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 شهر تهران 10منطقه شهري قدیمی  يهادر بافت ينوشهرساز يارهایمع و اصول پذیريتحقق بر یلیتحل حاضر، پژوهش هدف

 شده استفاده اسنادي لعاتمطا همچنین و پرسشنامه تکنیک میدانی، مطالعات از و بوده تحلیلی توصیفی پژوهش، روش .دباشمی

میزان پایایی پرسشنامه نیز  از طریق آلفاي  .هاي استنباطی حاصل از پرسشنامه پرداخته شده استو پس از آن به تحلیل یافته است
. بندي فریدمن استفاده شده استجهت تحلیل فرضیات تحقیق از آزمونهاي پارامتریک رتبه.گیري شده استکرونباخ اندازه

-تهران نشان می 10شهري منطقه  هاي قدیمیپذیري هریک از اصول نوشهرگرایی در بافتانجام شده در راستاي تحقق مطالعات

هاي نوشهرگرایی را تا حدودي دارا هستند ولی این خصوصیات به صورت کامل وجود دهد که محالت این منطقه ، شاخص
روها به لحاظ عرض و کیفیت پوشش و موانع نظیر افزایش کیفیت پیاده ندارند بلکه با کمبودهایی همراه هستند و با راهکارهایی

گویی به مسائل دسترسی ،اقدام براي ارتقاء فرهنگ شهروندان روها ، افزایش کیفیت حمل و نقل عمومی براي پاسخحرکت در پیاده
،جستجوي راه حل مناسب براي ارتقاء ... روها وروها و یا عدم عبور موتورسیکلت از پیادهبه مانند عدم پارك ماشین در پیاده

می توان ...مدیریت شهري و استقرار نظم و تعهد به اجراي قوانین و ضوابط و مقررات و عدم تخطی از آن به خاطر مسائل مالی و 
نه هاي حاصل از  آزمون فریدمن حاکی از آن است که از میان اصول ده گایافته. این کمبودها را تا حدودي جبران نمود

داراي باالترین رتبه می باشد و  7.67تراکم با میانگین  افزایش پذیري اصلشهر تهران، از لحاظ تحقق 10نوشهرگرایی در منطقه 
   .در رتبه دوم اصول ده گانه قرار دارد 7.19مناسب با میانگین  ونقل حمل  سیستم سازي پیاده پس از آن اصل
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   مقدمه
در این میان یکی از راهکارهاي . گسترش بی رویه شهرها در سالهاي اخیر معضالت زیادي را به بار آورده است

پرتوي و (باشد  ده سازي اصول و معیارهاي آن میپیشگیري از معضالت نوین، توجه به مفهوم نوشهرسازي و پیا
 در حاضر حال اند، دربوده شهرها مباهات و افتخار مایه زمانی که سنتی هايبافت از بسیاري). 10: 1385معصومی، 

 و قدیمی، تاریخی میراث و شده جابجا مناطق این جمعیت از مهمی بخش .اند گرفته قرار فرسایش و تخریب معرض
پیش از صنعتی شدن، محالت  .)1388افراخته و عبدلی، (باشد  می تخریب حال در یا رفته بین از یا هابافت این فرهنگی

هاي زمانی توان سازگاري با روند کند تغییرات اجتماعی و اقتصادي را داشته و ضمن حفظ شهري در طول دوره
از پویایی و سرزندگی الزم برخوردار هاي فردي و اجتماعی ساکنین خود، هاي طبیعی محیط و رفع نیازارزش
هاي معیشتی و پیامدهاي ناشی از آن و همچنین عدم حفظ به تدریج با تغییر روش). 1389: 2رفیعیان و دیگران، (بودند

تعادل متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی، نوعی گسست کالبدي و فرهنگی و اجتماعی در سطح محالت 
مثال،  طور به(ها  محله این به ساله چندین توجهی بی. جر به ناکارآمدي عملکردي محالت شدشهري ایجاد گردیدکه من

 بسیار بالقوه امکانات به عنایت بیانجامد، باها   بافت این رونق و نوسازي براي گذاري سرمایه به که ییها   سیاست اتخاذ

 دامنه .است انجامیده بسیاري مشکالت بروز به )بوده شهري مدیریت هايکاستی جمله از کهها   محله این وسیع

 روحی و ناظري(شود  فاجعه می متوسط، منجر به زلزله یک وقوع که استاي   گونه ها به  این محله از برخی فرسودگی

معابر، بازارها،  شبکه مانند خود درون فضاهاي شهري و عناصر همراه قدیمی، به ها ي  بافت کلی طور به). 1387کالش، 
فرهنگی،  ها ي  کالبدي، ارزش و خصوصیات فیزیکی شکل بر غیره، عالوه و سراها کاروا و بارها، مساجدان آب

 محالت نوشهرگرایی). 1389همکاران،  و عامري سیاهویی(دارند نهفته خود در نیز رااي   ویژه و تاریخی اجتماعی

 محیط یک روي در پیاده قابل و زیست قابل محالت که است ریزي اصول برنامه )شهرسازي نوین اصول طبق(سنتی

نوشهرسازي معتقد است بازگشت به الگوي محالت  ).1389اصغرزاده یزدي، (آورد  وجود می به را روي پیاده مساعد
). 1: 1392معینی پور و معینی پور، (باشد  ترین راهکارها در جهت ایجاد شهر پایدار و انسانگرا میسنتی یکی از اصلی

معاصر ي   ها  هاي مکاتب جدید شهرسازي به عنوان مثال نوشهرگرایی به عنوان نمادي از نظریهي اندیشهدلیل به کارگیر
اي گذشته را به محالت امروزي بازگردانده و در عین حال تواند در راستاي اهداف توسعه پایدار، همبستگی محله  می

هایی قابل زندگی بوده و به چنین محله ).3 :1392لطیفی، صفري چابک، (پاسخگوي نیازهاي کنونی ساکنین باشد
 ).Elshater, 2012, 829(پردازند  بودن می ارتقاء حس اجتماع محلی و درجه اجتماعی

پذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي، معاصر سازي و بازآفرینی پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی و تحلیل تحقق
جدید شهري است ي   ها  هاي توسعهها و زیرساختارایی کاربريهاي گذشته محالت شهري در پاسخ به عدم کارزش

  .تا بتواند به اهداف مورد نظر یعنی احیاي ساختار کالبدي، تقویت هویت فضایی کالبدي و جذب ساکنین دست یابد
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 مبانی نظري

