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 چكیده 
ه لگهوی رراکنهدانوشهرگرایی به عنوان یک رویکرد جدید طراحی و برنامه ریزی شهری در انتقاد به شهرسازی دوران معاصر کهه دارای 

ه و سعه رراکندلفت با تو،غیر انسانی و ماشینی است شکل گرفته است. این رهیافت آموزه ای از سبک های معماری، رشد هوشمند، مخا

ا به امه ریزان رشهرسازی رایدار مبتنی بر حمل و نقل عمومی است. این رویکرد امروزه هدایت و رهبری نسل رست مدرن طراحان و برن

ویکهرد رعهده دارد و یکی از مهمترین رویکردهای برنامه ریزی شهری در این قرن محسوب مهی شهود. ههدز از ایهن تحقیهف معرفهی 

 ان در ایر رایینوشهرگرایی و نحوه بکارگیری آن در کشورهای توسعه یافته ،می باشد. همچنین در این رژوهش به بررسی اصول نوشهرگ

دوره  ی شاخص در ههراز انقالب و اصوال تفکیک این اصول با توجه به مولفه ها رسریش از انقالب و وانطباق آن با چهار دوره تاریخی 

-شد و گردآوری اطالعات از طریف مطالعات اسهنادیتحلیلی می با-به صورت توصیفی رژوهش حاضر حقیفتاریخی می رردازیم. روش ت

ران مختله  آن در دو و کاربسهت یینوشههرگرا نههیمختله  در زم یهها دهیهو ا دگاههاید یبررس امحتوا ب لیکتابخانه ای با روش تحل

یران در دوره ز سویی همسو و قرین بودن مولفه های شهرسازی در انتایج این رژوهش ا آن صورت رذیرفته است. یریگ شکلو تاریخی 

کهارگیری در های تاریخی را نشان داد و از سوی دیگر میتوان اذعان نمود که ماهیت و شکل گیری نهضهت نوشههرگرایی ،بهه من هور ب

ه واند منجهر بهتت جدیدی بوده و می فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری در راستای دست یابی به اهداز شهرسازی رایدار بسیار حرک

 .ریدایش فضاهای رایدار در سطح شهرها و محالت گردد

  

 یشهر ی،طراح داریرا یفضاها ران،یا ی،شهرسازیشهر ،محالتیینوشهرگراکلیدی:  کلمات

  

 
  همقدم -1
بر  اعی شهرهجتمى و ادهکالب -اییهفضن مازاهسده شالوان، یرایخی رتاى شهرهادر هد که دمی ن نشاان یردر ایخ شهرنشینی رسی تاربر

ى تأثیرن نانچ،آهرهاعی شهمجتو اایی هفضر اختاهسه از دههنم دن ااى و حد رایه ان وامحله به عنوو ست ده ابوار ستوى امحله بندم ن ا

ی در عصر کرد(. منطقه بندی عمل1374)قالمکی، تعری  می شدند. ت محالد جوس وسااند که شهرها براشته داشهر ى شکل گیردر 

ی به فراموش سواری مدرن منجر به جدایی کاربریها از یکدیگر و وابستگی بیش از حد اتومبیل شد و به مرور ریاده روی و دوچرخه

 سپرده شد و سرزندگی و حیات از محالت شهری رخت بربست.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

 

 

 فرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیستسیزدهمین کن
 

حی های طراو  محیطی زیست ماعی واقتصادی، اجت رهایعدم حفظ تعادل متغی با تغییر روشهای معیشتی و ریامدهای ناشی از آن،

 محالت اکارآمدیشهری ایجاد گردید که منجر به ن محالت گسست کالبدی، فرهنگی و اجتماعی در سطح نوعی ،عموما اتومبیل محور

 (.1: 1389را نسبت به یکدیگر بیگانه ساخت )رفیعیان،  و افول حیات و سرزندگی شهرها شد و ساکنان

هرسازی مدرن بر شبا ورود و غلبه ی  افتاد به گونه ای که اتفاق ای فزاینده سرعت با سده اخیر کی در ها محله های دگرگونی

ا بی شهری ب تأسیس در دوران معاصر، به جایی رسیده است که محالت تازه شهرسازی کهن ایرانی، جایگاه و مقام محالت شهری

 معنا ریدا ریب و بیکامال غماشین بر انسان، مفهومی  نوی و تسلطمحالت سنتی، غلبه عوامل مادی بر مع توجهی به ریشینه و ماهیت

در  الت بی شمارمشک و مسائل بوده و شاهد شهری محالت هویت رفتن دست از جریان این دستاورد ( و2: 1392) لطیفی، کرده اند 

 شده است. دیعملکرد محالت جد یهستیم که منجر به ناکارآمد یسطح محالت شهر

 نوشهرگرایی. اردد تاکید انسانی مقیاس به جنبش این که گرفت شکل نوشهرگرایی جدید  به نام جنبش  شهری شکالتم این دنبال به

 ریاده قابل و یستز قابل محالت که است ریزی برنامه اصول واقع در. است مشهور نئوسنتی سنتی و محالت ریزی برنامه و طراحی به

 .آورد می وجود به شهری را محیط یک در روی

 محلی جامعه هاینیاز و مقیاس انسانی به و رردازد می شهری هویت با محله اجتماعی واحدهای تقویت به نوشهرگرایی مکتب اصول

 به را گیری شمچ موفقیتهای و استفاده شده جهان در ای گسترده مقیاس در مکتب این اصول که است اهمیت حائز کند و می توجه

جوامع  بررسی ابلق سطوح تمامی در بر برنامه ریزی آن تاثیرگذاری دلیل به الگو این بررسی و است. اهمیت تحلیل داشته همراه

 ایه توسعه- آن توسعه نوع هتوجه ب با و هرکدام با رابطه در که دنیاست سراسر کالنشهردر و منطقه تا گرفته خیابان و بلوك از انسانی،

دهاى همسایگی از نوشهرگرایی یا طراحی سنتی واحاست.  داده نهادریش را اصولی - بافت درون یاتوسعه های مسکونی جدید

ک محیط خلف ی نآدز و هجدیدترین رویکردهاى برنامه ریزى در برنامه ریزى و طراحی شهرى حومه هاى شهرهاى آمریکا بوده است 

 یدار باشدسعه راتاى اهداز تومناسب در مقیاس انسانی است که راسخگو به تحوالت و ریشرفتهاى مدرن شهرى و توسعه اى در راس

 ل نوشهرگرایی را درمیالدى، وزارت مسکن و توسعه شهرى ایاالت متحده آمریکا اصو 199٠در سالهاى میانی دهه .  (1389)آریایی، 

 بازسازى واحدهاى مسکن اجتماعی خود در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار دارد.

