر   مکوان توأثیحوتعامالت اجتماعی و  تجربی بر ازجمله عوام  کیفی محین مصنو  که به لحاظ نظری یا طبق شوا د

ه و مکوان پیوسوت فروشوی، پیواده راهبه وجود عناصر و نقاط کانونی مانند عناصور  نور جمعوی، اغذیه توانیگذارند، ممی

م بروز و عد ن محینفضای سبز بر ح  اجتماعی مکان و دوستانه بود یرتأث،  ا و مناظر جذابساوتمان ،طبیعت، نشستن

 ای (. مکان106: 1394ری، اشاره کرد )مشهور و بار  ازی زبالهتخریب گرایی محیقی و ر اسا رفتار ای غیر مدنی مانند

بورک و (. پالتور زی65: 2006گرانت، کنند )گیری ح  مکان کمک می ا نیز به شک  ا و ویابانوآمد بین ساوتمانرفت

ین طریق حو  ااز  ا مشخص کند تا دون ی رانونی را تنظیم کرده بودند که ارتباط ساوتمان را با ویابان و دیگر وصیصه

یکوی محوین فیز  ای جمعی موفق، عالوه بر عوامو ریزان شهری و معماران در توصی  مکانبرنامه .مکان شک  بگیرد

طور کننود. بوه ا، به برداشت ذ نی مخاطب از محین نیز توجه می ای نشستن، تغذیه، سرپناه، مردم و فعالیتمکان مانند

کنند که پاسخگوی نیاز وای جمعی ووب را حمایتگر، مردمی و واجد معنا تعری  می( فضای 1992مثا ، کار و  مکاران )

بوارری،  وسوازد )مشوهور بنیادین انسانی مانند آسایش، تعام  فعا  و غیرفعا  بوده و امکان کش  محوین را فورا م می

گیرد که   میزمانی شک گیری ح  مکان موفق باشند. در ک ، ح  مکانتوانند در شک  ا می(. این مکان106: 1394

وا د توانست حسوی د  رگز نخمکانی که رادر به بررراری تعام  با انسان نباش زیرا تعام  بین انسان و مکان افزایش یابد،

ا نیز بین ساکنان رنسته است تعام  باالیی بنابراین مکانی که دارای ح  مکان روی است حتماً توا  ا ایجاد کند.را در آن

 ایجاد کند.

توانود حو  کند، می ای کالبدی که پیشنهاد میتوان نتیجه گرفت که نوشهرگرایی از طریق ویژگیز مباحث نظری میا

 ات کافی بخصو  درنوز تحقیقمکان را در بین مردم برانگیزد اما این مسئله نیاز به تحقیقات میدانی بیشتری دارد، زیرا  

 نبوا  شوناوت رابقوه نوشوهرگرایی و حو  مکوان در محلوهدقیوق بوه رو، ایون تحنشده است. ازاینجوام  محلی انجام

تواند در تقویت ح  مکان در بین حوض شهر تهران است تا از این طریق مشخص شود که نوشهرگرایی چگونه می فت

 ساکنین محالت شهری مؤثر باشد.

 

 روش پژوهش
 ا تحلیلی است. روو گردآوری داده -ت توصیفیاین تحقیق از نظر  دف بنیادی و کاربردی و از نظر ما یت جزء تحقیقا

شده است. جامعه آمواری عبوارت اسوت از استفاده "پرسشنامه محقق ساوته"میدانی است که بدین منظور از ابزار از نو  

تعوداد آن  1395 در شهر تهران که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسوکن 8حوض وار  در منققه ساکنین محله  فت

بوه  آمده امادستبهنمونه  حجم عنواننفر به 379، از طریق فرمو  کوکران شدهباشد. طبق محاسبه انجاممی نفر 30401
                                                           
1 . Mark M. Schimmsenti 
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 ا مورد افزایش یافت. بنوابراین پرسشونامه 500به  ( این تعداد140-141: 1385یا، نحافظ) "دستیابی به نتای  بهتر"دلی  

