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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

يل شيعه) بخش سوم:تحوالت كتاب مقدمه اي بر برنامه ريزي شهري(نوشته دكتر اسماعاين خالصه براساس 

شهرسازي و كتاب ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري(نوشته دكتر حسين شكويي) فصل دوازدهم نوشته 

  شده است. 

توسعه  شهرها،تامين نيازمندي هاي آنان ،چاره جويي براي توسعه هاي آينده ي شهر ،اتخاذ تصميماتي كه  

بين انسان با محيط االخره آنكه چگونه رابطه ي منطقي بتواند مشكالت شهري را به حداقل برساند و ب

  طبيعي اش حفظ شود ،به تحوالتي در امر شهرسازي منجز شده است.

نظران و متخصصين امور،راه حلها و نظريات مختلفي را در جهت توسعه شهر ،نقشه،شكل و بافت آن  صاحب

  ارائه داده اند.

رعلوم نظيرجغرافيا جامعه شناسي ومعماري مربوط به شهروشهرسازي جاي خودرادرساي مسائل

  گشودوجغرافياي شهري،جامعه شناسي شهري وطرح ريزي هاي شهري پديدارشدند.

تي شهربايسبودكه به اعتقاداو،“هيپوداموس“كسي كه به بيان اصولي درزمينه شهرسازي پرداخت نخستين

ازبازارهاي نزديك خود فراهم ازمحله هايي تشكيل شودوساكنين هرمحله بتوانند مايحتاج خودرا 

(اصول پيشنهادي او بيشتر تاكيد بر تامين آسايش ساكنين آن و از نظر تهيه ي احتياجات روزمره به سازند.

  نحوي ساده بوده است)

  ميرسد. ميالدي 19به قرن اما دامنه پيدايش تحوالت امروزي دانش شهرسازي 

هادند.ودر همين مورد بود كه تئوري هاي مختلف و شهرهاي بزرگ پيوسته رو به رشد ن 19در اواخر قرن

  گوناگوني جهت رشد و توسعه ي شهرها ارائه شده است.طرح هاي 

  شهرها: (اصالح)زيته و رفرم كاميلو
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از نظر او چاره كار بازگشت به شيوه هاي هنري -نام كتابش شهرسازي-شهرساز اطريشي-1889زيته: كاميلو

شهرهاي قرون وسطي توجه زيته را به خود جلب كرد و به نظر او اينكار رشد طبيعي -قرون وسطي است

  وسيله اي براي رهايي شهرهاي معاصر از معايب موجود است.

 به نظر وي نحوه اي كه در شهر قرون وسطايي خيابان به ميدان مي پيوست ،رابطه اي بين ،كليسا

طبيعي برخورار بودند كه در سيماي شهر آشكار و يا ابنيه ي اصلي ديگر به وجود مي آورد،وهمه از توازن 

  بود.

  "شهر بايد حافظ منافع و ضامن خوشبختي ساكنين خودباشد"است: كاميلو زيتهاين جمله از 

پيشنهادات او براي اصالح شهر فقط جنبه ي تسكين درد را داشت.گشودن مركز ميادين شهرها يا انتقال 

ان ،ايجاد باغچه در حياط آپارتمان هاي مسكوني به جاي مراكز مجسمه ها و برجهاي يادگاربه يك گوشه ميد

شلوغ شهر ،برپاداشتن ديوارهاي بلند در اطراف پاركهاي عمومي براي حفاظت آنها در مقابل سروصداي 

همه رفرم هاي سطحي بودند كه كاميلو زيته پيشنهاد ميكرد.او فكر ميكرد ميتوان با وسايل قرون خيابان،

  ر صنعت را حل كرد.وسطايي مسائل عص

  داد كه چهره شهر را دگرگون ساخت. دگرگوني نقشه پاريسفرانسوي طرحي براي اوژن هاسمان 

است ندن لهاسمان براي تغيير نقشه پاريس كه اولين شهر بزرگ دنياي صنعت بود،(نكته:اولين شهر صنعتي 

 بهترميباشد)اقدامات خود را در جهت تغيير نقشه پاريس براساس پاريس صنعتي بزرگ اما اولين شهر 

گردانيدن وضع بهداشت شهر از طريق از بين بردن كوچه پس كوچه هاي آلوده شهر،حمل و نقل سريع 

مردم به راه آهن و مراكز تجاري و تفريحي ،تعريض و ايجاد خيابانها و بولوارهاي وسيع و ايجاد قصرها و 

،قرار داد.وي از نظر تأمين اعتبار،كارهاي خودرا در ه از نظر سيماي شهر چشم را بنوازندسربازخانه هايي ك

اوحومه هاي اطراف شهر را به خود شهر پيوند داد،احداث محله ي شانزه ليزه،وطرح سه بخش انجام داد.

  كارهاي اوست.احداث كمربند سبز اطراف پاريس از 
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  حالت:اتو واگنر و ايجاد فضاهاي باز در م

به منظور پيشگيري از رشد آشفته  محله اي مسكوني در وينطرح و نقشه خود را براي اولين بار براي  واگنر

  ي اين محالت طرح كرد.