 نوشهرگرایی

گی و زوال مراکز شـهري و افزایش میالدي تعـداد زیـادي از معمـاران و شهرسازان آمریکایی از فرسود 1980در دهه 
فزاینده جوامع محلـی کـه پراکنـده و متفـرق، وابسته به اتومبیل و داراي فاصله با مراکز شهري بودنـد، اظهار نارضایتی 

 نهضت ظهوراین نارضایتی منجر به  1990بتداي دهه او  1980در سالهاي پایانی دهه ). 114: 1386بصیرت، (کردند

تنوع،  مثل شهرسازي سنتی اصول که دهد نشان تا دارد تالش» نوین «واژة (Lehrer, 2004).شد نوین شهرسازي
شهرسازي . )Calthrope,& Fulton, 2001: 279(اندشده فرتوت و ها پیر  حومه در انسانی مقیاس و خیابانی زندگی
 :Hatchison, 2010(گیرد  میکار  به معاصر و منطقه اي شهري مالحظات با تاریخی شهرگرایی درسهایی از نوین

549.(  
اصول برنامـه ریزي است که ) کـه بـه طراحـی محـالت سـنتی و طراحی محالت نئوسنتی مشهور است(نوشهرگرایی 

توان از این اصول   آورد که می  محالت قابل زیست و قابل پیـاده روي در یک محیط مساعد پیاده روي را به وجود می
نوشهرگرایی  .)1396سعادتمندي و دیگران، (و احیاي محالت قدیمی ایران بهره برد براي طراحی محالت جدید

واکنشی نسبت به پراکندگی شهري است و یک راه موثر براي مقابله با جوامع وابسته به اتومبیل است که در آن هر 
که به (ی سنتی بودهپراکندگی شهري، مخالف مدل شهرنشین.  (Hikichi, 2003)شـودسفري با ماشـین انجـام مـی

جنبش نوشهرگرایی اگرچـه در  ).15: 1392مقدم، (باشد  می) شکل ارگانیک به عنوان واکنشی به نیازهاي انسانی است
-هاي درون بافت و اصالح بافتهـاي مسکونی جدیـد بوجـود آمـده اسـت ولـی همـواره بـر توسعهزمینـه توسـعه

-ترش بیش از اندازه و هرز شهر و درنتیجه هدر رفتن زمین میهاي موجود تاکید کرده است و مخالف گس

 .)Noozi, 2005(باشد

هـاي تـک خانواره با هر هـاي مسکونی مختلط از آپارتمان گرفته تا خانـهکند با ایجـاد کـاربرينوشهرگرایی سعی می
هاي حیاتی و شرده از سکونتگاهسطح قیمتی ساکنینی با سطوح درآمدي مختلــف داشــته باشــد و بــا توســعه فــ

هاي هاي معماري، رشد هوشمند، مخالفت با توسعهاي از سبکنوشهرسازي آمیزه .هـاي طبیعـی حفاظـت کندمحـیط
نوشهرسازي عبارت است . )Marshall, 2003: 191(پراکنده و شهرسازي پایدار مبتنی بر حمل و نقل عمومی است

پیمایی ساکنین و تامین مایحتاج و انجام کارهاي روزانه زندگی از اسی قابلیت راهایجاد بافت شهري با مشخصه اس: از
بر این اساس، نوشهرگرایی ). طراحی سنتی واحدهاي همسایگی با قابلیت پیاده روي(طریق پیمودن راه به صورت پیاده

ولی را براي برنامه و یا طراحی سنتی واحدهاي همسایگی و یا طراحی نئوسنتی واحدهاي همسایگی، مجموعه اص
پذیري واحدهاي همسایگی و خلق محیط دوستانه براي عابران از روي و زیستکند که قابلیت پیاده  هم میاریزي فر

-ها ، با وجود اتومبیل  شود که پیاده  نکات مهم آن است البته هدف حذف اتومبیل از زندگی روزانه نیست بلکه سعی می

هاي نوشهرسازي سعی در تجدید حیات بافت .آسایش، راحتی و رضایت نمایند ها در سطح شهر، احساس ایمنی و
 طرف بر پی در جنبش این ).23: 1389عندلیب، (تاریخی و بومی آنها داردي   ها  شهري از طریق بهره گیري از ویژگی

 (Watson et al., 2001).است معاصر دنیاي در جدید و قدیمی محالت بین موجود تضادهاي کردن
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در  که سند این. است نوشهرسازي پردازد، منشورمی نوشهرسازي نهضت نظري محتواي تشریح به که سندي ترین ممه
انسانی از بلوك، خیابان و ساختمان،  اجتماعات با ارتباطات در بررسی قابل سطوح شد، تمامی ارائه امریکا در1996سال 

گذار اصلی شش پایه. دهدکوچک را مورد بررسی قرار میمحله، بخش و محور شهري تا منطقه، کالنشهر، شهر و شهر 
این منشور، پیتر کلتورپ، آندره دوانی، الیزابت مول، الیزابت پالتر زیبرك، استفانوس پولی زویدس و دانیلسولومون 

-انهاي محیطی، محافظت از میراث انسها، حفظ داراییمند حومهدهی نظامبازآفرینی مراکز شهري، شکل  .باشندمی

همچنین باید . باشندمداري از مهمترین اصول مورد توجه این منشور میساخت، توجه به الگوهاي تاریخی و پیاده
  ).(Rendal, 1999: 2منشور نوشهرگرایی را بسطی از نظریه توسعه پایدار دانست

ضوح در آن نمایان دهد که شعار جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم به و  و مروري بر متن این منشور نشان می
اند   موجود در نظر گرفتهي   ها  طرفداران جنبش نوشهرگرایی اصولی را به منظور اصالح بافت). 12: 1385خلیلی، (است

  ).1394مجید و مریم مالیی، , گودرزي(سازد  که به روشنی اهداف مطرح شده در منشور نوشهرگرایی را عملی می

 (The principles of the new urbanism)اصول نوشهرگرایی

  )(walkabilityرويقابلیت پیاده

  بیشتر خدمات با مسیر پیاده اي با زمان ده دقیقه بین خانه و محل کار - 
ها   خیابان. ها و درها  ها ، پنجره  ها در مجاورت خیابان، ایوان  ساختمان( دوستانهاي   ها براي مسیر پیاده  طراحی خیابان - 