دین)محله، ه بنیاو تک کاربردی طرح های شهری معاصر، ساختاری متشکل از سه مولف نوشهر گرایی در تقابل با منطقه بندی مخرب

ی ط در ن ر می مختلناحیه، محور شهری( را توصی  می کند و یک جامعه محلی را به عنوان هسته ای منسجم از مکان هایی با کاربر

 (.1395گیرد )صداقت و فارسی، 

ری ر آن هر سفدست که ااست و یک راه موثر برای مقابله با جوامع وابسته به اتومبیل  نوشهرگرایی واکنشی نسبت به رراکندگی شهری

تک  رفته تا خانه هایگسعی می کند با ایجاد کاربریهای مسکونی مختلط از آرارتمان  (که1382. )رورمحمدی، با ماشین انجام می شود

های  حیطتی و مشد و با توسعه فشرده از سکونتگاههای حیاخانواره با هر سطح قیمتی ساکنین باسطوح درآمدی مختل  داشته با

و  ا در ایجادد ما رطبیعی حفاظت کند. با توجه به اصول و اهداز نوشهرگرایی، تلفیف شهرسازی سنتی و اصول نوشهرگرایی می توان

 .دخلف فضاهای شهری قابل زیست و محیط سالم و مساعد شهری و نهایتا توسعه رایدار شهری یاری برسان
 

(دگانماخذ: نگارن)پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی ، : 1هجدول شمار  

 یافته های پژوهش سال انتشار نویسنده عنوان پژوهش ردیف

بومی سازی معیارهای  1

 نوشهرگرایی و رتبه آن در شهر

 هایی سنتی

 

 

 یارهایمع یبند و رتبه یسازی بومدر این تحقیف هدز  1398 فرامرزی و همکاران

جامع  کردیرو کیعنوان  به یینوشهرگرا منشور رح درمط

-یفیتوص فی. روش تحقباشدیم یسنت یدر شهرها ،یشهرساز

ی بوده و نتایج حاکی از ان است که ریاده مداری، تراکم لیتحل

باال، رایداری در ساختار محله و  حمل و نقل عمومی متنوع 
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 رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند. 

 تحقف رذیری اصول لی برتحلی 2

 ومعیارهای نوشهرسازی در

 بافتهای قدیمی شهری

 

 

و همکاران رنجبر  از که است آن از حاکی فریدمن آزمون از حاصل یافته های 1397 

 از تهران، شهر 1٠ منطقه در گانه نوشهرگرایی ده اصول میان

دارای  7.67 میانگین با تراکم افزایش اصل لحاظ تحقف رذیری

باشد ورس از  می رتبه نباالتری  

 میانگین با مناسب ونقل حمل سیستم سازی ریاده اصل آن

دارد قرار گانه ده اصول دوم رتبه در 7.19 . 

کاربست ن ریه نوشهر گرایی در  3

 شهر سازی : موافقان ومخالفان

قربی و همکار میترا  و  دیدگاهها بررسی به محتوا تحلیل روش با رژوهش این در 1396 

 از آن وشکل گیری نوشهرگرایی زمینه در مختل  ایایده ه

 و میشود ررداخته آن بر وارد انتقادات و کاربست تا ن ریه

 بحث درایران آن اجرای مزایای و معایب با رابطه در درنهایت

 .میشود

کاربست اصول نوشهر گرایی  4

مطابف باشناسه شهر ایرانی و 

 اسالمی

اسالمی فرای کالبد مکان  -ی شهر سازی ایرانینتیجه ایده ها 1396 صفوی و همکاران

و زمان است و بنابراین می توان از این اصول برای طراحی 

 محله جدید و احیای محله قدیم استفاده کرد

تحلیل کاربرد اصول نوشهر گرایی  5

در احیایی بافت های فرسود 

 محالت شهری

 

 

در  ییاصول نو شهرگراکاربرد  لیبا هدز تحلاین رژوهش  1391 گودرزی و همکار

 یتئور کیبه عنوان  یفرسوده محالت شهر یبافت ها یایاح

صورت گرفته است  یشهر یزیو برنامه ر یدر طراح دیجد

ی کاربرد تیبا ماه یلیتحل یفیروش رژوهش به صورت توص

بوده و نتایج نشان می دهند اصول نوشهرگرایی در محالت 

 فرسوده رعایت نشده است.

صه های ریاده و نگاهی به عر 6

بررسی کیفیت عناصر سازنده با 

 رویکرد دید گاه نوشهر گرایی

 

در این مقاله با نگاهی به شهرسازی انسانگرا به عنوان یکی از  1399 صیرفیان رور

ارکان نوشهرگرایی در ری خلف مسیرهای ریاده و بیان 

چگونگی کیفیت عناصر کالبدی و غیر کالبدی ریاده راه  به 

یف به حضور مردم می باشد. من ور تشو  

ارتباط اثر کارکرد نوشهر گرایی  7

 در وصول به هویت مندی محله

 

 

در این مقاله به با معرفی اصول مکتب نوشهرگرایی سعی در  139٠ اسماعیلی

 به محله خلف محالت شهری با هویت و همچنین مفهوم

 عرصه در ریزی وبرنامه طراحی محور و رایه واحد عنوان

 بنیادی مضامین از مندی، هویت بررسی به شهرها در همگانی

است شده محله، ررداخته مفهوم . 