گیری تصادفی توزی  و به اجرا گذاشته شود. پایوایی ز روو نمونهحوض با استفاده انفر از ساکنین محله  فت 500در بین 

بورای یی اسوت. بواالی به دست آمد که گویایی پایای 849/0 پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و عدد

امه از روایوی نتیجه آن نشان داد پرسشناستفاده شد که روایی محتوایی و صوری از شاوص  پرسشنامه نیزمحاسبه روایی 

متغیور  10تعوداد  سوعی دارد توأثیر. با توجه به اینکه ایون تحقیوق توان به نتای  آن اعتماد کردیمکافی برووردار است و 

، از مود  موورد آزموون و بررسوی رورار د ود (یک متغیر وابسته )حو  مکوان را بر گانه نوشهرگرایی(اصو  دهمستق  )

یره بورای ورود چندمتغی وق شده است. در مد  رگرسیوناستفاده SPSSافزار ز نرمبا استفاده ا یرهچندمتغی وق رگرسیون

زموان وارد مود  شوده و توأثیر طور  م مه متغیر وای مسوتق  بوهکه در آن شده استاستفاده 1زماناز روو  م متغیر ا

 .گیرد ا بر متغیر وابسته مورد آزمون ررار میزمان آن م

 

 محدوده موردمطالعه

تهران ازلحاظ تقسیمات شهری از سومت شوما  و  8شده است. منققه تهران وار  8منققه  2حوض در ناحیه  فتمحله 

 کتوار  1339شوود. وسوعت آن محدود می 7و از سمت غرب به منققه  13، از جنوب به منققه 4شما  شرری به منققه 

ت ایون منققوه ، جمعیو1395نفوس و مسکن  (. طبق نتای  سرشماری عمومی1396تهران،  8شهرداری منققه باشد )می

 8شور  ناحیوه دو منققوه  نفور در 30401 کتار و جمعیتی معواد   109 حوض با وسعتنفر است. محله  فت 425197

فور ن 15146نفور زن و  15255داده است. که از ایون جمعیوت، درصد از جمعیت این منققه را در وود جای 8 ررارگرفته و

د د. این محلوه از حوض را نشان میو محله  فت 8مورعیت منققه  1(. شک  شماره 1395ایران، مرکز آمار  ستند )مرد 

ن سمنگان محدود به ویابا شما  به بزرگراه رسالت، از جنوب به ویابان شهید ثانی، از شر  به بلوار شهید آیت و از غرب

 .شودمی

ز وصوصیات شهرسازی سنتی است که در اوای  کی ا، ی8حوض و اکثر محالت منققه طراحی سلسله مراتبی محله  فت

مراتوب  منققوه از ررن بیستم در شک  ایده باغشهر ا و واحد ای  مسایگی ظهور یافت. زیر محالت، محالت، نواحی و

 ا در مراکز محوالت و زیور محوالت بوه  موراه وضوح مشخص است. طراحی میدانشهری  ستند که در این منققه به

 ای مختلو  محلوه، از ای بوه رسومتدریقوه 10ای نشستن و استراحت، امکان دسترسوی پیواده و  فضای سبز و مح 

 حوض است. ای طراحی شهری در محله  فتویژگی

شده است که  رکدام در مرکز ووود میودان و فضوای سوبز دارنود.  مچنوین  ایی تقسیمحوض، به زیر محلهمحله  فت

 وای اجتمواعی مرکزیوت تجواری و فعالیت  البهشده است که این  ایی تشکی اه ا و بزرگرمرز ای محله نیز از ویابان

د ود سواکنین ایون محلوه حوض نشان مید د. مقالعه پهنه عملکردی محله  فتساکنین منققه و محله را تشکی  می

می ماننود متورو و عموو ونق حم دسترسی مناسبی به امکانات آموزشی، درمانی، تجاری و مراکز ورید، مراکز فر نگی و 

حوض، میدان رسالت و چهارراه سرسبز دارند. با توجه بوه السیر شهری و مراکز مهم  مانند میدان  فتی سر ای اتوبوس