ز مرك"پيش بيني كرده بود كه خود آن را  مركز محلهدر اين طرح واگنر فضايي باز و نسبتاً وسيع را در 

  مي ناميد. محله"تنفس 

  اسمان تقليدي و بدون تحرك است.طرح اوهم مثل طرح ه

 طرح شود.توجه احتياجات ساكنين آنبايد براساس  شهرمدرناز جمله اولين كساني بود كه دريافت  واگنر

بود و ميدانست براي سكونت همين  طبقه متوسط مردماصلي واگنر معطوف به ايجاد محيطي سالم براي 

مالكيت "طبقات نيز احتياجات مختلف طرح هاي متفاوت را ايجاب ميكند.واگنر خواستار شد نواحي شهر 

  قيمت زمين دستخوش سودجويي زمين بازان نگردد و نظارت بر گسترش شهر ميسر باشد.يابند تا "عمومي

  

  :هاوارد و شهرهاي باغ مانند ابنزر

ازجمله راه حلهايي كه براي بسياري ازمسائل سكونت درشهر پيشنهاد شد، فكرايجاد  دراواخر قرن نوزدهم ،

گيرد  تعلقشهر به  مالكيت زمين هاي باير،شهرهاي باغ مانند بود . اساس اين فكر براين اصل قرار داشت كه 

دستخوش سودجويي زمين خواران وعوايد حاصل ازافزايش قيمت زمين ، ازآن شهر باشد تا گسترش شهر 

  .نشود

فردا،راهي مسالمت آميز براي رفرمي حقيقي "او نظريه ي خود را در كتاب-هاوارد:ارائه دهنده نظريه باغ شهر

  منتشر كرد. 1898در سال "

با توجه به عنوان كتاب ، پيشنهاد هاوارد اقدام به امري بزرگ بود، يعني رهايي ازجنبه هاي مضر انقالب 

  واز ميان بردن محالت فقيرنشين وپرجمعيت كه زاييده بسط لجام گسيخته صنعت بود. صنعتي
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تمام اين امورمي بايست طوري صورت گيرد كه دشمني هيچ دسته اي حتي مالكين را مطرح نسازد. وي مي 

ا ب خواست ثروت عمومي را با تغيير كامل ارزش امالك اعتالء دهد ودراين امر حتي منتظر نشد تا حزبي كه

  گيرد.نظريات وي موافق است قدرت را دردست 

  پيشنهادات هاوارد در اين كتاب:

كاخانه ها به نواحي دست نخورده روستايي منتقل شوند و مردم براي كار و زندگي به اين نقاط مهاجرت -1

د يفرانك لوي(اين همان موضوعي است كه دركتاب فرانك لويد رايت نيز مطرح شده است . كنند.اين همان

پيشنهاد ميكند كه تمام فعاليت ها به طور بكنواخت در همه ي نقاط شهر پراكنده شود.ولي اين طرح  رايت

يابد.=شهر گسترده و شهر  حد نهايي كاهشاصوالً تا  زمان و هزينه ي سفرهنگامي قابليت اجرا دارد كه 

  پهندشتي)

بناهاي عمومي شهر  .تصويركرد حد المركزچنددايره متشهر را به صورت هاوارد در شهر باغ مانند خود ،-2

درمركز اين دواير در دور ميداني قرار مي گرفتند.بين دايره مياني ودايره بيروني ،خيابان اصلي شهر به عرض 

خود دايره بيروني ، نواحي زراعي كه واجد چمن ودرختاني به عنوان سايه بان بود .متر قرارمي گرفت  135

درپاركي مدور پيش بيني شده بود. سمتي نيز براي كارگاهها وكارخانه ها را به وجود مي آورد ، وق شهر

ساخته مي شدند وتاالري نيزبراي كنسرت ، سخنراني، تأتر ، كتابخانه درميان شهر، بناهاي عمومي بزرگ 

  .وغيره كه براي هريك محوطه اي نسبتاً بزرگ تعلق مي گرفت ، اختصاص يافته بود

دوراين پارك را ايواني احاطه مي كرد كه دردو جانب آن طاقهايي ساخته مي شدند . طاقها به پنجره هاي 

بزرگ شيشه اي مسدود شده وپنجره ها روبه گلخانه اي باز مي شد ويا پناهگاهي بود كه مردم را ازبدي هوا 

ونقشه دقيق تري براي هر شهر  مصون دارد. به نظر هاوارد، اين طرح خالصه وكلي ازشهر را بدست مي داد

رسم مي شد. خاطرنشان مي نمايد كه اساس اين وقع ومحل شهر باغ مانند، مي بايستي بادرنظرگرفتن م

  نيز بوجود آمده بود وازآن پس دردوره رنسانسطرح 
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                                                                                                                             د.كال مختلف نيز، به منصه ظهور رسيبه اش

ابنزر -باغ شهرهاي فردا

  )هاوارد(اين طرح تا زماني كه زمين مورد نظر انتخاب نگردد،قابليت اجرايي ندارد.

  

 

  به انتخاب محل دارد) (اجراي طرح بستگي

  

 هكتار 2400حدود شهر پيشنهادي هاوارد داراي وسعتي 

واستفاده  وبقيه آن جهت فضاهاي سبز، جنگل ، كشاورزياختصاص مي يابد مسكن ن به آ1/6است كه 

ازموارد ديگر كنار گذاشته شده است . اين بخش همواره دست نخورده باقي مي ماند وبراي ايجاد فضاي سبز 

هرگاه جمعيت شهر افزايش يابد،الزم است كه درآن سوي پاركها وزمين هاي كشاورزي بكار گرفته مي شود. 