برنامه ریزی محله رایدار با بهره  8

 گیری از رویکرد نوشهر گرایی

و همکاران کرمانی با برنامه ریزی و طراحی مناسب با تاکید به اصول رایداری  1392 

ثر  در بهینه مصرز انرژی به ویژه در محالت می توان گام مو

 سازی انرژی برداشت 

 در نوشهرگرایی اصول ریشنهادی 9

شهری محله های برنامه ریزی  

یزدی اصغرزاده نوشهرگرایی در ری یافتن راه  اصول در این رژوهش با بررسی 1389 

 های محله طراحی و ریزی برنامه برای حلی است که بتواند

محله  طرحریزیو ریزی برنامه در آنها و از رود کار به شهری

کرد استفاده شهری های  

 

 مبانی نظری -2
 نوشهرگرایی -2-1 
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 رمعاص سازانشهر یشیحاصل چاره اند شود،یم دهیو ... نام دیجد ییشهرگرا ن،ینو ییشهرگرا ،یینوشهرگرا یآنچه امروزه با اسام 

هرسازان ز معماران و شاتعداد زیادى  .باشدیم کایآمر یشهرها یدگیغلبه بر رشد ررا کنده و راش یبرا 198٠در اواخر دهه  ییکایآمر

اصله با و داراى ف تومبیلآمریکایی از فرسودگی و زوال مراکز شهرى و افزایش فزاینده جوامع محلی که رراکنده و متفرق، وابسته به ا

نجر به ظهور جنبش رضایتی ماین نا 199٠و ابتداى دهه  198٠مراکز شهرى بودند، اظهار نارضایتی کردند. در سالهاى رایانی دهه 

  (1999هیث تیم.، و تنرن، آك ستیودل، ا)تیز. نوشهرگرایی شد

در آن هر  است که لیمقابله با جوامع وابسته به اتومب یراه مؤثر برا کیاست و  یشهر یبه ررا کندگ نسبتی واکنش ،یینوشهرگرا

 یبرا یسنت ییهرگرااز ش ییبه درسها دنیرس یدر ر یسنت یالبدک اتیبر خصوص دیبا تأک ییشود. نوشهرگرا یم انجام نیبا ماش یسفر

 (.1999ارنت،( معاصر است یو شهر یمنطقها یدر راسخ به دغدغهها ییراه حل ها افتنی

حالت در م یعه سنتو کارا الزم است و توس داریجوامع را جادیا یبرا یمحالت سنت یبه الگو بازگشت معتقد است که یینوشهرگرا 

 فت و اصالحرون باد یهمواره بر توسعه ها یبه وجود آمده ول دیجد یمسکون یتوسعه ها نهیدر زم گرچه آن قرار دارد؛ کانون توجه

 . باشدیم نیهدر رفتن زم جهیاز حد و اندازه شهر و در نت شیکرده است و مخال  گسترش ب دیموجود تأک یبافتها

ر سال ا که دیی می رردازد، منشور نوشهرگرایی است. این منشور رمهمترین سندى که به تشریح محتواى ن رى جنبش نوشهرگرا

دگاه آن دی میالدى و رس از برگزارى چهارمین گردهمایی ساالنه انجمن نوشهرگرایی بعنوان منشور آتن دانست که در 1996

ررسی در ابل بمی سطوح قمدرنیستی به شهرسازى و معمارى توسط کنگره بین المللی مدرن)سیام( مطرح شده بود. این منشور تما

سی ا مورد برررشهرك  ارتباط با اجتماعات انسانی از بلوك،خیابان و ساختمان، محله، بخش و محور شهرى تا منطقه،کالنشهر، شهر و

 .  (1383زی،شهرساری و عالی معمارای شو. ) قرار می دهد و هیچ یک را رد نمی کند
   

 فواید نوشهرگرایی -2-2

ی شود: منها اشاره ترین آند انواع فواید محیطی، اجتماعی و اقتصادی رابرای جامعه فراهم کند که به برخی از مهمنوشهرگرایی می توا

 راحی جهانیت از طگزینه های سکونتی و تجاری بیشتر برای مصرز کنندگان ،حمل و نقل ریشرفته و دسترسی برای ریاده ها و حمای

ز کنندگان ای مصره، کاهش وابستگی به استفاده از اتومبیل، صرفه جویی در هزینه (نتوسعه بهینه مکا)افزایش مسکن ارزان قیمت

 نگ،خطرمانند کاهش تراکم ترافیک، هزینه های رارکی)،کاهش سفرهای ماشینی که این امر موجب منافع اجتماعی می شود

تر و  انهای عریضت خیابیش ایمنی ترافیک به علقابلیت زندگی در جوامع، تعامل و ریوستگی، افزا (تصادز،آلودگی و رشد بی رویه شهر

مکاران، هارم و اعتماد، بید )صداقت رستمی ،ترافیک آرامتر، بهبود سالمت عمومی به علت افزایش ریاده روی و دوچرخه سواری

1389). 
   

 انتقادهای وارد شده به نوشهرگرایی -2-3

ر دده است که واجه بومحسوب می شود ولی همواره با انتقادهایی نیز م اگرچه امروزه نوشهرگرایی موضوعی بسیار مهم و قابل توجه 

 زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود: 

 ناتوانی در راسخگویی به نیازهای جدید خانواده های وابسته به اتومبیل.  -

 کاهش آزادیهای شخصی به علت وضع قوانین زیاد. -

 ای باالی مسکن در محالت سنتی. هو کم درآمد جامعه به علت قیمت بی عدالتی نسبت به گروه های اقلیت -

  (1382مدی، .)رور محتجمع ترافیک و آلودگی هوا به علت افزایش تراکم-
  

 هادی جنبش نوشهرگراییناصول پیش-2-4 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

 

 

 فرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیستسیزدهمین کن
 

شده در  ز مطرحاهداطرفداران چنبش نوشهرگرایی اصولی را به من ور اصالح بافت های موجود در ن ر گرفته اند که به روشنی  

  (1385: )عزیزی، منشور نوشهرگرایی را عملی می سازد. مهمترین این اصول عبارتند از

 

 پیاده مداری -2-4-1

ی ازی معابر مس یادهیکی از مهمترین اصول ریشنهادی نوشهرگرایی برای برنامه ریزی در بافت های موجود توجه به حرکت ریاده و ر

ت د که موجباحی شونست خیابان ها و میادین باید برای ریاده روی ایمن و جذاب باشند و به شکلی طراباشد. نوشهرگرایی معتقد ا

ی در فاصله انه و هفتگتی روزآسایش ساکنین را فراهم کرده و آنها را برای ریاده روی تهییج کند. لذا تاکید می کند که کاربریهای خدما

 دقیقه ای ساکنین قرار گیرد.  1٠روی  ریاده
 

 اتصال و پیوستكی  -2-4-2

ای برای  و محله قابلیت نفوذرذیری و دسترسی در یک بافت، رعایت  سلسله مراتب روشن از فضاهای دسترسی با کارکردهای شهری 