صورت پیاده نیز به این مراکز دسترسی داشته توانند بهیمررار دارند، ساکنین   البهاینکه این مراکز در درون محله و یا در 

 ای محله، از کیفیت مقلووبی بروووردار اسوت. مراکوز یدانمو   البهومی این محله نیز بخصو  در باشند. فضا ای عم

وجوو و نفوذپذیر به ساکنین این محله فرصت بسویار وووبی بورای زنودگی جمعوی در ورید و فضا ای عمومی پر جنب

 ای ناشوی از فووذ اتومبیو  و آسویبوجود، این محله  مانند دیگر محالت شهری ایران از ند د. بااینفضای شهری می

 ا و  رجوایی کوه امکوان  ا، کوچهکه ویابانطوریازدیاد و تراکم وسای  نقلیه موتوری و آالینده در امان نمانده است، به

                                                           
1 . Entered Method 
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 ا  وا و حتوی سووارهپارک یا حرکت وودرو در آن وجود داشته باشد، تحت تسلن اتومبی  ررارگرفته و فضا را بورای پیاده

 ای محالت شهری در ایران به مح  پوارک و حرکوت وسواین نقلیوه  ا و کوچهوده است. در حا  حاضر ویابانتنگ نم

 ا محفووظ نیسوت. در ایون  ا نیز از آسیب وودرو ا و موتورسویکلترو ا و پیاده راهشده است و حتی پیادهآالینده تبدی 

گیورد. تهدیود امنیوت از طریوق کوا ش ر معرض وقر ررار میای که باشد دشراین، امنیت افراد پیاده از  ر رشر و طبقه

 ا، آلودگی  وا و آلودگی صووتی فضوای شوهری، روی  ا با پیاده ا و اتومبی  ا، امکان بروورد موتورسیکلتتحرک پیاده

حوض از شوراین الزم و کوافی بورای آزموون با وجود مشکالت مذکور، محلوه  فوت (.1396مشا دات میدانی، د د )یم

شوده عنوان نمونه موردی برای بررسی رابقه نوشوهرگرایی و حو  مکوان انتخابنوشهرگرایی در آن برووردار است و به

 است.
 

 
 تهران( 8شهرداری منطقه حوض )هفتو محله  8. نقشه موقعیت منطقه 1شکل شماره 

 

 هایافتهبحث و 
 40الوی  20درصود بوین  4/48سوا ،  20درصد زیر  6/15د د  ای عمومی پاسخگویان نشان مینتای  مربوط به ویژگی

 40درصد از پاسخگویان مرد و  60سا  سن دارند.  مچنین  60درصد نیز باالی  2/6سا ،  60الی  40درصد  8/29سا ، 

درصود متأ و   4/49درصود از پاسوخگویان مجورد و  4/44د ود درصد نیز زن  ستند. مقالعه وضعیت تأ   نشوان می

درصد نیز سایر موارد مانند طال  گرفته و ... را انتخاب کردند. وضوعیت تحصویالت پاسوخگویان نشوان  2/6باشند و می

درصود  6/31دیپلم، درصود فوو  6/15درصود دیوپلم،  8/16درصد تا سوقح دیوپلم،  8/20سواد، درصد بی 06/0د د می

تند. نتوای  توصویفی مربووط بوه درصد نیز دارای تحصیالت سوقح دکتوری  سو 4لیسان  و درصد فو  6/10لیسان ، 

 نیز در جدو  زیر آورده شده است.انحراف معیار متغیر ای اصلی شام  میانگین و 
 

 . میانگین و انحراف از معیار متغیرهای موردمطالعه1جدول شماره 

 حجم نمونه انحراف از معیار میانگین  متغیر ا

 500 79/0 60/3 ح  مکان

 500 74/0 75/2 معماری و طراحی شهری با کیفیت

 500 63/0 69/3 رویپیاده

 500 64/0 57/3 اتصا  و پیوستگی

 500 73/0 78/3 حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی

 500 57/0 62/3 ونق  سبزحم 
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 500 84/0 04/3 مسکن متنو 