  .ود مي آيدفضاهاي سبز، شهر تازه اي با همان فضاها وكمربندهاي سبز به وج

  پاركينگ مركزي  رينگ اول

اماكن مسكوني با انواع   رينگ دوم

مختلف توسط فضاهاي باز 

  يده است.محله اي مجزا گرد

كريستال پاالس و محل عبور   رينگ سوم

  عابر پياده

رينگ 

  چهارم

  كارخانجات و انبارها

  فضاي سبز دائمي  كمربندسبز

  نفر32000  جمعيت

اراضي 

  كشاورزي

  

  هكتار200

مساحت 

  شهر

  هكتار400



 تئوری ها و نظريه های ساخت شهر

 

۶ 

 

كارخانه ها  .مي آيند دمغازه ها بين مساكن به وجو. صنعت وتجارت نيزتوجه داردهاوارد درطرح خود به 

واحدهاي مسكوني همگي ازمزاياي  .آن بخش معيني را به خود اختصاص مي دهنددركنار شهر با راه آهن 

انه ها ، مغازه ها، مدارس ، مراكز مذهبي چمن وباغ استفاده مي نمايند كه ازآنها به آساني مي توان به كارخ

. ولي درتركيب  راهها بايستي قبالً ساخته شوندوفضاهاي باز شهري رسيد. طرح هاوارد نشان مي دهد كه 

 تقسيماتساختمانها ومساكن، آزادي عمل صاحبان آنها بايستي رعايت گردد. يكي ازويژگيهاي طرح هاوارد، 

آن بيشتر مورد توجه مي  ه بندي داخلي شهر به مفهوم (( خوديار))منطقاست كه به اصطالح  فرعي شهر

  .يعني هريك ازتقسيمات فرعي يا منطقه اي شهر، ازامكانات محدود يك شهر بهره مند مي شودباشد. 

فكر شهرهاي باغ مانند به آن شكلي كه هاوارد ميخواست ساخته نشد و صرفاً به شكل محالت كوچكي بود 

 راساس سازمان هاي تعاوني پايه گذاري شده بود.در اطراف شهر كه ب

  

طرح هاوارد به قول خود او در حقيقت پيوندي بين شهر و روستا بود.(نكته:نظريه سه مغناطيس يا سه قطب 

  از وي مي باشد به اين صورت كه روستا +شهر=روستا شهر)

از شهرهاي ايران وجود داشته زمينه هاي طرح شهرهاي باغ مانند سالهاي درازي قبل از هاوارد در بعضي 

  است. شهر اصفهاناست كه نمونه بارز آن 

  »:تظريه پتريك گدس«وحدت شهر و محيط طبيعي آن  

كه به مطالعه تمام پديده هاي زندگي توجه  اجتماعات انساني را به ديده زيست شناسي ديد،  پتريك گدس

و دركتاب  بزرگ دنيا را مورد مطالعه قرارداد براي اولين بار شهرهاي، 1915دارد. اين محقق در سال 

، ازمسائل ، مشكالت وآينده آنها سخن گفت . پاتريك گدس  ((تكامل تدريجي شهرها ))تحقيقي خود به نام 

 را عنوان شبكه بزرگ شهرياست كه يكي ازپيشروان ناحيه بنديهاي علمي وبرنامه ريزيهاي ناحيه اي 

ي شهرها)) تصوير مشهوري را مي توان ديد موسوم به(( نمايشگاهي بكاربرد. دركتاب (( تكامل تدريج

را مورد مطالعه قرارداده وتصويركرده است . ازاين تصوير، گدس رشد طبيعي شهرها ازشهرها)) كه درآن 
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به نظر گدس شهر ازمحيط طبيعي كه درآن به وجود آمده جدايي ناپذير اساس نظريات وي آشكار مي گردد. 

ي مي توان به ساختمان آن پي برد كه وضعيت طبيعي وآب وهوايي آن مورد مطالعه قرار است وتنها وقت

 .گيرد، پايه هاي اقتصادي آن شناخته مي شود وريشه هاي تاريخي آن معلوم گردد

صرفاً خطوط منحني وراستي نيست كه جاي فالن رودخانه يا بهمان كوه را  نقشه شهرها، گدسبه نظر 

است ودرحقيقت نموداري ازخطي است كه بشر با آن تاريخ تمدن را  خط هيروگليفعي معلوم دارد. بلكه نو

 .نوشته است . هرقدر درك اين خط مشكل تر باشد، وقتي رموز آن كشف شد، ثمره آن بيشتر است

كه خودرا شاگرد مكتب گدس ميداند وبي ترديد  لوئيس مامفورد متخصص وكارشناس شهرهاي متروپليتن

ي سهمي بسزا دارد ، دركتاب خودبسياري ازافكار گدس را نقل كرده است . ازاين كتاب به دربسط افكار و

گدس جامعه شناسي را زاده زيست شناسي مي داند ورشد شهرها رابر اساس اين فكر خوبي برمي آيد كه 

 .توضيح مي دهد

  

  :(شهر خطي)»نظريه سوريا اي ماتا«شهرهاي نواري مانند    

باتوجه به انكه در -ارائه داد 1882طرح خود را براي شهرهاي نوارمانند در سال-اسپانيايي مهندس راه ساز

همان دوران ترامواهاي برقي تازه بكار افتاده بود ،همين امر توجه سريا اي ماتا را به اهميت فراوان وسائط 

  نقليه در شهرسازي جلب كرد.