ه شبکه ریاد وچه ها نوشهرگرایی امر بسیار مهمی تلقی می شود. شبکه معابر ریوسته و همچنین تعری  سلسله مراتب خیابانها و کو

 ی با کیفیت باال موجب کاهش ترافیک و تسهیل ریاده روی و افزایش ترغیب به ریاده روی می شود. رو

 

 ایجاد کاربریهای مختلط  -2-4-3

ه انی از جملعات انسدر نوشهرگرایی استفاده از کاربریهای مختل  و متنوع در انواع فضاهای کار و زندگی در سطوح مختل  اجتما 

نوع اختمان و تر یک سدات، آرارتمانها و مساکن در یک سایت، اختالط کاربریها در یک محله ،در یک بلوك و ترکیب فروشگاهها، ادار

ط می ریهای مختلز کاربافراد با سنتن و سطوح درآمدی مختل  و تنوع فرهنگ و نژاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. استفاده ا

در نتیجه  و(کونتسبین محل کار و )فزایش تعامالت اجتماعی ،کاهش سفرهای روزانهتواند موجب فعال شدن بافت، افزایش امنیت، ا

 کاهش ترافیک شده و از گسترش افقی شهر جلوگیری کند. 

 

 افزایش ترافیک در بافت  -4-4 -2

هش یافته و کااصل نوشهرگرایی معتقد است افزایش تراکم موجب می شود مساکن ،فروشگاهها و خدمات به یکدیگر نزدیکتر شده و فو

های داخل  ز زمیناز گسترش افقی شهر جلوگیری شود. این اصل باعث می شود در بافت های موجود شهری، حداکثر استفاده بهینه ا

کار  موثرتر به واراتر بافت صورت گرفته و اجتماعی فشرده تر حاصل شود که در آن ریاده روی تسهیل شده و منابع و خدمات به طور ک

 در نهایت مکانی راحت، مطبوع و مناسب برای زندگی شهروندان ایجاد شود.  گرفته شده و

 

 ایجاد گونه های مختلف مسكن در بافت -2-4-5

ی واحدهای تلفی برانوشهرگرایی معتقد است که در یک اجتماع انسانی، حضور طی  وسیعی از گونه ها، اندازه ها و قیمت های مخ  

ی اشد بلکه ماشته برکسی متناسب با عالیف و سطح درآمد خود بتواند مناسب ترین انتخاب را دمسکونی نه تنها موجب می شود تا ه

 وناگونی درگنوع و تتواند به تعامل مثبت اقشار مختل  مردم از هر سن و نژادی و با هر درآمدی کمک کند. این اصل باعث ایجاد 

ی ساکنان افسردگ می کند و آنها را از خطر یکنواختی که موئجبسیمای بافت شده و به سرزندگی و شاداب بودن جوامع محلی کمک 

 می شود نجات می دهد. 

 

  حفظ و تقویت ساختارهای سنتی  -2-4-6
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ه به احی شدنوشهرگرایی تاکید بسیاری بر حفظ ساختارهای شکل گرفته، وجود فضاهای عمومی در مرکز وجود قلمرو عمومی طر

ر ی که باالترین تراکم ها دادقیقه ریاده روی، برنامه ریزی عرضی به گونه  1٠و تراکمها در فاصله عنوان هنر شهری، استقرار کاربریها 

یز دارد، ها ی متما فظ لبهحمرکز شهر و به تدریج تراکم ها در مرکز شهر و به تدریج تراکم های رایین تر به سمت لبه ها قرار گیرد و 

از  ) هیدات مختلبا تم می کند ابتدا این ساختارها را در بافت شناسایی کرده، سپس لذا در هنگام مداخله در بافت های موجود، سعی

 اشد. بسعی بر تقویت آنها  داشته  (جمله تقویت فضاهای باز و عرصه های عمومی، حفظ لبه های متمایز و..........

 و بهبود کیفیت طراحی و معماری  توجه به بافت های واجد ارزش تاریخی-

ها در هری و سایتیهای شتاکید بسیار بر زیبایی، ارزش های زیبایی شناسانه وآسایش و ایجاد حس مکان، مکان یابی کاربر نوشهرگرایی

با  اطت بناهایرای حفبشهر، معماری در مقیاس انسانی و تغذیه روح بشر به وسیله زیبایی محیط دارد ،به همین سبب اهمیت ویژه ای 

به میراث  اه خودهای عمومی و مدنی موجود در یک بافت قایل است. نوشهرگرایی با توجه به نگارزش تاریخی موجود به خصوص بنا

 . مصنوع شهر از طریف حفاظت، نوسازی بناها، حفاظت مناظر و......تداوم و تحول جامعه شهری را ممکن می سازد
 

 استفاده از مشارکت ساکنان  -2-4-7

می دهد  ده قرارصوصا به من ور برنامه ریزی در بافت های موجود شهری مورد استفایکی از مهمترین اصولی که نوشهرگرایی مخ 

ران ، سیاستمداجتماعیا،استفاده از مشارکت ساکنین می باشد. نوشهرگرایی در تمام مراحل برنامه ریزی از مشارکت ساکنان، رهبران 

 ،ماموران دولتی، توسعه دهندگان و موسسات محلی استفاده می کند. 

 

 حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی وسبز  -2-4-8

 حالت و خلفشدن م نوشهرگرایی بر این اعتقاد است که فضاهای عمومی و رارك ها می توانند با تامین فضاهای جذاب باعث شکوفا 

ی می و فضاهاموای عهمفهومی یگانه از فضا باشند. حفظ و تقویت فضاهای عمومی همانند ریاده راهها، میادین، رارك ها، ساختمان 

ی زنده و حیط هامتجمع به من ور ایجاد مالقات های غیر رسمی و تماس های اجتماعی با سایر افراد موجب می شود محالت مانند 

وستایی می سبز ر متعادل به ن ر برسند و یک محله سنتی ایده آل به نوعی متضمن تماس با یک رارك، میدان شهری و یا یک فضای

 دقیقه ای از مرکز قرار داشته و با رای ریاده قابل دسترسی است.  1٠تا  5 باشد که در فاصله

 

 تقویت حمل و نقل عمومی  -2-4-9

ر متصل می ه یکدیگبنوشهرگرایی تاکید ویزه ای بر تقویت و تجهیز ن ام حمل و نقل عمومی که شهرهای بزرگ و کوچک و محالت را  

چرخه وی، دوروجب حفظ انرژی و بهبود کیفیت هوا شده و ساکنین را به ریاده کند ،به کاهش معضالت آمدو شد کمک کرده و م

 سواری و استفاده از اتوبوس برای عبور و مرور تشویف می کند. 