 500 75/0 14/4 افزایش تراکم

 500 78/0 20/3 کیفیت زندگی

 500 67/0 60/3 کاربری ترکیبی و تنو 

 500 79/0 44/2 پایداری

 

، ایمتغیر ای افزایش توراکم، حفوظ و تقویوت سواوتار ای سونتی محلوه د دیم ننشا ستون میانگین جدو  فو اررام 

د.  مچنوین نوحوض دارنسبت به متغیر وای دیگور در محلوه  فوت باالتریوضعیت  روی به ترتیب از نظر میانگینپیاده

یوستگی، کیفیت زندگی، مسکن متنو ، معماری پو  اتصا ترکیبی و تنو ، ح  مکان، سبز، کاربری  ونق حم  متغیر ای

. برووردارترین متغیر از گیرندیفیت و متغیر پایداری به ترتیب از نظر میانگین در مراتب بعدی ررار میباکو طراحی شهری 

 (.2شک  است )درصد(  44/2) یداریپاترین میانگین مربوط به متغیر یینپاو  نظر مردم، افزایش تراکم

 

 
 حوضنمودار وضعیت برخورداری متغیرهای موردمطالعه در محله هفت .2 شماره شکل

 

الزم است تا  مبستگی بین متغیر وا موردبررسوی رورار  چند متغیره کرد،وارد مد  رگرسیون را برای اینکه بتوان متغیر ا 

نتای  آزموون  2 است. بنابراین در جدو  شماره ستگی بین آنگیرد، زیرا شرط ورود متغیر ا به مد  رگرسیون وجود  مب

  مبستگی پیرسون آورده شده است.
 

 حس مکانهمبستگی بین متغیرهای مستقل با  .2 شماره جدول

  سقح معناداری  مبستگی

 رویپیاده 000/0 57/0

 اتصا  و پیوستگی 000/0 46/0

  ا و تنو ترکیب کاربری 000/0 35/0

 ایحفظ ساوتار ای سنتی محله 001/0 13/0

 معماری و طراحی شهری باکیفیت 000/0 -34/0

 ونق  سبزحم  000/0 57/0

 پایداری 000/0 -28/0

 مسکن متنو  000/0 45/0

 افزایش تراکم 000/0 49/0

 کیفیت زندگی 000/0 81/0

 

دار و  مبسوتگی غیر وابسته رابقوه معنوید د بین متغیر ای مستق  و متنتای  آزمون  مبستگی در جدو  فو  نشان می

ونقو  سوبز، وجود دارد. بیشترین  مبستگی با متغیر وابسته ح  مکان به ترتیب مربوط به متغیر ای کفیت زندگی، حم 
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باشد. با توجه به وجود  مبستگی بین متغیر ا،  مه متغیر وای مسوتق  روی، افزایش تراکم و اتصا  و پیوستگی میپیاده

د ود آورده شده است و نشوان می 3شماره اند که والصه نتای  آن در جدو  شدهوارد مد  رگرسیون زمان مصورت  به

بینی تغییرات ایجادشده در متغیر وابسوته یوا حو  مکوان یشپکه متغیر ای مستق  یا اصو  نوشهرگرایی چقدر رادر به 

  ستند.
 

 خالصه مدل همبستگی و ضریب تعیین .3 شماره جدول

 R مبستگی  R2ضریب تبیین  ضریب تبیین تعدیلی ستاندارد برآوردوقای ا

37972/0 771/0 776/0 881/0 

 

.  مچنین ضوریب تعیوین نشوان باشدیو در سقح باالیی م 88/0بین متغیر ای مستق  و وابسته  R میزان  مبستگی یا

ی مسوتق  موردمقالعوه در ایون تحقیوق درصد از تغییرات متغیر وابسته ح  مکان مربوط به متغیر ا 776/0که  د دیم

 .شودمی بینی و تبیینیشگانه نوشهرگرایی پدرصد از تغییرات ح  مکان توسن اصو  ده 776/0دیگر، عبارت. بهباشدیم

 شده است.و تأیید مد  وقی رگرسیون انجام دارییبرای تعیین سقح معن ANOVAدر مرحله بعدی، آزمون 
 