ها ي پشتی، پهناي   گاراژها در خیابان. و قطعات پارکینگ پنهاناي   پارکینگ حاشیه - . رختاني تشخص یافته با ردیف د
  .)ها یی با محدودیت سرعت اتومبیل  کم خیابان و خیابان

  .براي پیاده با آزادي عبور سواره در موارد ویژهي   ها  خیابان - 

  )connectivity(ارتباط

  .ریکه ترافیک را پخش کرده و پیاده روي را آسان سازدمتصل به هم بطوي   ها  شبکه خیابان - 
  کم پهنا، بلوارها و کوچهي   ها  سلسله مراتبی از خیابان- 
  .شودروي میبخشی به پیادهها با کیفیت باال و قلمروهاي عمومی که باعث لذت  شبکه اي از پیاده راه - 

  (diversity & mixed – use)اختالط کاربري و گوناگونی

هاي متفاوتی از واحدهاي ها در محدوده همراه با ترکیب  هاي مسکونی و خانهها، ادارات، آپارتمانیبی از فروشگاهترک - 
  ها و ساختمان  همسایگی، بلوك

   ها و نژادها به همراه بناها  ها، فرهنگها ي مختلف مردم از سنین متفاوت، گروه  گونه - 

 )mixed used(گوناگونی مسکن

  جواريهاي مختلف در یک محدوده همها و قیمتها، مساحتنهطیفی از گو - 

  (urban design & architecture quality)کیفیت معماري و طراحی شهري
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هایی هاي ویژه از امکانات شهري و محلتاکید بر زیبایی، ظرافت، آسایش انسانی و خلق حس تعلق به مکان و مکان - 
 .دهد  ی و محصوریت زیبا که روح انسانی را پرورش میمعماري با مقیاس انسان. براي اجتماع

  (traditional neighborhood structure)سنتی همسایگی واحدهاي ساختار

 قابل تشخیصي   ها  مراکز و محدوده - 

  فضاهاي عمومی در مرکز - 
  اهمیت کیفیت فضاهاي عمومی، فضاهاي باز عمومی طراحی شده به عنوان هنر شهري - 
  دقیقه مسیر پیاده 10ها با   ها و تراکم  از استفادهشامل طیفی  - 
  . باالترین تراکم در مرکز شهر، بطوریکه به طرف مرزها کمتر شود (planning transect): برنامه ریزي برش عرضی - 

  increased density)(تراکم افزایشى

براي تسهیل پیاده روي، براي امکان  ها، اقامتگاهها، فروشگاهها و خدمات بیشتر جمع شده در کنار هم  ساختمان - 
  .استفاده کار آمد از خدمات و منابع، براي خلق یک مکان با آسایش و لذت بیشتر براي زندگی

 )transportation smart(حمل و نقل هوشمند - 

  .نداز شهرهاي بزرگ، کوچک و واحدهاي همسایگی که با قطارهایی با کیفیت باال به یکدیگر متصل هستاي   شبکه - 
و پیاده به عنوان حمل و نقل ها   Scooter، ها  rollerbladeها،   طراحی دوستانه پیاده که به استفاده بیشتر از دوچرخه - 

  .کند  روزانه را تقویت می

  )Sustainability(پایداري

پیاده - ی بیشتر تولید محل - ها ي تجدید ناپذیر   استفاده کمتر از سوخت - تاثیر کمتر توسعه و عملیات آن بر محیط 
  روي بیشتر و رانندگی کمتر

  (life quality of)کیفیت زندگی

ها یی که   ها ي مناسب زندگی و خلق مکان  گرد هم آوردن تمام موارد ذکر شده براي باالبردن کیفیت زندگی با ارزش
  .بخشند  برند و الهام می  سازند، باال می  روح انسان را غنی می

  شهرداري تهران و سلسله مراتب فضایی آن در منطقه 10منطقه : محدوده مورد مطالعه 

 10ناحیه و  3داراي  10منطقه . شهر تهران یکی از مناطق مرکزي و بخشی از مرکز کالن شهرتهران است 10منطقه 
 . محله است
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 شهر تهران 10منطقه  قدیمیي   ها  بافت :2نقشه              شهر تهران            10محله بندي منطقه  :1نقشه   

 و تحلیل نگارندگان 10شهرداري منطقه : ماخذ            و تحلیل نگارندگان          10شهرداري منطقه : ماخذ

  شهر تهران 10قدیمی منطقه ي   ها  بافت

درصد از کل  52شود که شامل  شامل بافت قدیمی می 10از مساحت منطقه ) هکتار 427حدود (متر مربع 4277036
  .دهد شهر تهران را نشان می 10قدیمی منطقه ي   ها  نقشه زیر بافت. یاشد می 10ساحت منطقه م

  روش تحقیق 

ها ابتدا به مشخصات   در انجام پژوهش حاضر از توزیع پرسشنامه استفاده شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده
اي استنباطی حاصل از پرسشنامه پرداخته شده هتوصیفی پاسخگویان پرداخته شده است و پس از آن به تحلیل یافته

استنباطی ي   ها  یافته.است جهت تحلیل فرضیات تحقیق از آزمونهاي پارامتریک رتبه بندي فریدمن استفاده شده است
مناسب در حوزه تحقیق، مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است تا ي   ها  و آزمون SPSSپژوهش با استفاده از نرم افزار 

جهت مدیریت و قدیمی شهري در ي   ها  پذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در بافتانجام تحلیلی بر تحققضمن 
 اجرایی هايبه راهکارها و مزیتهاي نوشهرسازي و شهرهاي سنتی ایران ریزي منطقه موردنظر با تلفیق دیدگاهبرنامه

  . شهر تهران دست یافت 10دهگانه نوشهرسازي در منطقه  اصول

شهر  10هاي قدیمی شهري منطقه پذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در بافتتحلیلی بر تحققتحلیل آماري 
  تهران

پیمایشی و استنباطی - پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردي و از نظر ماهیت و روش کار پژوهش توصیفی
تهران هستند که روش نمونه گیري  10منطقه سال  18جامعه آماري پژوهش تمامی شهروندان باالي . انجام شده است

نظرات . باشد  نفر می 384تعداد افراد پرسش شونده . باشد در این پژوهش به صورت اتفاقی از مردم منطقه می
کامال (5تا عدد ) کامال نامناسب(1مقیاسی اندازه گیري شده که از عدد  5پاسخگویان با استفاده از طیف لیکرت 