 

  ایجاد و مدیریت توقف گاهها-2-4-10

ن مسیله نگرند. ای ار میره کتوقفگاهها نقش مهمی در هر برنامه شهری ایفا می کنند که اغلب برنامه ریزان شهری به آن به عنوان چا 

قطه نانندگی از جای ر برای نوشهرگرایی امری مهم تلقی می شود به طوری که یکی از اهداز اصلی آن تشویف ساکنان به ریاده روی به

برای  رایت هایی محدود ای به نقطه دیگر است و یکی از موثرترین راه های انجام آن را توسعه برنامه بهینه توقفگاهها می داند که

 تعدادی از وسایل نقلیه مجاز در یک مکان به وجود می آورد. 

 

 ت در بافت های شهری استفاده از ابزار طراحی جهت افزایش امنی-2-4-11
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ی د است طراحعتقو م نوشهرگرایی تاکید بسیاری بر استفاده از ابزار طراحی شهری در جهت افزایش امنیت در بافت های شهری دارد 

احی فت، طرشهری مطلوب به امنیت هر چه بیشتر بافت های شهری کمک می کند. بر اساس ن ر آنها در ساماندهی مجدد یک با

داقت نیا یدرزاده، صحیلی، .)خلساختمانها و خیابانها باید به گونه ای صورت بگیرد که ساکنین خود بتوانند امنیت الزم را تامین کنند

1392) 

 

 .Brian W)2001و ) ,Aurbach, Laurence) 2005(، )61، 1389دی، یززاده صغر)امأخذ: اصول و استانداردهای نوشهرگرایی ،  -2 جدول

Ohm, 

 اصول پیشنهادی شاخص استاندارد

 ،یسبز، فرهنگ یضاف ،یآموزش یکاربر 7وجود حداقل  -

 محله. اسیدر مق یو درمان یتجار ،یورزش ،یمذهب

 ا.ه یکاربر یسازگار سیراستفاده از مات -

 تیبا رعا در سطح محله یخدمات یها یحضور کاربر -

 سطوح و سرانه. یاستانداردها

 ها در طبقات. یتنوع کاربر -

 .یعموم یر فضاهادفعال در شب  یها یاستقرار کاربر -

 ها یکاربر یدر همجوار یاصل سازگار تیرعا -

 کالبدی کاربری مختلط

 .(متر 4 یباال)سبز  ید فضاسرانه استاندار تیرعا -

 ل.سبز از مناز یفضاها یمتر 4٠٠فاصله  -

 سبز. یمناسب فضاها تیفیک -

 باز و سبز. یفضاها -

 تجمع در محله. یو فضاها یعموم یفضاها جادیا -

حفظ و تقویت 

فضاهای باز و 

 عمومی

 .ها بست بن تراکم محاسبه -

 .ستهریو عابرم با معابر شبکه طراحی و شکلی انطباق میزان -

دازه و تراکم ان وستهیر یارتباط یشبکه ها یطراح -

 در واحد سطح. ها تقاطع

ز به وجود آمدن معابر بن ا زیاندازه بلوك ها و چره -

 برگردان. دور بست و

 معابر. یسنجش فرم کالبد -

شبکه ترافیکی 

 ریوسته

ترافیكی 

و حمل و 

 نقل

مرکز محله و  تا منازل یا قهیدق 5 ای یمتر 4٠٠فاصله  -

 .روزانه دیمراکز خر

 .یو فرع یدر معابر اصل یمقاطع عرض یبررس -

 روزانه بدنه دیل تا مرکز محله و مراکز خرفاصله مناز -

 جذاب و یرو ها ادهیشبکه معابر همراه با ر فعالی ها

 مناسب.

 ادهیر تیفیرو ها و ک ادهیمناسب فضا در ر کیتفک -

 .یحس اجتماع جادیا ،یرو ادهیر لیتسه جهت روها

 .ادهیعابران ر ورو ها  ادهیر تیمناسب و امن ینورررداز -

قابلیت ریاده 

 روی

 یرهایسم هیدر کل یحمل و نقل عموم ستمیاستقرار س -

 محله. یاصل

 مخصوص دوچرخه. یرهایوجود مس یبررس -

 ژهیو یرهایمس یوجود حمل و نقل متنوع و طراح-

 .دوچرخه

تاکید بر حمل و 

 مینقل عمو

 متنوع مسکن. یگونه ها - مپستونیس یهمگون بیاستفاده از ضر -

 فیاز طر یاز اقشار مختل  درآمد تیجذب جمع -

 و امتزاج باز خانه یو عموم یمساکن خصوص باز بیترک

 .یو عموم یشخصی ها

مسكن و  مسکن متنوع

بافت 

 شهری

 متر. 2٠٠ یقطعات باال کیتفک نیانگیم -

 درصد. 2٠٠ یباال یمانتراکم ساخت نیانگیم -

افزایش تراکم  .ساختمانی ترکم و قطعات بندی دانه-

 در بافت
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 اصول شهرسازی دورران صفویه  -3-1

شدها و  ی آمدوآنچه در تدوین فضای معماری و شهرسازی ایرانی،در دوران صفویه مطرح است، شکل دادن و مجهز کردن محور اصل

یشینه رن شگرد در برد ای  هاست ،که بار بصری بیشتری دارد. در این دوره شهرسازان ایرانی به استقبال قرینه سازی می رود، کارتوق

د اجتماعی ارای کاربرهای د های معماری ایرانی نزدیکی های زیادی دارد که با اندازه هایی که در بلندا افزایش داده می شوند. معماری

کالبدی  دا از بافتبیش ج مانند وسیله ارتباط جمعی از راه بصری متمایز می کند. در دوران صفویه به گونه ای کم ودوران صفویه را ه

کهن  فت قدیمی ووار باشهر روی به تقویت بناها در بلندا می کنند. تا بتوانند بیشترین راه تماس با گستره مکانی شهر جدید در ج