 داری و تأیید مدل خطیجهت تعیین سطح معنی ANOVAآزمون  .4 شماره جدول

  داریسقح معنی F جذر میانگین درجه آزادی مجمو  مجذورات

 رگرسیون 000/0 929/168 357/24 10 572/243

 ماندهیبار 144/0 489 507/70  

 ک  499 079/314   

 

است کوه  000/0برابر با  Fتوجه به مقدار  شده باداری مشا دهد د، سقح معنیطور که نتای  جدو  فو  نشان می مان

مکوان  گانه نوشوهرگرایی بور حو گفت اصو  ده توانیبیانگر تأیید مد  وقی رگرسیونی است. با توجه به این نتای  م

منظور بوه بینی کنود.پیشصورت وقی دار و بهیمعنطور بهو رادر است تغییرات ایجادشده در ح  مکان را  باشدیمؤثر م

شوده محاسبه یراسوتانداردی به میزان تأثیر  ر یک از متغیر ای مستق  در متغیر وابسته، ضریب تأثیر استاندارد و غدستیاب

 .باشدیممشخص  5است که نتای  آن در جدو  شماره 
 

 . ضرایب رگرسیون5 شماره جدول

 داریسقح معنی T ضرایب استاندارد راستانداردیغ ضرایب بینمتغیر ای پیش

B SE Beta 

 000/0 -677/10   354/0 -774/3 مقدار ثابت 

 000/0 454/7 24/0 034/0 256/0 معماری و طراحی شهری باکیفیت

 000/0 977/6 282/0 051/0 354/0 رویپیاده

 000/0 336/6 217/0 042/0 269/0 اتصا  و پیوستگی

 004/0 919/2 064/0 024/0 069/0 حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی

 000/0 022/6 249/0 058/0 384/0 ونق  سبزحم 

 023/0 283/2 069/0 029/0 066/0 مسکن متنو 

 010/0 -586/2 -09/0 037/0 -095/0 افزایش تراکم

 000/0 165/24 636/0 027/0 648/0 کیفیت زندگی

 005/0 848/2 072/0 03/0 085/0 اوتالط کاربری و تنو 

 000/0 5/8 284/0 034/0 287/0 پایداری
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با افوزایش یوک واحود انحوراف اسوتاندارد در به ترتیب د د جدو  فو  نشان میضرایب استاندارد یا ضریب بتا در نتای  

، ایروی، اتصا  و پیوستگی، حفظ و تقویت سواوتار ای سونتی محلوهپیاده، متغیر ای معماری و طراحی شهری باکیفیت

متغیور وابسوته حو  ، و پایوداری،  ا و تنو یت زندگی، ترکیب کاربریکیف، ونق  سبز، مسکن متنو ، افزایش تراکمحم 

انحوراف  284/0و  ،072/0، 636/0، -09/0، 069/0، 249/0، 064/0، 217/0، 282/0، 24/0مکان به ترتیوب بوه میوزان 

ین توأثیر را در بیشوتر 636/0یابد. نوشهرگرایی از طریق متغیر کیفیت زندگی با ضریب استانداردشده استاندارد افزایش می

 ،282/0با ضوریب بتوای  رویپیاده، 284/0با ضریب بتای  اص  پایداریح  مکان دارد.  مچنین نوشهرگرایی از طریق 

 بوا اتصا  و پیوسوتگی، 240/0با ضریب بتای  معماری و طراحی شهری با کیفیت ،249/0با ضریب بتای  ونق  سبزحم 

حفوظ  اصو و  069/0با ضریب بتوای  مسکن متنو ، 072/0با ضریب بتای  کاربری ترکیبی و تنو ، 217/0 ضریب بتای

حوض دارنود. ح  مکان در محلوه  فوتافزایش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر  064/0ساوتار ای سنتی با ضریب بتای 

 .دارددر افزایش ح  مکان کا نده تأثیر  -09/0 مچنین متغیر افزایش تراکم با ضریب بتای 

شوده آمده است که در آن نو  و میزان تأثیر اصو  نوشهرگرایی بور حو  مکوان مشخصدستمد  زیر بهاز نتای  فو  

 است. 