ها با استفاده از   تعداد نمونه. نمونه انتخاب شده است 384با توجه به جمعیت این منطقه، . شود را شامل می) مناسب
   .ها ي زمانی و مالی پژوهش تعیین شد  فرمول کوکران و با توجه به محدودیت
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  پرسشنامه یروایی و پایای
ون با تاکید بر همبستگی درونی روش استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ را براي تعیین پایایی یک پرسشنامه یا آزم

پرسشنامه براي سنجش ضریب پایایی آزمون به کار ي   ها  در این روش اجزا یا قسمت. توان استفاده کرد  می
  .کند  می محاسبه را آزمون پایایی میزان زیر رابطه از کرونباخ آلفاي.روند  می

  
sj، سواالت تعداد kخ، ضریب آلفاي کرونبا rα آن در که

sx و سوال هر ریانسوا 2
قبل از . است سواالت کل واریانس 2

روایی . باشد که میزان روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گیردتجزیه و تحلیل پرسشنامه این نکته ضروري می
میزان پایایی پرسشنامه نیز از . پرسشنامه حاضر از سوي کارشناسان و متخصصان در زمینه شهري تأیید شده است

در پرسشنامه پژوهش حاضر سؤاالتی متناسب با متغیرهاي تعریف کننده . گیري شده استطریق آلفاي کرونباخ اندازه
هاي قدیمی شهري مطرح شد و به طور پذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در بافتنوشهرگرایی و نیز تحقق

پذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در حققشهر تهران توزیع گردید تا جهت ت 10تصادفی میان شهروندان منطقه 
به همین جهت بعد از تأیید روایی . هاي قدیمی شهري در محدوده مورد مطالعه تحت استفاده قرار گیردبافت

) 1(پرسشنامه از سوي کارشناسان، میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ تعیین شده که در جدول شماره
  .آورده شده است

  شهر تهران 10منطقه  هاي قدیمی شهريپذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در بافتقابلیت اعتماد پرسشنامه جهت تحقق :1 جدول

  هاي استانداردآلفاي کرونباخ بر اساس آیتم  آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه

46  0.788  0.788  
  نگارندگان: مأخذ

 کمک به را پایایی مقدار رابطه از توان  است، می )لیکرت اي گزینه 5 طیف(سوال تعدادي با پرسشنامه این که آنجا از

 است برخوردار مطلوبی پایایی از است، پرسشنامه بیشتر یا 0.7کرونباخ  آلفاي ضریب اگر .آورد دست به کرونباخ آلفاي

ایی پرسشنامه، میزان گونه که جهت ارزیابی میزان پایهمان .بود مطمئن سواالت همبستگی درونی بابت از توانید  می و
هاي مختلف داراي تفاسیر متفاوتی در رابطه با پایایی بوده، میزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه این آلفاي کرونباخ در رده

  . باشددهنده این است که پرسشنامه داراي پایایی عالی میباشد که نشانمی 0.788پژوهش، معادل 

 شهر تهران 10هاي قدیمی شهري در منطقه ي نوشهرسازي در بافتپذیري اصول و معیارهابررسی امکان تحقق

توان به  ها را می  برخی از آن. ها یی هستند  شود که خود شامل زیرمجموعهاصل می 10اصول نوشهرگرایی شامل 
شهر تهران شامل کیفیت تراکم ساختمانی، کیفیت عرض  10ها در منطقه   این زیرمجموعه. صورت موضعی نشان داد

در بخش کیفیت عرض معابر، به دو بخش مناسب و نامناسب تقسیم شده . باشد  هاي مختلط می  عابر و میزان کاربريم
در بخش کیفیت تراکم ساختمانی، .گیرد است که بر اساس سلسله مراتب ارتباطی شبکه معابر این ارزیابی صورت می

ان یک شرایط نامناسب در اصول نوشهرگرایی تعریف شده تراکم باال به عنوان یک شرایط مناسب و تراکم پایین به عنو
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. شود مختلط و پراکندگی آن به عنوان یک اصـول مناسـب در نوشهرگرایی توجه میي   ها  است و در نهایـت کاربري
در صورت وجود و قابیلت ارائه (هاي آنهادر هر بخش ضمن تحلیل کیفیت این اصول از نظر شهروندان، به ارائه نقشه

هاي تعیین شده مورد بررسی قرار در این بخش سواالت پرسشنامه بر مبناي شاخص. مبادرت خواهد شد) شهنق
به (میانگین پاسخ، پاسخ دهندگان. شودبعد نوشهرگرایی طبقه بندي می 10گیرد که سواالت پرسشنامه بر اساس  می

) ها  گویهي   ها  نظور سنجش میزان پراکندگی دادهبه م(و انحراف معیار آن) ها  منظور سنجش میزان گرایش به مرکز گویه
بر اساس ) خیلی زیاد(5تا ) خیلی کم(1ها از عدد   میانگین داده. در پرسشنامه توزیعی براي هر گویه محاسبه شده است

باشد نشان دهنده باالتر از حد متوسط بودن و اگر  3اگر میانگین به دست آمده بیش از  .مقیاس لیکرت متغیر است
بدین منظور ارزیابی هر شاخص بر  .باشد نشان دهنده پایین از حد متوسط بودن گویه مورد بررسی است 3کمتر از 

  .باشد  پرسشنامه تبیین شده میي   ها  مبناي میانگین وزنی ساده سواالت و یا گویه

  
هاي مربوط به اصل پیاده روي  گویه مشخصات آماري: 1نمودار 

  گانتحلیل نگارند: ، ماخذشهر تهران 10در منطقه 
هاي مربوط به اصل پایداري در مشخصات آماري گویه: 2نمودار 

  تحلیل نگارندگان: ، ماخذشهر تهران 10ساختار در منطقه 

  
ه اصل پیاده سازي هاي مربوط بمشخصات آماري گویه: 3نمودار 

  نگارندگان لیتحل: شهر تهران، ماخذ 10در منطقه تراکم 

  
هاي مربوط به اصل افزایش مشخصات آماري گویه :4 نمودار

تحلیل : شهر تهران، ماخذ 10سیستم حمل و نقل مناسب در منطقه 
  نگارندگان
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هاي مربوط به اصل برنامه ریزي دو مشخصات آماري گویه :5 نمودار

  تحلیل نگارندگان: شهر تهران ماخذ 10سویه در منطقه 

  
هاي مربوط به اصل طراحی شهري با مشخصات آماري گویه :6 نمودار

  رندگانتحلیل نگا: شهر تهران ماخذ 10کیفیت، در منطقه 

هاي اصل ساختار سنتی محالت در مشخصات آماري گویه :7 نمودار
  تحلیل نگارندگان: شهر تهران، ماخذ 10منطقه 