افت شهری ه طرح ببا طرح ارگانیک(بافت قدیم اصفهان عصر صفوی) میسر می گردد، بدون آنکهمنوا می شود و تلفیف طرح خرد گرا 

 هن شهری بههای ک جدید، خود را بر بافت ارگانیک تحمیل کند این ویژگی مهم یعنی ایجاد مجموعه های شهری جدید در کنار بافت

 ك می کشد. الگویی بدل می شود که در همه جا نام مکتب اصفهان را با خود به ید
 

 اصول شهرسازی دوران قاجار -3-2

اسی ی اهداز سیا در ردر ری انقالب صنعتی و جنگ های ایران و روس تماس با دولت های ارورایی رو به افزایش گذارد. این دولت ه 

عت لمروهای صنامی، ق،اقتصادی و ن امی خود مردم ایران را با اصول و اندیشه های ارورایی از شیوه های حکومت، علوم و فنون ن 

و نو  ا بر تداومری خود ،تکنولوژی، فرهتگ، هنر و معماری آشنا نموده اند. آنچنان که شهرسازی و معماری دوران قاجار گویش التقاط

ی و گچ شی سازشدن مفاهیم کهن می یابد. ریدایش سبک های نو در نگارگری ،تذهیب، خطاطی و تزیینات معماری(آینه کاری، کا

امر است.  قات اینبکارگیری تناسبات نوین(رنسانس و باروك) در ابعاد میدان ها و طراحی فضای شهری از بارزترین مصدابری) و 

ری، های باز شهگر فضافضاهای باز شهری در این دوره بیشتر به صورت میدان های اصلی با کاربری های گوناگون شکل می گیرند. و دی

ن یک از به عنوااهای بانند مسجدها، مدرسه ها، سراها با تکیه ها و حسینیه ها و این گونه فضهمان فضاهای نیمه همگانی هستند، م

غ سازی از ر و بابا بازار یا بخش های مسکونی ایفای نقش می نمود، است.معماری من  (ارگ سلطنتی)فضای واسط بین بخش حکومتی

اصر ه از عنمربوط به کاخ ها و یا محوطه های ارگ، اگرچعناصر مهم شهرسازی مکتب تهران به شمار می آید، اما باغ های 

 نبهجه بودند و اظت شداستخوانبندی شهر بوده و دارای فضای باز می باشند، اما اغلب این فضاهای باز به شکل کامال اختصاصی و حف

 بهره وری همگانی دارند. 
 

  اصول شهرسازی دوران پهلوی  -3-3 

اشکست مشروطیت ،از اصالحات رایین به باال ناامید شده بود، تمرکز قدرت رضاخانی را مرکبی جنبش تجدد خواهی در ایران که ب

مناسب برای خواست هایش دید، تجدد خواهی اقتدارگرا برای نورردازی نیازمند طرح بود و قانون، منبع مالی و مجری، دیوانساالری 

زید تا شهر طراحی شده جای شهر ارگانیک را بگیرد که این را الزمه رهلوی در شهرسازی برای راسخگویی به این نیازها، اهتمام ور

تجدد می دانست و آن را نماد عقب ماندگی. این چنین بود که شهرسازی نو به ریشواز ن ری چهار گرایش فکری اصول گرا، بوم گرا ،نو 

ز بیان معماری خاصی بهره می برد: تهران زدگی، باستان واره و نورردازانه در عمده بالد مملکت به اجرا در آمد. هر نگرش در مقام اجرا ا

گرایی، سبک کالسیک، ارورا و معماری مدرن. شهرسازی اینک زبانی نو برای محاوره برگزیده بود. واژگان شهری چون خیابان، فلکه، 

زی ایران دستخوش تغییر شدند. بازار ،تجهیزات شهری، ادارات، مدارس، کارخانجات، شرکت ها و رارك های ملی در واژه نامه شهرسا

این مفاهیم با گرامری متفاوت سامان یافتند. دستور زبان جدید شهرسازی بر این اصول بنیان یافت: خیابان های صلیبی، الگوی قرن 

 نوزدهم ارورا، توسعه شطرنجی، منطقه بندی و فرسوده انگاری بافت کهن. طبیعتا مردم نیز در مقام مخاطب متون شهری جدید،

خوانشی متفاوت از شهر در ذهن خود داشتند که نشانگر دگرگونی سیمای شهر در دوره مورد مطالعه است. ریوند معماری و شهرسازی 

کهن و نوین در ارورا، بیانگر سیر جریان مدرن سازی در بناها و شهرهای غرب بود ،که عالوه بر احترام و محاف ت از بافت کهن، حرکت 
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ه روند قبلی منطبف می ساخت. ولی در ایران معماری با اندیشه خصومت آمیز با گذشته و شیفتگی بی محابا به های جدید را در ادام

 طرح های نوین معاصر و بدون در ن ر گرفتن عواقب آتی آن در این دوره بکار گرفته شده است. 

 

 اصول شهرسازی دوران معاصر  -3-4

ره  ازات هم دوبه مو که با ریروزی انقالب اسالمی در ایران همزمان بود دو موضوع رس از شروع جریان فرا مدرن در معماری جهان 

زی ری و شهرساد معماجدید معماری را در ایران به وجود آورد و یکی اینکه اصوال رس از ریروزی انقالب معماران ایران سعی کردن

سازی و شهر ند و دیگر اینکه مبانی ن ری معماریایران را به سوی یک هویت مستقل و متکی بر میراث گذشته خود هدایت کن

ن به وجود ر ایرادفرامدرن نیز توجه جدی به گذشته سرزمینها را مطرح می کردکه این دو موضوع دست به دست هم دادند و آثاری 

در  (از اسالم ی بعدربه خصوص معما)آمدند که سبک و سلیقه معماری فرامدرن را با توجه به عناصر شهرسازی و معماری گذشته ایران

اوایل . ته شده اندار گرفی و معماری فرامدرن نیز به وفور به صورت تصنعی در این آثار به کاشتند لکن برخورد آنها به شهرسازخود د

 هاتند آنرا ری توانسمشکل اصلی وضعیت دشوار و گاه بیمار گونه در برابر شهرسازی و معماری گذشته بود که معماران نه م 6٠دهه 

ه در کجربه هایی شگاه تکنند و نه قادر بودند راه حلی قطعی و مناسب برای بکارگیری معماری ایران را در این دوره می توان آزمای

رهای ما گیر شهزمینه های زیبایی شناسی ،سبک شناسی یا گونه شناسی صورت می گرفت، نامید. که تا کنون نیز کم و بیش دامن

 را به صورت زیر طبقه بندی کرد:  است. و می توان این شالوده

 مانتکنولوژی صنعت گرایانه و سنتی ساخاحیای ت .1

 تجربیات گونه شناسی .2

 برخورد فرمایشی .3

 سنتزهای مفهومی و نمادگرایانه .4

 تداوم سنتهای معاصر معماری ایران برای نمونه معماری بین دو جنگ جهانی .5

اکم از سوی ری افزایش قیمت زمین و آغاز فروش تر در 6٠موج جدید بلند مرتبه سازی در سالهای رایانی دهه  .6

 شهرداری.