رمانند ادامه مي يابند و نواحي مسكوني و صنعتي در در طرح وي شهر در امتداد خطوط تراموا به صورت نوا

حومه هاي كوچك سريا اي ماتا روياي وي تنها در يكي از دوجانب اين خطوط قرار ميگيرند.در زمان حيات 

  شكل گرفت.مادريد 

ن و بسط آينده اي» سن ديه«لوكوربوزيه براي -1كساني اكه از طرح سريا استفاده كردند و از آن الهام گرفتند:

وهمينطور شهرهايي كه به دنبال هم از بستن تا -2شهر را در امتداد جاده اي پيش بيني كرد.

چاملس در طرحي به نام شهرجاده اي -3-واشنگتن(مگاالپوليس) هستن به نوعي برگرفته از اين طرح است
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فرم مطرح  براي آينده شهر استالينگراد در شوروي و گسترش شهر ورشو در لهستان هم اين-4-در آمريكا

  شده.

  :صنعتي (( نظريه توني گارنيه))شهر    

 .نفر ارائه داد وآن را شهر صنعتي ناميد 35000طرح يك شهر كامل را براي سكونت وي  

دراين طرح،گارنيه نه تنها به ترسيم خيابانها و بناهاي اصلي شهر پرداخت، بلكه به تفصيل تمام جزئيات آن 

ونقشه هاي مفصل آن به سال  1901ازبناها را مشخص نمود. طرح گارنيه به سال وحتي نقشه بسياري 

  .به معرض تماشا گذاشته شد 1904

گارنيه درطرح خود براي اجزاء شهر ، خانه ها، مدارس، ايستگاههاي راه آهن ، بيمارستانها ونظاير آن ، نقشه 

ياري ازمعاصرانش ازنقشه كلي شهر منحرف هايي پيشنهاد نمود وتوجه به اجزاء شهر فكر وي را برخالف بس

نكرد وطرح كلي اوبراي تمامي شهر، قدمي بلند درپيشرفت شهرسازي بود.دركوي صنعتي پيشنهاد وي 

،عوامل مختلط شهر، محل كار،محل سكونت، تفريحگاهها وغيره، كامالً ازيكديگر جدا هستند، وكمربندي 

سازد. ساختمان بيمارستان وبخش پزشكي  سبز،قسمت صنعتي شهررا ازقسمت اصلي آن جدا مي

قسمت اصلي شهر، نوار مانند ادامه مي يابد  .شهر،دردامنه تپه هاي روبه جنوب پيش بيني شده است

ودرميان آن قسمتهاي ابنيه عمومي ، دبيرستان واستاديوم ورزشي بنا مي گردد . زمينهاي ورزشي مستقيماً 

ه هم بسط آنها درآينده آسان باشد وهم چشم انداز بارز زيبايي به فضاي آزاد مجاور خود راه مي يابند ك

 .داشته باشند

درطرح گارنيه خطوط راه آهن درداخل شهر درزيرزمين كشيده مي شدند ، تا به ايستگاه مركزي شهر برسند 

عاد اب، خانه ها درميان پارك بنا مي شدند، وخيابان اصلي دورازمحالت مسكوني قرارمي گرفت. زمينها نيزبه 

متر تقسيم گرديده بود تا خانه ها ازنظر دريافت نور درجهت مناسب قرارگيرند. درطرح گارنيه ،  30*150

براي شهر صنعتي حتي جاده اي براي مسابقات اتومبيلراني وآزمايش موتورهاي هواپيما پيش بيني شده بود. 
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ر كه درپيشرفت شهرسازي معاص وبدين ترتيب بودكه شهر صنعتي، راهي فراپاي بسياري ازكساني گذاشت

  .شهر صنعتي بذر شهرسازي معاصر را واجدبودموثر بوده اند درحقيقت، 

  طرح واحدهاي خوديار نظريه كلرنس پري:    

  ويژگي داشت: 6طرح وي 

شبكه هاي اصلي وشبكه راههاي پررفت وآمد نبايستي ازميان بافتهاي مسكوني بگذرند. چنين خيابانهايي -1

  .ست برمحيط پيرامون واطراف واحدهاي مسكوني بوجود آيندبهتر ا

شبكه راههاي داخلي بهتر است كه بصورت كوچه هاي بن بست باوظايف سبكي كه بطور عمومي آرامش -2

محله را برهم نريزد طراحي وتحت ساختمان قرارگيرند . اين چنين راههايي بايستي سالمتي، آرامش وحجم 

  .متناسبي درداخل محله تامين سازندكم ترافيك را بطور 

جمعيت محله هاي مسكوني بهتر است كه برمبناي ضروريات ومحدوده عملكرد يك مدرسه ابتدايي شكل -3

معموالً اندازه يك محله برمبناي محدوده  )نفراست 5000گيرند، جمعيت مبناي اين تئوري درحدود 

  .( نفر مي باشد 4000تا  3000عملكرد يك مدرسه ابتدائي حدودي برابر

اين واحد هاي خودياربهتراست كه به مركزيت يك مدرسه ابتدايي كه درميان فضاي سبز قرارگرفته -4

  .وحدود خدمات آن را محدوده ومرزهاي واحد خوديار تشكيل مي دهد بوجود آيد

وده وحد تراكم مترمربع) ب 4000ايكر( هر ايكر برابر 160حدود اشغال فيزيكي يك واحد خوديار تقريباً -5

جمعيت نيز ده خانوار درهرايكر تعيين مي شود. شكل واحد همسايگي بهتراست به نحوي باشد كه يك 

هرمايل ( كودك پيش ازيك دوم مايل فاصله ازواحد مسكوني خود تا مدرسه را بصورت پياده نپيمايد