هاي مربوط به اصل مسکن ¬مشخصات آماري گویه :8 نمودار
  نگارندگانتحلیل : شهر تهران، ماخذ 10مختلط در منطقه 

              

هاي مربوط به اصل مشخصات آماري گویه: 9نمودار 
  تحلیل نگارندگان: ي مختلط، ماخذ  ها  کاربري

هاي مربوط به اصل ارتباط پذیري در مشخصات آماري گویه: 10نمودار 
  ندگانتحلیل نگار: ساختار، ماخذ

  شهر تهران  10پذیري اصل قابلیت پیاده روي در ساختار محالت در منطقه بررسی امکان تحقق

ها، مناسب روها در معابر و خیابانعرض پیاده گویه مناسب بودن 4در قالب  10این اصل در تحقیق حاضر و در منطقه 
روهاي معابر در معابر و امکانات موجود در پیاده روها، راحتی پیاده رويبودن نوع مصالح مورد استفاده در کف پیاده
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براساس  .روي نشان داده شده استها در اصل پیادهمیزان میانگین گویه) 1(مطرح گشته است که در نمودار شماره
 2.89روي گویه راحتی پیاده روي در معابر با میانگین هاي مربوط به اصل پیادهتحلیل نظر شهروندان در میان گویه

در پایین ترین کیفیت در میان سایر  2.30روهاي معابر با میانگین اي باالترین کیفیت و امکانات موجود در پیادهدار
در واقع تحلیل نظر شهروندان در این اصل گویاي سطح متوسط و گاها کمتر از سطح متوسط در . باشدها میگویه

  .اشدبباشد که نیازمند بازنگري در این حوزه میسطح منطقه می

  شهر تهران 10پذیري اصل پایداري در ساختار در منطقه بررسی امکان تحقق

نشان ) 2(هاي مربوط به اصل پایداري در ساختار نمودارگویه استفاده شد که مشخصات آماري گویه 5در این راستا از 
دهد از ساختار نشان می هاي مربوط به اصل پایداري درنتایج حاصل از تحلیل مشخصات آماري گویه. داده شده است

  .باشندمی) ها  در برخی گویه( هاي این اصل در سطح متوسط و حتی کمتر از آننظر جامعه آماري همه گویه

 شهر تهران  10پذیري اصل پیاده سازي سیستم حمل ونقل مناسب در منطقه بررسی امکان تحقق

دهد که از   شهر تهران نشان می 10ناسب در منطقه هاي حاصل از تحلیل اصل پیاده سازي سیستم حمل ونقل میافته
 2.88ها با میانگین   هاي چهارگانه این بخش، گویه میزان امنیت ناشی از حمل و نقل و رانندگی در خیابانمیان گویه

 پایین ترین 2.74جهت جابجایی مسافر با میانگین ...  داراي باالترین کیفیت و میزان دسترسی به تاکسی، اتوبوس و
ضمن اینکه نقشه . نیز این مقادیر را به صورت گراف نمایش داده است )3(نمودار شماره. باشندکیفیت را دارا می

  . را نشان داده است شهر تهران به عنوان یک معیار نوشهرگرایی 10کیفیت عرض معابر منطقه نیز ) 3(شماره

  هرانشهر ت 10پذیري اصل افزایش تراکم در منطقه بررسی امکان تحقق

شهر تهران گویاي این امر  10هاي مربوط به اصل افزایش تراکم در منطقه هاي حاصل از مشخصات آماري گویهیافته
و روند ) 2.23(است که به جز دو گویه میزان تمرکز اماکن مسکونی، اداري، خدماتی، تفریحی و تجاري با میانگین

تر است، که از سطح میانگین پایین) 2.41(توسط اهالی با میانگینهاي کهنه و بالاستفاده محله تجدید بنا در ساختمان
ها همچون میزان عالقه   تري داشته و حتی برخی از گویهشرایط مناسب) سطح متوسط(ها نسبت به میانگین  سایر گویه

هاي روزمره و دسترسی به خدمات و رفع نیاز 4.10ساکنین نسبت به احداث و استفاده ازبناهاي چندطبقه با میانگین 
شهر  10هاي منطقه هاي حاصل از تحلیل الیهداده.شرایط ایده آلی دارند 3.66زندگی در حداقل زمان ممکن با میانگین 

  . دهد  را در سطح منطقه، نواحی و محالت نشان می) 4( تهران نیز نقشه تراکم، نقشه شماره
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  شهر تهران 10کیفیت تراکم ساختمانی منطقه  :4نقشه                 شهر تهران به  10کیفیت عرض معابر منطقه  :3نقشه 

  تحلیل نگارندگان: ماخذ. به عنوان یک معیار نوشهرگرایی        تحلیل نگارندگان    : ماخذ. به عنوان یک معیار نوشهرگرایی

  شهر تهران 10ریزي دو سویه در منطقه پذیري اصل برنامهبررسی توصیفی امکان تحقق

جهت واگذاري اداره ) شورایاري(رسد از نظر شهروندان به جزء گویه میزان مناسبت بکارگیري شوراي محلهمی به نظر
ها از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و از سطح متوسط نیز پایین تر قرار   ، سایر گویه)3.59( امورات محله با میانگین

  . ت مشروح نمایش داده شده استبه صور) 5( هاي این اصل در نمودار شمارهگویه. دارند

  شهر تهران 10پذیري اصل طراحی شهري با کیفیت در منطقه بررسی امکان تحقق

از وضعیت مناسبی  10ها در منطقه هاي اصل طراحی شهري حاکی از آن است که این گویهتحلیل حاصل از گویه
بدین ترتیب که باالترین میانگین متعلق .وسط هستندتر از سطح متها داراي میانگین پایینبرخوردار نیستند و همه گویه

  .بوده است 2.48مسکونی، خدماتی، تفریحی، اداري و تجاري با میانگین ي   ها  به گویه وضعیت ظاهري در ساختمان

  شهر تهران 10پذیري اصل ساختار سنتی محالت در منطقه بررسی امکان تحقق

شهر تهران نشان داده  10ربوط به اصل ساختار سنتی محالت در منطقه هاي مچنانکه در نمودار مشخصات آماري گویه
هاي اصل ساختار سنتی محالت از نظر جامعه آماري با سطح نسبتا پایین از کیفیت در وضع موجود شده است گویه