ربی با ماری غبه طور کلی شهرسازی و معماری در دو دهه اخیر را می توان نوعی شیوه گری سبک شناسانه به صورت تلفیقی مع

 (1392. )حاجی فتحعلی و همکاران،معماری تاریخی ایران دانست
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 (گانماخذ: نگارند)، یت های آن و اصول شهرسازی در دوره های مختلف درایران: اصول نوشهرگرایی ، مز 3جدول شمار

 

 دوران معاصر دوران پهلوی دوران قاجار دوران صفویه
مزیت های اصول 

 نوشهرگرایی

اصول 

 نوشهرگرایی

نقش رر رنگ  -

ریاده در فضاهای 

 شهری.

کمرنگ شدن  -

ریاده با ورود  نفش

 ماشین.

 

بی توجهی به  -

ریاده و ورود 

 تومبیل به معابر.ا

بیشترین توجه  -

اتومبیل و  به

کمترین توجه 

 به ریاده روی.

کاهش سفرهایی که با  -

خودرو انجام می شود چه از 

ن ر تعداد سفر و چه از ن ر 

 مسافت.

حفظ انرژی و بهبود کیفیت  -

 هوا.

استقالل بخشیدن به  -

 کسانی که

 رانندگی نمی کنند -

 به ویژه کهنساالن و جوانان -

 پیاده مداری

 حضور عناصری -

مانند مسجد، بازار 

،محله، ارگ 

حکومتی مصداقی بر 

 این امر است.

حفظ ارزشهای  -

 دوره ریش.

توجه کمرنگ به  -

تمرکز کاربریهای 

مختل  کنار 

 یکدیگر.

 رویکرد نوین -

 جهانی.

 کاهش وابستگی به اتومبیل. -

حفظ فضای سبز و منابع  -

 طبیعی.

 توسعه اقتصادی -

متعادل سازی قیمت  -

 مسکن.

اد ایج

کاربریهای 

 مختلط

استفاده از  -

الگوهای یکسان 

حیاط مرکزی و 

درون گرا و بدون 

 تزیینات.

نفوذ هنر غرب در  -

حد تزیینات و 

چیرگی سبک 

 سنتی.

شتابزده و  -

شیفتگی بی مهابا 

به طرح های نوین 

 معاصر.

اغتشاش و  -

در  آشفتگی

بناها و جداره 

 های شهری.

کمک به تعامل مثبت اقشار  -

 ز هر سن و مختل  مردم ا

نژادی و با هر مقیاس 

 درآمد.

تقویت تعهدات و ریوندهای  -

شخصی و اجتماعی الزم در 

 جوامع محلی مطلوب.

دستیابی جامعه ای موفف و  -

رر رونف که نمود عدالت در 

 آن به خوبی آشکار باشد.

 ایجاد گونه های

مختلف 

مسكن در 

 بافت

کمی جمعیت  -

سبب کاهش 

تراکم در بافت 

 بوده است.

ایش تدریجی افز -

 جمعیت در نتیجه

افزایش تراکم نسبت 

 به دوره قبل.

فزایش تراکم ا -

نسبت به دوران 

قبل خود یا 

طراحی شتابزده و 

اندیشه خصومت 

 آمیز با گذشته.

ازدیاد جمعیت  -

و به تبع آن 

افزایش تراکم 

بیش از اندازه 

در بافت در ری 

قیمت زمین و 

 فروش تراکم.

صرفه جویی ناشی از  -

 (متراک)تجمع

جلوگیری ار رشد افقی و  -

گسترش هرز و بیش از حد 

 شهر.

استفاده بهینه از زمین  های  -

 داخل بافت.

افزایش تراکم در 

 بافت

توجه به عناصری  -

مانند مقیاس 

گرایش به هنرو  -

معماری ارورا و 

دم توجه به بافت ع -

کهن و فرسوده 

عدم توجه به  -

الگوها و ساختار 

 ارتقا کیفیت محله. -

حفاظت از هویت و  -

حفظ و تقویت 

ساختارهای 
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انسانی ،وحدت، 

تعادل فضایی و 

همچنین حفظ 

ساختارهای 

 سنتی.

آمیزش آن با هنر 

 و معماری ایران.

 شخصیت محله. سنی. انگاری آن.

شکل گیری تصور ذهنی  -

 قوی ساکنین از بافت.

 سنتی

بازسازی شهر  -

کهن که از مسیر 

ایجاد مجموعه 

های شهری جدید 

در کنار شهر کهن 

دنبال می شود و 

 رایه گذاری مکتب

 اصفهان

خودداری از  -

مالح ه در بافت 

 کهن شهری.

 تجدد خواهی و -

 اقتدار گرایی. -

بازبینی و توجه  -

دوباره در دهه 

 اخیر.

 حفظ و تقویت هویت بافت. -

توجه به بناهای 

واجد ارزش 

تاریخی و بهبود 

کیفیت طراحی و 

 معماری

مشارکت از باال به  -

 رایین بوده است.

مران و آبادی ع -

شهرها به عهده 

حکومت بوده و 

نقش مشارکت 

مردك کمرنگ 

 بوده است.

اقتدار گرایی و  -

عدم توجه به 

 مشارکت.

رویکرد نوین  -

جهانی، شروع 

توجه به این 

 رویکرد.

 اطمینان از تحقف طرح. -

 ایجاد سرمایه اجتماعی. -

رایه گذاری مفهوم شهروند  -

 و هویت شهری.

 استفاده از

مشارکت ساکنان 

در برنامه ریزی 

 بافت

تقویت و حفظ  -

فضاهای عمومی و 

فضاهای سبز در 

 اوج شکوفایی.