 )متر 1609برابر

انه ويك مركز اجتماعي (محله اي) كه بهتر اين واحد بوسيله تاسيسات خريد ،مراكز مذهبي، يك كتابخ-6

   .است درنزديك ترين فاصله به دبستان قرارگيرد ، سرويس دهي گردد

  خصيصه هاي طرح كلرنس پري به قرار زير است:    
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كه بعنوان هسته اصلي است كه درمركزواحد خوديار قرار مي گيرد وفاصله آن ازواحدهاي  :دبستان-1 

تامحصلين بتوانند براحتي وبصورت پياده به دبستان بروند  .متراست  1200تا  800ثر وسكوني حداك

 )(درحقيقت اين فاصله حدود واحد خوديار را مشخص مي نمايد

وسعت هرواحد خوديار را مي پوشانند . بخش اعظم اين پاركها  %10فضاي سبزوزمينهاي بازي  : پاركها-2

قرار مي گيرد. دراين طرح،زمينهاي بازي جهت استفاده بچه ها درطول ،درمراكز حوزه ودرجوار دبستانها 

واحد خوديارپراكنده مي گردد وفاصله محيط آموزشي (يا محل سكونت بچه ها) تا زمينهاي بازي، بيش 

  .مترنيست 400از

مغازه هادرگوشه هاي واحد خوديار تاسيس مي شوند ؛ ودرحقيقت،درمكاني ايجاد  :مغازه هاي محلي-3

ايجاد مغازه هادرگوشه  .ي شوند كه درتقاطع راهها بوده وبا مغازه هاي ساير واحدهاي خوديار مجاور باشندم

هاي واحد خوديار،بدان دليل است كه كلرنس پري معتقد است كه وجود مغازه ها درمركز جامعه 

سكوني را خوديار،وسيله هاي نقليه موتوري را به داخل جامعه مي كشاند وسالمت بخش واحدهاي م

  .درمعرض خطر قرار مي دهد

نفر، درنظرگرفته  5000خانوار يا  1000منطقه واحدهاي مسكوني جهت سكونت  : واحدهاي مسكوني-4

  .شده است

هرواحد خوديار به وسيله راههاي اصلي احاطه مي شود وهمه گونه آمادگي را  :خيابانها ومعابر عمومي-5

ن خيابانها قادرند مرزهاي مطمئني براي واحدهاي خوديار باشند براي پذيرش ترافيك ارائه ميدهد. اي

درطرح كلرنس پري،شناخت وتاكيد برعوامل وسعت، مرزها، فضاهاي باز، محل ساختمانهاي عمومي، مغازه .

هاي محلي وراههاي داخلي ، اساس كار به شمار مي رود. ازنظركلي، واحدهاي خوديار ازنظراجتماعي 

بل تأمل ومطالعه است. ازنظر جامعه شناسان درطرح واحدهاي خوديار، مشكالت وارزشهاي فرهنگي ،قا

ناآشنايي وناشناسي مردمي كه درواحد خوديار ساكنند، به حداقل مي رسد؛ ومشكالتي كه درشهرهاي 

امروزي ازنظر روابط همسايگي بين مردم شهرها وجود دارد،كاهش پيدا مي كند.ازطرفي، امكان بهره گيري 

روزانه به نحوي مطلوب وآسان، ازنظرارائه خدمات شهري وقسمتي ازوظايف روزانه مردم وتعيين  اززندگي
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محدوده فعاليتهاي آنان، فراهم مي گردد. همچنين، واحدهاي مسكوني درواحدهاي خوديار مي توانند 

ح واحد مرزهاي مطمئني ازنظر اجتماعي وفرهنگي باشند.با همه اين امتيازات دربعضي موارد اجراي طر

  :خوديار با مسائل ومشكالتي همراه است واجراي اين طرح تنها مي تواند درشرايط ذيل موثر وعملي باشد

 زمينهاي دور ازبخش مركزي شهرها وزمينهاي آزاد شهري -

  .درشهرها وحومه هاي نوساز كه هنوز داراي زمينهاي خالي وبه اندازه مي باشند-

 

  .هاي نوسازي به مقياس وسيع تري انجام مي گيرددربخش هاي داخلي شهرها كه طرح-

  »:طرح كلرنس اشتاين«ناحيه اي براي زندگي     

  :مشخصات كلي براي زندگي جمعيت ساكن دراين محله مسكوني به قرارزيرند

 

 متر) 800(ميشه حدود .محدوده مدرسه ابتدايي وپاركهاي جنبي آن حدود نيم مايل وبصورت پياده است-1

 

  .خيابانهاي اصلي دراطراف واحد همسايگي ايجاد شده وآنرا دور مي زند-2

 

  . بخشهاي جداگانه مسكوني وغيرمسكوني درداخل بوجود مي آيد-3

 

 نفر)  5000تا 1000جمعيت به اندازه اي گسترده باشد كه خدمات مدرسه ابتدائي را تامين سازد. (معموال -4

 

  . ه اي درنقاط مختلف محله بوجود آيدبعضي ازفروشگاهها وخدمات محل-5

 

مايل بوده وتمام ساكنين محله را  2/1مدرسه ابتدايي براي محله اي است كه شعاع عملكرد آن حدود 

پوشش خواهد داد. يك مركز كوچك خريد نيز براي نيازمنديهاي روزانه كه درنزديكي مدرسه ايجاد مي شود 

  .ضروري خواهد بود
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حي مسكوني بهتراست به صورت بن بست با انتهاي بسته وراههايي كه به سوي ترافيك غالب خيابانهاي نوا