 
 حوضهفت محله در مکان حس بر نوشهرگرایی اصول تأثیر . مدل3شکل شماره 

 

در محلوه  جزء اص  افزایش تراکم، سایر اصو  نوشهرگرایی تأثیر مثبت بر افزایش ح  مکاند د بهمد  فو  نشان می

روی، اتصوا  و یادهپاند از توان گفت که نوشهرگرایی از طریق اصو  وود که عبارتتهران دارند. بنابراین می حوض فت

ی، معمواری و طراحوی شوهری بوا کیفیوت، امحلوه ا و تنو ، حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی یکاربرپیوستگی، ترکیب 
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تهوران  حوض فتت زندگی، بر افزایش ح  مکان در بین ساکنین محله ونق  سبز، پایداری، مسکن متنو  و کیفیحم 

شوود درصد است، چنین استنباط می 78طور معناداری تأثیر مستقیم و مثبت دارد. با توجه به اینکه ضریب تبیین برابر با به

 د.حوض را تبیین نمایدرصد از تغییرات ح  مکان در محله  فت 78تواند که اصو  نوشهرگرایی می

( موردمقالعه ررارگرفته است. وی 2008) یدلربطور مستقیم ربالً فقن در رساله دکتری رابقه نوشهرگرایی و ح  مکان به

 ای سنتی موجب تقویوت حو  از طریق طراحی محله بر اساس سبک که نوشهرگرایی در این رساله به این نتیجه رسید

طور مستقیم این رابقه را موردمقالعه عملوی رورار قیق دیگری که بهجز این تحقیق، تحشود. بهمکان در بین ساکنین می

 ای در بروی آثار شده است. ایی تئوریک به وجود چنین رابقهد د مشا ده نشده است اما اشاره

 حوض فتازآنجاکه نتای  این تحقیق نشان داد نوشهرگرایی با اصو  وود تأثیر معناداری بر افزایش ح  مکان در محله 

تووان بورای کارگیری اصو  نوشهرگرایی در محالت شهری میتوان چنین برداشت و تفسیر کرد که با بهان دارد، میتهر

 ای تقویت ح  مکان و رف  مشک  المکانی در بین مردم اردامات مفیدی انجام داد. زیرا انسان معاصر در بین ساوتمان

ازحد وودرو ا، و دیگر مسائ  شهری که ووود نقشوی در بوه وجوود رو، تراکم بیش ای ماشین ا و ویابانبزرگ، بزرگراه

 ای شهرسازی جدیود یافته و نیازمند سبکشدت کا شرو ح  مکان به ا نداشته است، گرفتارشده است. ازاینآمدن آن

 وا را آن بسوتگیتوجه و رضایت مردم ح  عالره و د تواند با جلبو بومی است. بنابراین اجرای اصو  نوشهرگرایی می

 نسبت به مکان افزایش د د.

ممکن است بروی اصو  نوشهرگرایی به دلی  عدم تقابق بافر نوگ جوامو  مختلو  و عودم توأمین نیاز وای اصولی و 

ایون تحقیوق  بحوثراب یکوی از نتوای  .  ا و عالیق ساکنین، رابلیت اجرایی در محالت شهری را نداشوته باشودوواسته

اگور موردم  ": گویدمی( 2003) طور که کاک اص  افزایش تراکم بر ح  مکان است.  مان تأثیرگذاری کا نده و منفی

 وای متوراکم و  ا اجازه د ید که در مکان ای شهری فشرده و با تراکم باال زندگی کنند، پ  به آنووا ند در بافتمی

 وا ندگی کنند، پ  این اجازه را نیوز بوه آن ای گسترده و پراکنده زووا ند در مکان ا میفشرده زندگی کنند، و اگر آن

سیاسوت مقابلوه بوا ) یشوهرسازی سیاست یکپارچه  مچنین طبق نتای  بروی تحقیقات، (.2014رتانا و دیگران، )"بد ید