ي روزمره چنانکه باالترین کیفیت میانگین متعلق به گویه میزان استقالل محالت جهت تامین نیازها. باشدهمراه می
ترین کیفیت نیز به گویه میزان تعامالت مردم و ارتباط بین و پایین 3.36براساس الگوي محالت قدیمی با میانگین 

هاي اصل ساختار سنتی محالت از نظر جامعه گویه. اختصاص دارد 1.93همسایگان در سطح محالت با میانگین 
  .باشدمراه میآماري با سطح نسبتا پایین از کیفیت در وضع موجود ه

  شهر تهران 10پذیري اصل مسکن مختلط در منطقه بررسی امکان تحقق

شهر تهران حاکی از آن است  10هاي مربوط به اصل مسکن مختلط در منطقه تحلیل حاصل از وضعیت کیفیت گویه
تر از سطح متوسط قرار گویه مطرح شده در این اصل دو گویه شرایط نامناسبی داشته و دو گویه دیگر باال 4که از میان 

هاي مختلف و میزان منازل با مالکیت اقشار مختلف به ترتیب با میانگین بدین صورت که میزان منازل با اندازه. دارند
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هاي میزان وجود انواع مختلف ساختمان درکنار یکدیگر در در شرایط نسبتا نامناسبی قرار داشته و گویه 2.14و  2.00
داراي شرایط مناسبی از نظر  3.98و  2.62هاي مختلف با میانگین ها و میزان منازل با قیمتها و خیابان  سطح کوچه

شهر  10هاي مربوط به اصل مسکن مختلط در منطقه مشخصات آماري گویه) 8( نمودار شماره. باشندجامعه آماري می
  .دهد  تهران را نشان می

  شهر تهران 10نطقه هاي مختلط در مپذیري اصل کاربريبررسی امکان تحقق

هاي این شهر تهران نشان دهنده این امر است که در میان گویه 10هاي مختلط در منطقه تحلیل حاصل از اصل کاربري
داراي باالترین کیفیت  2.53هاي مختلط در منطقه با میانگین هاي شهرداري در ایجاد کاربرياصل میزان مناسبت طرح

و میزان استفاده از  2.41هاي مختلط با میانگین ها نیز به ترتیب میزان وجود کاربريباشد و سایر گویهو میانگین می
باشند که دو گویه اخیر داراي شرایط مناسبی نبوده و از می 2.03هاي مختلط اجتماعی با میانگین زمین جهت کاربري

هاي هاي مربوط به اصل کاربريمشخصات آماري گویه) 9( نمودار شماره. تر هستندسطح متوسط رضایتمندي پایین
ها از نظر جامعه آماري را به روشنی بیان نموده   شهر تهران را نمایش داده است که اختالف گویه 10مختلط در منطقه 

 .است

  شهر تهران 10در منطقه  پذیري درساختارپذیري اصل ارتباطبررسی امکان تحقق

امکان هاي شهر تهران، به جز گویه 10ري در ساختار در منطقه پذیهاي حاصل از تحلیل اصل ارتباطبراساس یافته
مختلف حمل و نقلی در ارتقاي سطح ارتباط ي   ها  و الگوي 2.56استفاده از دوچرخه در سطح محالت با میانگین 

سایر که سطحی باالتر از متوسط میانگین را دارند،  2.53با میانگین  هاي شهرمحالت، نواحی و منطقه با سایر بخش
هاي اصلی بوسیله اتصال خیابان: ها به ترتیب عبارتند از تر از سطح متوسط دارند که این گویهها کیفیتی پایینگویه

، امکان دسترسی معابر به یکدیگر مانند 2.29ها با میانگین رعایت سلسله مراتب دسترسی، 2.43با میانگین  معابر فرعی
که این امر  2.10با میانگین  تحرك و جابجایی آسان و ارتباط با سایر مناطق امکانو  2.13با میانگین  شبکه شطرنج

میزان ) 10( نمودار شماره. باشدنشان دهنده میزان رضایتمندي کم شهروندان از این اصل در محدوده مورد مطالعه می
  . هاي اصل ارتباط پذیري در ساختار را نشان داده استمیانگین گویه

 شهر تهران 10پذیري در منطقه وشهرگرایی از لحاظ تحققرتبه بندي ابعاد ن

پذیري معیارها مورد بررسی قرار لحاظ تحققاز  شهر تهران 10در این بخش وضعیت ابعاد نوشهرگرایی در منطقه 
  .شود شهر تهران از آزمون فریدمن استفاده می 10بندي ابعاد نوشهرگرایی در منطقه براي رتبه.گیرد می

  آزمون فریدمن

آزمون فریدمن از . کند ها را معلوم می هاي گروه هاي آماري است که از نظر میانگین، رتبه آزمون فریدمن یکی از آزمون
-باشد که رتبهها میتعداد مقوله k ها و  اي بین توزیعمجموع مجذورات رتبه SSbr که در آن.آید رابطه زیر به دست می

این آزمون هر چه که میانگین رتبه یک شاخص بزرگتر باشد آن شاخص در در  گیرد  ها صورت می  بندي در مورد آن
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برد و هر چه که میانگین رتبه یک شاخص کوچکتر باشد آن شاخص در وضعیت  تر به سر میوضعیت مناسب
 .برد تري به سر مینامناسب

  
    :آزمون فرضیه

 . باشند ان میشهر تهران داراي رتبه یکس 10ابعاد نوشهرگرایی در منطقه : H0فرض 

  .باشند شهر تهران داراي رتبه یکسان نمی 10ابعاد نوشهرگرایی در منطقه : H1فرض 
  .دهد شهر تهران را نشان می 10رتبه میانگین ابعاد نوشهرگرایی در منطقه  1جدول 
فرضیه صفر  است) برابر صفر(0.05کوچکتر از ) سطح معناداري آزمون(sigدهد که با توجه به اینکه  نشان می 2جدول 

بر این اساس اصل افزایش .باشندکه هاي یکسان نمی شهر تهران داراي الویت 10باطل و ابعاد نوشهرگرایی در منطقه 
داراي  4.16داراي مناسب ترین وضعیت و اصل طراحی شهري با کیفیت با رتبه میانگین  7.67تراکم با رتبه میانگین 

  . باشند ی میبدترین وضعیت در میان ده متغیر مورد بررس
  هاي آزمون فریدمن آماره :2 جدول