بسته اند به وجود آيند وفضاي سبز به تبعيت ازواحدهاي همسايگي وبراساس طرح((رادبرن)) بوجود آيند 

 )(توضيح درمورد طرح رادبرن خواهد آمد

 

تان ويك يا دو مركزتجاري وفضايي كه يك گروه متشكل از سه واحد همسايگي بوسيله يك دبيرسنكته:

بوسيله عبور پياده بوجود آيد، بين مراكز مسكوني واين تاسيسات حائل شده وفاصله آن حداكثر تااين مركز 

  د.يك مايل باش

  

  طرح سازماني عمومي:–طرح رادبرن    

،پيشنهاد آمريكادرطرحشان براي يكي ازنواحي حومه اي رادبرن درنيوجرسي كلرنس اشتاين و هنري رايت

 ايده بلوكهاي بزرگ مسكونيرا عنوان نمودند. اساس نظريه آنها  نواحي مسكونييك نظام برنامه ريزي براي 

   .برمبناي جدايي ترافيك پياده وسواره قراردارداست كه 

د مي شوند كه دراطراف آنها انواع مختلف كوچه هاي بن در طرح رادبرن ، خانه ها به صورت گروهي ايجا

بستي كه به مسيرهاي عبور پياده وپاركها مرتبط مي گردند، قرارگرفته است. مدرسه وفروشگاهها تماماً 

درقسمتهاي ورودي اين واحدهاي بزرگ قرارخواهند گرفت. بلوكهاي بزرگ به مفهوم يك ايده منطقي به 

  .آمدي است كه اماكن مسكوني را ازراههاي اصلي بدور نگه ميداردسوي حل مسائل حركات رفت و

درطرح رادبرن، پارك درمركز بلوكهاي بزرگ به عنوان برترين نقطه محله درنظرگرفته شده است. راههاي 

  .موتوري نيز، به طرف خانه هايست كه درسمت راست آنها پاركها قرارداده شده اند

 

د كه يك شبكه راه بن بست،رادبرن را تحت كاربرد خود قرارداده است . مطالعات انجام شده نشان مي ده

  :چنين خصوصياتي ممكن است به داليل زير محدود گردد
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  .راههاي بن بست كوتاه فقط به عنوان يك خط سرويس دهنده عمل مي كنند

 

وسايرسرويسها مي اين راهها ، جهات حركت وسايل نقليه را به طرف خانه هاوگاراژها ، مراودات مجاز 

  .كشاند

 

اين راهها، همچنين براي بسياري ازپاركينگ ها وراههاي عبورپياده به نحوي قرار گرفته اند كه هركوچه بن 

  .بست را به عنوان يك محيط صرفاً پياده سرويس مي دهند

ت. طرح رادبرن بوده اس ايجاد باغ شهرهايي درجوامع متروپليتن (مادرشهر) طرح رادبرن،هدف ازايجاد نكته:

ومحدوده هرواحد ازمركز دبستان تا درنظرگرفته شده  نفر درسه واحد خوديار 25000حدود براي جمعيتي 

درطرح رادبرن، سعي شده است كه مردم به طبيعت نزديك ترشوند وآسايش  .مي باشد متر 800شعاع 

يادي دارد وهدف آن وآرامش بيشتري جهت ساكنين تأمين گردد.دراين طرح نيز، فضاي سبزاهميت ز

تشكيل يك جامعه شهري سالم است .جهت تامين سالمت بچه ها وجلوگيري ازحوادث ناگوار، پياده روهاي 

(شكل داخل كتاب به درك بهتر اين طرح كمك  .ويژه اي ساخته مي شود كه دورازمسير ماشين هاست

  ميكند)

 :لوكوربوزيه طرح   

 

با توجه به عصرماشين ودرنظرگرفتن نيازهاي جوامع شهري دردوران پس از انقالب صنعتي ، ((لوكوربوزيه)) 

پاسخگوي بخش مركزي شهرارائه داد.درطرح لوكوربوزيه،  1922طرحي را دررابطه با ساخت شهرها درسال 

كه درآن فضاي سبز مناسبي جهت تراكم ترافيك شهر بشمار مي رود وجابجايي مردم را ميسر مي سازد 

ارائه داده است.جمعيتي كه يا  براي يك شهر پرجمعيتوفضاي باز به اندازه كافي است. وي طرح خود را 

درشهر زندگي كرده ودرهمان جا كار مي كنند ويا ساكنين حومه ها بوده كه دربيرون شهر كار مي كنند 

 .ي كنندوباالخره كساني كه درشهر كار كرده ولي بيرون شهرها زندگي م
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ايفا كند. دراين  نقشهاي خود را درفضاي فشرده ومتراكممحسوب مي شود وبايستي  شهر يك مركز تجاري

نيز وتوسعه عمودي شهر طرح به سبب نياز فراوان به هواي تازه ،فضاي بازبه ميزان كافي تعبيه شده 

 .درقسمتي ازآن داراي اهميت خاصي است

 :ترافيك سه نوع راه ديده مي شود درطرح لوكوربوزيه با توجه به سيستم

 راههاي مخصوص تمركز ترافيك سنگين وپخش كاال-1

 شبكه اي از خيابانهاي اصلي -2

 پلهاي محكم-3

وهمه خطوط آهن نيز به ايستگاه مركزي دراين طرح يك سيستم خط آهن نيز جهت شهر درنظرگرفته شده 