باغها از عناصر  -

 استخوان بندی

شهر می باشند اما  -

 فضای باز جنبه

بهره وری همگانی  -

 ندارد.

عدم توجه به  -

حفظ فضاهای 

سبز و جایگزین 

 کردن آن با بنا.

جایگزینی بنا به  -

جای فضای سبز 

 و باز.

 یی و تعادل.تامین زیبا -

 شکل دادن به محله. -

ارتقای کیفیت زندگی در  -

 محله.

 حفظ و تقویت

فضاهای باز 

 عمومی و سبز

توجه بیشتر به  -

ریاده و عدم وجود 

حمل و نقل 

 عمومی.

بیشتر حمل و نقل  -

به صورت ریاده و 

با درشکه اتفاق 

 می افتاد.

افزایش جمعیت و  -

قیمت باالی 

 اتومبیل و

رراکندگی کاربریها 

 افزایش سبب

تقویت حمل و 

 نقل عمومی شد.

عدم توجه به  -

حمل و نقل 

عمومی در بعد 

 کمی و کیفی.

کاهش وابستگی به استفاده  -

 از اتومبیل.

صرفه جویی در هزینه های  -

 مصرز کننده.

 کاهش تراکم ترافیک. -

تقویت حمل و 

 نقل عمومی

استفاده از ابزار  -

طراحی در جهت 

افزایش 

ساباط ها، )امنیت

ب گز محالت غری

،کم کردن عرض 

معبر در بدو ورود 

 (به محله

حقظ میراث  -

گذشتگان به 

صورت کمرنگ تر، 

محدود کردن 

حرکت سواره به 

محله، افزایش 

امنیت به وسیله 

باز شوهایی به 

 سمت معبر.

 ایجاد فضاهای -

برونگرا تر متاثر از 

 فرهنگ غرب ،

بازشوها چشم 

محله محسوب می 

 شدند.

 استفاده از ابزار -

بدون  طراحی

توجه به الگو، 

 زمینه و ریشینه.

ایجاد احساس آرامش برای  -

 ساکنین.

ایجاد حس امنیت و تعلف  -

 خاطر برای ساکنین.

 استفاده از ابزار

طراحی شهری 

در جهت 

 افزایش

امنیت در بافت 

 های شهری
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 گیرینتیجه
د توسعه و ر موردتفکر  دیجد ینهاد و شامل روشها را به عرصه ظهور سمیمدرن زیباهدز رفع مشکالت مدل باغشهر و ن یینوشهرگرا

 میصمتو  نیصشده است، و توجه متخص ریو فکر کردن در مورد شهر به سرعت فراگ یزیبرنامه ر دیروش جد نیاست. ا یفرم شهر

 سمیدرنمکه  یهااست و در دور یخود هنجار هین ر یروش در مبان نیجلب کرده است. ا خودمختل  به  یرا در قاره ها رندگانیگ

 هی رنمانند هر  زین هین ر نی. اکندیاجتماع خوب م کیاز  یدیجد ریتصو جادیدر ا یقرارداد است، وسع ریشکل شهر را تحت تأث قاًیعم

 .هم در کاربرد آن هیدارد هم در بحث ن ر یمنتقدان دیجد

ر گرفتن ا درن بو نگرش نو  ینیازمند رسیدگ یامروز یاز دست رفته در محالت مسکون یو عین یذهن تیتوان گفت هو یم یکل بطور

ه کاربست. را ب یینوشهرگرا یمؤلفه ها ستیبا یم دیمحالت جد یزیو برنامه ر یباشد. رس در طراح یم یو اقلیم یبوم یارزش ها

امنیت  شیزااف ،یهرشبهبود سیما و من ر  ،یو تعادل هر چه بیشتر اجتماع یمحیط یسرزندگ جادیاجنبش باعث  نیاستفاده از اصول ا

ا محیط ر ییفکسطح  گرداند و یاز دسته رفته را به محالت باز م تیباعث تعلف خاطر به محیط شده و هو تیباشد و در نها یمحیط م

 .بخشد یارتقا م

 ورد توجهم یهرش یزیو برنامه ر یآن در طراح یشده و اصول کل یمعرف ییجنبش نوشهرگرا یشد تا بطور اجمال یرژوهش سع نیا در

ادن محله دبه شکل  ییشهرگراتوان اذعان نمود که در واقع اصول نو یرژوهش، م یبه دست آمده از داده ها جی.با استناد به نتاردیقرار گ

از  شی)ررانیا در یازاصول شهرس یکرده است. با بررس دیتاک گریکدیمختلط با  یکاربر یو دارا یرو ادهیر بلنسبتا متراکم، قا یها

 انیم یناهمخوان وعارض ت نیاز آنکه مب شیر رانیدر ا یشهرساز یخیکه روند تار دیرس جهینت نیتوان به ا یمعاصر(، م انقالب و دوران

نکته  نیند. همچشو یم ادآوریو همسو بودن آن را  نیباشد، قر یو جهان شمول شهر صرمعا یو مولفه ها یبوم یشهرساز یهایژگیو

 نیده و تامبو یمک لیمتوجه مسا شتریب یتوسعه شهر ریاخ یاست که هر چند در دهه ها نیتوان به آن اذعان نمود ا یکه م یگرید

ه مشاهد انیرجدو  نیا انیم یزاتیباشد. البته تما ینم لقابل حصو گریکدیدو به موازات  نیشود و ا یمطرح م تیبه دنبال کم تیفیک

اصول  ر رابطه بادردد. گ یمذکور باز م یانهایجر یا به نا همزمانتفاوته نیا شهیاز آن دارد که ر تیتر حکا فیدق یشود اما نگاه یم

 یزیرنامه ربو  یحدر طرا  یعیوس  اسیدر مق ییمد ن ر قرار داد که امروزه اصول نوشهرگرا دینکته را با نیا ییجنبش نوشهرگرا

و  تهایمز صول وا نیا یی. لذا شناسارا به دنبال داشته است یریچشمگ یتهایدر نقاط مختل  جهان بکار گرفته شده و موفق یشهر

 شد.با داریرا یجهت حصول به توسعه شهر ییحصول به راهبردها یتواند راهگشا یم ن،یشیر یبا اصول شهرساز سهیمقا
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