 384 تعداد نمونه

 623.826 کاي اسکوئر

 9 درجه آزادي

 000. سطح معناداري آزمون

    تحلیل نگارندگان: ماخذ
 10رتبه میانگین ابعاد نوشهرگرایی در منطقه  :3 جدول

  شهر تهران
  ظر مناسبت وضع موجوداز ن 10بندي ابعاد نوشهرگرایی در منطقه رتبه :4 جدول 

  اصول نوشهرگرایی
رتبه 

 میانگین
 

رتبه بندي ابعاد نوشهرگرایی در 
  شهر تهران 10منطقه 

 ابعاد

 اصل افزایش تراکم رتبه اول  5.80 اصل پیاده روي

اصل پیاده سازي سیستم حمل ونقل  رتبه دوم  5.58 اصل پایداري در ساختار
 مناسب

ل اصل پیاده سازي سیستم حمل ونق
 مناسب

 اصل مسکن مختلط رتبه سوم  7.19

 اصل پیاده روي رتبه چهارم  7.67 اصل افزایش تراکم

  اصل پایداري در ساختار رتبه پنجم  4.39 اصل برنا مه ریزي دو سویه
  اصل ساختار سنتی محالت رتبه ششم  4.16  اصل طراحی شهري با کیفیت

  مختلطي   ها  کاربرياصل  رتبه هفتم  4.73  اصل ساختار سنتی محالت
  اصل ارتباط پذیري درساختار رتبه هشتم  6.59  اصل مسکن مختلط

  اصل برنامه ریزي دو سویه رتبه نهم  4.49  مختلطي   ها  اصل کاربري
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  اصل طراحی شهري با کیفیت رتبه دهم  4.40  اصل ارتباط پذیري درساختار

  تحلیل نگارندگان                                 : ماخذ                                 تحلیل نگارندگان            : ماخذ              

-یافته .دهد از نظر مناسبت وضع موجود را نشان می شهر تهران 10رتبه بندي ابعاد نوشهرگرایی در منطقه ) 4( جدول 

شهر تهران، از  10نوشهرگرایی در منطقه  هاي حاصل از آزمون فریدمن حاکی از آن است که از میان اصول ده گانه
باشد و پس از آن اصل پیاده سازي   داراي باالترین رتبه می 7.67پذیري اصل افزایش تراکم با میانگین لحاظ تحقق

سایر اصول نیز به ترتیب عبارتند از . در رتبه دوم اصول ده گانه قرار دارد 7.19سیستم حمل ونقل مناسب با میانگین 
، )4.49(مختلطي   ها  ، اصل کاربري)5.58(، اصل پایداري در ساختار)5.80(، اصل پیاده روي)6.59(ن مختلطاصل مسک

قرار ) 4.16(و اصل طراحی شهري با کیفیت) 4.39(، اصل برنامه ریزي دو سویه)4.40( اصل ارتباط پذیري درساختار
  .دارند

 هاي پژوهشیافته

هاي قدیمی شهري در منطقه ري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در بافتپذیپژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر تحقق
پذیري آنها هاي دهگانه نوشهرسازي که در این پژوهش میزان تحققشاخص. شهر تهران صورت پذیرفته است 10

زایش اصل قابلیت پیاده روي، پایداري در ساختار، حمل و نقل هوشمند، اف: (مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از
براساس تحلیل نظر . )تراکم در ساختار، برنامه ریزي دوسویه، طراحی شهري با کیفیت، ساختار سنتی، مسکن مختلط

هاي مربوط به اصل پیاده روي، گویه راحتی پیاده روي داراي باالترین کیفیت و امکانات شهروندان در میان گویه
روها در عرض پیاده مناسب بودن. باشدها میر میان سایر گویهترین کیفیت دروهاي معابر در پایینموجود در پیاده
در . بعدي قرار دارندي   ها  ها و گویه مناسب بودن نوع مصالح مورد استفاده در کف پیاده روها نیز در ردهمعابر و خیابان

سط در سطح پذیري این اصل گویاي سطح متوسط و گاها کمتر از سطح متوواقع تحلیل نظر شهروندان در تحقق
هاي مربوط به نتایج حاصل از تحلیل مشخصات آماري گویه. باشدباشد که نیازمند بازنگري در این حوزه میمنطقه می

هاي این اصل در سطح متوسط و حتی کمتر از آن پذیري همه گویهدهد از نظر تحققاصل پایداري در ساختار نشان می
شهر  10حاصل از تحلیل اصل پیاده سازي سیستم حمل ونقل مناسب در منطقه هاي یافته. باشندمی) هادر برخی گویه(

هاي چهارگانه این بخش، گویه میزان امنیت ناشی از حمل و نقل و رانندگی در دهد که از میان گویهتهران نشان می
ترین کیفیت را پایین جهت جابجایی مسافر... ها داراي باالترین کیفیت و میزان دسترسی به تاکسی، اتوبوس و خیابان
ها نیز به ترتیب شامل بکارگیري تابلوها و عالیم هشدار دهنده جهت پیشگیري از حوادث و سایر گویه. باشنددارا می

-جهت سهولت در حمل و نقل در رتبه... هاي مدارس، مهدکودك و گیري از سرویسافزایش ایمنی و گویه میزان بهره

شهر تهران گویاي این  10پذیري اصل افزایش تراکم در منطقه اي حاصل از تحلیل تحققهیافته. هاي بعدي قرار دارند
امر است که به جز دو گویه میزان تمرکز اماکن مسکونی، اداري، خدماتی، تفریحی و تجاري و روند تجدید بنا در 

ها نسبت به سایر گویهتر است، هاي کهنه و بالاستفاده محله توسط اهالی که از سطح میانگین پایینساختمان
ها همچون میزان عالقه ساکنین نسبت به تري داشته و حتی برخی از گویهشرایط مناسب) سطح متوسط(میانگین

احداث و استفاده ازبناهاي چند طبقه و دسترسی به خدمات و رفع نیازهاي روزمره زندگی در حداقل زمان ممکن 
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- شهر تهران، به نظر می 10پذیري اصل برنامه ریزي دو سویه در منطقه بر اساس تحلیل تحقق. شرایط ایده آلی دارند

جهت واگذاري اداره امورات )شورایاري(رسد از نظر شهروندان به جزء گویه میزان مناسبت بکارگیري شوراي محله
ل حاصل از تحلی. ها از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و از سطح متوسط نیز پایین تر قرار دارندمحله، سایر گویه