بزرگ، ساختمانهاي اداري چند طبقه قرارگرفته منتهي مي شود. دراطراف ايستگاه دريك پارك  درقلب شهر

است وفروشگاهها ومغازه ها نيزدرهمين محل فعاليت دارند.درمجاورت اين منطقه ساختمانهاي عمومي 

وادارات دولتي قراردارند .پس از آن پارك ديگري استقرار مي يابد كه جهت توسعه هاي بعدي مركز شهر 

منطقه صنعتي شهر وايستگاه كاالها است .  ت مساكن چند طبقهو بيشتر به صوردرنظرگرفته شده است ،

 .بوسيله فضاهاي سبز وزمينهاي باز ازشهر جدا مي شوند

 %5درنظرگرفته شده كه فقط  نفر درهكتار 3000تراكم جمعيت درقسمتهاي مسكوني درطرح لوكوربوزيه، 

 )91(سوال كنكور سال ازسطح كل زمين ناحيه اي را كه درميان فضاي باز طراحي شده، اشغال مي نمايد.

   .درنظرگرفته شده اند نفر درهكتار 300طبقه نيز، با تراكم  8آپارتمانهاي مسكوني 

 شهر پهندشتي)-(َشهرگسترده:طرح فرانك لويدرايت    

، فرانك لويد رايت را به پيشنهاد توزيع صنايع، محيطهاي تجاري، مسكن طرف توسعه خطيضرورت يك 

را درطول شبكه هاي راه آهن وبزرگراهها مستقر مي سازد.  اراضي كشاورزيوتاسيسات عمومي كشاند، كه 

متر مربع (يك ايكر) اززمين  4000برمبناي حداقل واحدي را كه لويدرايت را جهت طرح خود برگزيده است، 

اگرچه تاسيسات واحدهاي مختلف خوديار( همسايگي)  ل هرخانوار ودررابطه با واحدهاي خود ياراست.درمقاب
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 .نيزمورد بررسي قرار گرفته ودرنظرگرفته شده اند

دراين طرح، كليه تسهيالت شهري ازفضاهاي ورزشي، هتل، مسافرخانه، صنايع وپاركينگ گرفته تا مراكز 

پيش بيني گرديده اند مساحت محدوده طرح لويد رايت ، دومايل مربع  تجاري، آموزشي ، اداري ، وتفريحي

مي باشد. لويدرايت پيشنهاد مي كند كه تمام فعاليت ها به طوريكنواخت درهمه نقاط شهر پراكنده شوند . 

(تجزيه و تحليل و نتيجه .ولي اين طرح درصورتي قابل اجرااست كه زمان وهزينه سفر به حداقل كاهش يابد

غير قابل خالصه نويسي –)60-56(صفحاتاز تئوري هاي شهري داخل كتاب حتما خوانده شود گيري 

 د)نميباش

  

كتاب ديدگاه  12(مشترك در اين كتاب و اضافات موجود در فصل: نظريه هاي ساخت شهر       

كر ذ+ بعضي نكاتي كه در ساير كتاب ها   هاي نو در جغرافياي شهري نوشته دكتر حسين شكوئي

                                                                                                                                                                                                        )شده است ، مي باشد

  ساخت دواير متحدالمركز (نظريه ارنست برگس):-1

يه دواير متحدالمركز متداخل را دربافت اولين بار نظر (از مكتب اكولوژي شهري شيكاگو)ارنست برگس

توسعه شهر از ناحيه مركزي به كه  مورد آزمون قرار ميدهد و به اين نتيجه مي رسد شهر شيكاگواكولوژيكي 

 تشكيل شده منطقه 5را تشكيل مي دهد.كه از  صورت گرفته و تعدادي مناطق متحدالمركز رطرف خارج شه

كانون فعالترين بخش آن        )Loop)مركز شهر يا لوپ (1شكل:

بخش تجاري مركز -ه استاست و در مركز دايره ي اول واقع شد

-) كه مركز تمركز اداري،اجتماعي و بازرگاني شهر است.C.B.Dشهر(

هتل هاي قديمي ،رستوران -ارزش زمين باالست–بافت تاريخي شهر 

معتقد است در ابتداي پيدايش  برگس-ها و بانكها در اين منطقه اند
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داخل دايره اول به وجود مي آيد.(با شهر همه فعاليت هاي تجاري و صنعتي همچنين واحدهاي مسكوني در 

  گذشت زمان و توسعه تدريجي شهر دايره اولي را دايره ديگري احاطه مي كند)

  )منطقه مسكوني(نكته:در كتاب دكتر شيعه نام اين منطقه را نوشته 

اهي سكونتگدر اين منطقه محالت -درحال توسعه):كه بعد از مركز شهر قرار ميگيرد-(انتقالي)منطقه تحول2

قرار دارد كه به وسيله بخشي از فعاليت هاي مركز شهر نظير تأسيسات و كارگاه هاي سبك ،انبارها وفعاليت 

آلونك نشيني،محالت محقر و -كارخانه ها  و صنايع سبك در اين منطقه اند-هاي اداري اشغال شده است

ز منطقه تحول مي توان به عنوان آلوده شهري ،بيشترين جرم و جنايت در اين منطقه صورت مي گيرد.ا

  منطقه بافت مياني پير و مسكوني بي ثبات ياد كرد.