تواند سبب تنز  ح  مکوان در ونق  گرا که می ای رویکرد توسعه حم عنوان یکی از سیاستبه( توسعه پراکنده شهری

 ای موؤثر  ای وی نشوان داد کوه اگور سونجشیافته. شود را در سیدنی استرالیا موردبررسی ررار داده است بروی جوام 

شوود کوه سازی شهری در سقح محلی وجود نداشوته باشود، وقراتوی ایجواد میریزی برای مدیریت بهتر یکپارچهبرنامه

ریزی رو یک برنامهازاین(. 2008 یدر، شود )  احومهاجتماعی  -تواند منجر به تغییرات چشمگیری در ویژگی فر نگیمی

دریق و عمیق محلی  میشه نیاز است تا اجرای اصو  نوشهرگرایی در محالت مختل  منقبق و سازگار با شراین محلوی 

 .باشد و تغییرات تدریجی و مثبتی در جهت ح  مشکالت و ارتقاء کیفیت مکان ایجاد کند

 وایی کوه د ود، تفاوت ای اساسی بین افوراد را نشوان میروشنی بروی از تفاوتجواری بهدر این وصو  الگو ای  م

 وای آن در کشوور ا و بدون آگا ی از نیاز ای فضایی مردم و تفاوت. آورد ا وقرات عظیمی را به وجود میغفلت از آن

 توی  وا ،اسوت )بسویار بواال  ایی که تناسبی با نیاز ای مردم جامعه نودارد،  ای مختل ، احتما  تحمی  رالبفر نگ

1384 :153-152.) 

مثا  شهر ای فشرده با تراکم باال، نباید بر مردمی کوه وواسوتار زنودگی در عنوانبنابراین، الگو ای شهرسازی جدید به 

که یکی از ا داف اصلی نوشهرگرایی، ایجاد جوام  دموکراتیوک از درحالی.  ای گسترده شهری  ستند، تحمی  شودبافت

بخشی نوشهرگرایی دروار  به  موین نکتوه اشواره دارد کوه شوهر و اص  تنو . ریزی و طراحی شهری استق برنامهطری

 ای  ا و عالیق بخشی از مردم و یا ایودهمانند شهر مدرن فقن وواستهمحله متعلق به  مه ارشار مردم باشد، نه اینکه به

 الگو وای تودوین تووان صورفاً بوه دنبوا رو نمیازایون .تحمی  شودریزان و معماران بر ارشار مختل  مردم بروی برنامه
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 کوه دارنود  اییبرناموه و  اطرح به نیاز حاضر حا  در شهری محالت و شهر ا بلکه بود، انعقاف غیرراب  وشمو  جهان

 باشد. پاسخگو ساکنین محلی  ایوواسته محلی و شراین به بتواند

 

 گیرییجهنت
طور کوه ی  موانزنودگ حوض نشوان داد متغیور کیفیوتهرگرایی بر ح  مکان در محلوه  فوتمقالعه تأثیر اصو  نوش

 ایی  مچوون رضوایت از زنودگی، برند، از طریوق مؤلفوهعنوان یکی از اصو  نوشهرگرایی نام مینوشهرگرایان از آن به

د ود ارد. این نتیجه نشان میامکانات زندگی و رضایت از وضعیت شهر و محله بیشترین تأثیر را بر افزایش ح  مکان د

که  رچند از نظر معماری و شهرسازی محین برای زندگی شهروندان مناسب باشد، اما اگر کیفیوت زنودگی افوراد از نظور 

یابد و اگر کیفیت زنودگی افوراد شان مناسب نباشد، ح  مکان کا ش میامکانات و ودمات و رضایت از زندگی شخصی

افزایش ح  مکان ووا د گذاشت. اص  پایداری نیز بعد از کیفیت زندگی بیشترین توأثیر را بور  تأثیر زیادی بر ارتقاء یابد

ای بیانگر آن است که مسائ  مختل  شهری مانند آلوودگی  ووا، آلوودگی صووتی، افزایش ح  مکان دارد. چنین نتیجه