از وضعیت مناسبی  10ها در منطقه   اصل طراحی شهري حاکی از آن است که این گویهي   ها  پذیري گویهتحقق
چنانکه در مشخصات . تر از سطح متوسط هستندهاي این اصل داراي میانگین پایینبرخوردار نیستند و همه گویه

اصل ساختار ي   ها  شهر تهران بیان شده است گویه 10نطقه هاي مربوط به اصل ساختار سنتی محالت در مآماري گویه
چنانکه باالترین . باشدسنتی محالت از نظر جامعه آماري با سطح نسبتا پایین از کیفیت در وضع موجود همراه می

 کیفیت میانگین متعلق به گویه میزان استقالل محالت جهت تامین نیازهاي روزمره بر اساس الگوي محالت قدیمی و
تحلیل . ترین کیفیت نیز به گویه میزان تعامالت مردم و ارتباط بین همسایگان در سطح محالت اختصاص داردپایین

شهر تهران حاکی از آن است که میزان  10هاي مربوط به اصل مسکن مختلط در منطقه پذیري گویهحاصل از تحقق
هاي شار مختلف در شرایط نسبتا نامناسبی قرار داشته و گویهمختلف و میزان منازل با مالکیت اقي   ها  منازل با اندازه

مختلف ي   ها  ها و خیابانها و میزان منازل با قیمت  میزان وجود انواع مختلف ساختمان درکنار یکدیگر در سطح کوچه
ط در منطقه هاي مختلپذیري اصل کاربريتحلیل حاصل از تحقق. باشند  داراي شرایط مناسبی از نظر جامعه آماري می

هاي شهرداري در ایجاد هاي این اصل میزان مناسبت طرحشهر تهران نشان دهنده این امر است که در میان گویه 10
ها نیز به ترتیب میزان وجود باشد و سایر گویههاي مختلط در منطقه داراي باالترین کیفیت و میانگین میکاربري
هاي مختلط اجتماعی داراي شرایط مناسبی نبوده و از سطح ن جهت کاربريهاي مختلط و میزان استفاده از زمیکاربري

اصل ارتباط پذیري در ساختار پذیري تحقق هاي حاصل از تحلیلبراساس یافته. تر هستندمندي پایینمتوسط رضایت
ف حمل و امکان استفاده از دوچرخه در سطح محالت و الگوهاي مختلهاي شهر تهران، به جز گویه 10در منطقه 

که سطحی باالتر از متوسط میانگین را  شهري   ها  نقلی در ارتقاي سطح ارتباط محالت، نواحی و منطقه با سایر بخش
ن تر از سطح متوسط دارند که این امر نشان دهنده میزان رضایتمندي کم شهروندان از ییها کیفیتی پادارند، سایر گویه

گیري از آزمون فریدمن در پس از بررسی وضع موجود، نگارندگان به بهره.اشدب  این اصل در محدوده مورد مطالعه می
دهد هاي حاصل از آن نشان میاند که یافتهشهر تهران مبادرت نموده 10رتبه بندي ابعاد نوشهرگرایی در منطقه راستاي 

باشد و پس از باالترین رتبه میشهر تهران، اصل افزایش تراکم داراي  10گانه نوشهرگرایی در منطقه از میان اصول ده
سایر اصول نیز به ترتیب عبارتند . آن اصل پیاده سازي سیستم حمل و نقل مناسب در رتبه دوم اصول ده گانه قرار دارد

هاي مختلط، اصل ارتباط پذیري در روي، اصل پایداري در ساختار، اصل کاربرياز اصل مسکن مختلط، اصل پیاده
  .یزي دو سویه و اصل طراحی شهري با کیفیت قرار دارندساختار، اصل برنامه ر

  نتیجه گیري

با توسعه روز افزون . آیندهاي شهري از عناصر مهم و موثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهر به شمار می  محله
این امر  اند کهقدیمی در کشور ما، دست خوش کم توجهی قرار گرفتهي   ها  هاي شهري در چند دهه اخیر، محلهمحله

هاي سنتی نیازمند برنامه ریزي مجدد این محله. را موجب شده است... رنگ شدن حیات شهري و زوال تدریجی و کم
ي   ها  اي، اندیشهي محلهها و رویکردهاي مرتبط با توسعهدر میان نظریه .هستند تا ساختار خود را احیا نمایند
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و  ورزدها تاکید مینوشهرگرایی بر بازگشت به ساختار سنتی محله. داردهاي سنتی شهرها تاکید   نوشهرگرایی بر ارزش
 اصول امروزه که گفت باید اصول این پذیريشناسایی و تحقق ضرورت با ارتباط در. خود داراي اصولی است

 هايفقیتمو و شده گرفته کار به جهان مختلف نقاط در شهري هايمحله ریزي برنامه در وسیعی مقیاس در نوشهرگرایی

 هايمحله ریزيبرنامه در اصول این از استفاده نیز شهري ریزان برنامه و صاحبنظران. است داشته دنبال به چشمگیري

 و هامزیت و اصول این شناسایی لذا. دانندیمدار پای شهرسازي الزمه را آن کارگیري به و کرده حمایت را شهري
 هايمحله در موثر ریزي برنامه به حصول جهت راهبردهایی به صولح راهگشاي تواندمی، آن اجرایی راهکارهاي

پذیري هریک از اصول نوشهرگرایی در بافت مطالعات انجام شده در راستاي تحقق). 63، 1389ایزدي، (باشد شهري
ند هاي نوشهرگرایی را تا حدودي دارا هستدهد که محالت این منطقه، شاخصتهران نشان می 10قدیمی شهري منطقه 

ولی این خصوصیات به صورت کامل وجود ندارند بلکه با کمبودهایی همراه هستند و با راهکارهایی نظیر افزایش 
روها، افزایش کیفیت حمل و نقل عمومی روها به لحاظ عرض و کیفیت پوشش و موانع حرکت در پیادهکیفیت پیاده
شهروندان به مانند عدم پارك ماشین در پیاده روها و یا  گویی به مسائل دسترسی، اقدام براي ارتقاء فرهنگبراي پاسخ

، جستجوي راه حل مناسب براي ارتقاء مدیریت شهري و استقرار نظم و ...روها و عدم عبور موتورسیکلت از پیاده
تا  توان این کمبودها رامی... تعهد به اجراي قوانین و ضوابط و مقررات و عدم تخطی از آن به خاطر مسائل مالی و 

حدودي جبران نمود و همینطور در رتبه بندي اصول دهگانه نوشهرگرایی اصل افزایش تراکم در منطقه داراي باالترین 
  .باشد  رتبه می
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