گیری ح  مکان افراد دارد. ادی در شک  ا، توزی  عادالنه امکانات و ودمات اجتماعی و ارتصادی نقش زیامنیت وانواده

الذکر بیشترین تأثیر را بر ریزی شهری جدید دارد، بعد از دو اص  فو روی که جایگاه باالیی در برنامه مچنین اص  پیاده

روی و دسترسوی پیواده بوه تموام نقواط محلوه و افزایش ح  مکان دارد. در این اص ، فضای کافی و امن بورای پیواده

بسوتگی تواند مکانی برای زندگی ایجاد کند که باعث د رو ا، می ا و پیادهروی باکیفیت و ایجاد پیاده راهی پیادهطورکلبه

ونق  غیر آالینده و غیر موتوری در تموام سوقح ونق  سبز نیز که مربوط به توسعه حم و عالره ساکنین شود. اص  حم 

 وا، مسویر ای دارد. ایون اصو  بور ایجواد و توسوعه پیواده راه ی بور افوزایش حو  مکوانتوجهرابو شهر است، تأثیر 

ونق   مگوانی تأکیود دارد. اصو  معمواری و طراحوی شوهری بوا کیفیوت نیوز کوه بیشوتر جنبوه سواری و حم دوچروه

د د، بعود وسوی ایجاد یک محین باکیفیت برای استفاده شهروندان سو  میشناوتی دارد و شهرسازی را به سمتزیبایی

رو وا و  وا و پیادهونق  سبز تأثیر زیادی بر افزایش ح  مکان دارد. با توجه به اینکه اتصا  و پیوستگی پیواده راهم از ح

 ا و نظم و ترتیب حاکم در آن بر روی زندگی ساکنان شهری مهم است، رتبوه بعودی تأثیرگوذاری بور افوزایش ساوتمان

ری ترکیبی و تنو ، مسکن متنو  و حفظ و تقویت ساوتار ای سنتی ح  مکان را دارد. عالوه بر اصو  مذکور، اص  کارب

 تأثیر دارند. حوض فتتر اما معنادار بر افزایش ح  مکان در محله یینپای با ضرایب بتای امحله

کوه بوا طوری ای متفاوت تحقیق این است که افزایش تراکم، تأثیر منفی یا کا نده بر حو  مکوان دارد، بهیکی از یافته

یافته است. بور ایون اسواس یوک تعودیلی در کا ش حوض فتفزایش تراکم شهری، ح  مکان در بین ساکنان محله ا

 ا، برای اینکه بتوان حو  مکوان را در محوالت شوهری شود. طبق این یافتهرابقه نوشهرگرایی و ح  مکان ایجاد می

استفاده کرد. بنوابراین بوا کموی تعودی ، نوشوهرگرایی  "نوشهرگرایی منهای افزایش تراکم"توان از الگوی ارتقاء داد، می

تواند با استفاده از مکان سازی و ارتقاء کیفیت مکان ح  عالره و یوا حو  مکوان را در بوین عنوان رویکردی که میبه

 مردم برانگیزد، موردربو  وار  شود.

گانه نوشهرگرایی بر افزایش حو  اصو  دهنتای  و مباحث این تحقیق نشان داد با توجه به میزان تأثیرگذاری  ر یک از 

د ی ریزان، جغرافیدانان و شهرسازان باشد. اولویوتتواند در اولویت برنامهمکان، چگونه  ر یک از اصو  نوشهرگرایی می

باشد. حوض می ای این تحقیق در محله  فت ا، یک نتیجه بر اساس یافتهبه  ر یک از اصو  بر اساس میزان تأثیر آن

جای افزایش تراکم، در ایون کند که تعدیلی در نوشهرگرایی انجام یابد و بهحوض نیز ایجاب میین محلی محله  فتشرا

 ای نوشهرگرایی جهت ایجاد و یا افزایش ح  مکان با شوروطی ووا  بوه اجورا وصو  تعادلی به وجود آید و برنامه

 گذاشته شود.
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