در اين منطقه كارگران -طبقه شهري است2منطقه مسكوني كارگران: بيشتر بصورت ساختمان هاي )3

  .-صنايع سكونت يافته اند و در عين حال محل سكونت مهاجراني است كه بعداً به شهر مهاجرت مي كنند

نطقه مسكوني طبقه پردرآمد(هسته مركزي): در اين منطقه طبقه ثروتمندان بيشتر در خانه هاي ) م4

و در بخشي از اين قشر خانه هاي آپارتماني و هتل هاي سكونتگاهي نيز جايگزين  اختصاصي سكونت دارند

  شده است.

محل -قراردارد بيرون منطقهدر پيرامون و ) منطقه حومه شهري(منطقه سفركنندگان):منطقه سفركنندگان 5

-قسمت اعظم اين منطقه احتماالً به صورت اراضي باز هستند-مهاجرت ها و جابجايي روزانه كارگران است

مي  سكونتگاه هاي خوابگاهيدهكده هايي كه در داخل آن وجود دارد اغلب خصوصيات خود را تبديل به 

  هستند) 5(پس سكونتگاه هاو حومه هاي خوابگاهي در منطقه نمايد.

  ه بر نظريه ارنست برگس از طرف عده اي از محققان:داظهار نظرهاي وار*

در بيشتر موارد توسعه و گسترش -2برگس بيان مي كند توسعه نمي يابد.شهرها با چنان نظمي كه -1

صنايع در مجاورت ايستگاه -3مناطق صنعتي ،بازرگاني و مسكوني به صورت مثلثي است نه دايره اي شكل.
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منطقه ي واحدهاي مسكوني طبقه پايين و فقير جامعه -4راه آهن و راه هاي آبي تأسيس مي شود.هاي 

در بيشتر موارد مؤسسات ،شركتها و -5شهري در مجاورت منطقه صنعتي و حمل ونقل به وجود مي آيد.

ها مراكز فعاليت هاي تجاري در بخش هاي حساس خيابان هايي تمركز مي يابند كه از بخش مركزي شهر

  منشعب مي شوند.

  ساخت قطاعي شهر :(نظريه همر هويت)-2  

 مركز تجاري شهر )1

 عمده فروشي و صنايع سبك(منطقه تحول) )2

 منطقه مسكوني با درآمد كم )3

 منطقه مسكوني با درآمد متوسط )4

 منطقه مسكوني با درآمد باال )5

برخالف نظريه دواير متحدالمركز در نظريه ساخت 

قطاعي شهر،شهرها نمي توانند براي هميشه حالت دايره 

اي شكل بودن مناطق داخلي خود را حفظ كنند.بلكه 

اجاره حالت قطاعي بيش از دايره اي زمينه مساعدي را جهت توسعه به دست مي آورد.در اين نظريه عامل 

   نما مطالعه شهر را عملي سازد.مي تواند به عنوان راهخانه 

از نظر همر هويت اصل و منشأ منطقه مسكوني الف: منطقه واحدهاي مسكوني گران قيمت و طبقه اول : 

آغاز مي گردد (جايي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي  رطبقه اول از مجاورت مركز اداري و خرده فروشي شه

به طرف -از كانون خود در طول شبكه رفت و آمد توسعه مي يابند-طبقه پردرآمد شهري عرضه ميشود)

زمين هاي دور از خطر سيالب و عوامل آلوده كننده محيط زيست قرارگرفته اند و يا در طول درياچه 

جابجايي ساختمانهاي اداري و تجاري توسعه واحدهاي مسكوني -ها،خليج ها و رودخانه ها توسعه مي يابند

اين واحدها به هيچ عنوان خود به خودي جابجا نمي شوند -هت عمومي عملي مي كندگران قيمت را در ج
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ممكن است به علت  شركت هاي ساختماني-بلكه بسيار اصولي و حساب شده اين كار صورت مي گيرد

به -شكل دهند. توسعه قوسيمالكيت زمين منطقه واحدهاي مسكوني گران يمت را به جاي توسعه مستقيم ،

  -توسعه شهر طبقه اول بخش مركزي شهررا تخليه ودر يك يا دو منطقه معين اقامت مي كنندموازات 

به سوي فضاي باز و دور از محدوديت هاي نامساعد طبيعي ب:واحد هاي مسكوني با اجاره بهاي بيشتر : 

  وسعت مي يابند.

قديمي شهر ساخته مي  ج: آپارتمان هاي لوكس اجاره اي : در مجاورت بخش هاي تجاري و منطقه مسكوني

  شوند.

در طول خطوط آهن و راه ها و در دسترس منابع آب به وجود مي آيند.(به صورت            مناطق صنعتي

  به دور از بخش مركزي شهر-زنجيري و شبه زنجيري)

  توسعه مثلثي شكل بيش از دايره اي است            مناطق داخلي شهرها

را در مناطق مختلف شهر  قيمت زمين هاي شهري            دسترسي به راه ها           در ساخت قطاعي

  تعيين مي كند. 

همر هويت عالقه داشت نظريه اش را با توجه به شكل استفاده از زمين هاي شهري براي مناطق 

  مسكوني(اجاره بها)ارائه دهد.نظريه او متأثر از نظريه ارنست برگس بود.

  مطرح شده بود. ويليام هرداز اينكه همر هويت ارائه دهد ،توسط نظريه ساخت قطاعي شهر را قبل 

  كساني كه نظريه ساخت قطاعي شهر را به اجرا در آوردند      جونز براي شهر بلفاست

  الگري كانادااسميت براي شهر ك                                                                            
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  »:نظريه كالوين اشميد«ساخت شهر با بررسي هاي آماري   

 از طريق مسائل شهري نظير خودكشي و جدايي گزيني گروه هاي ويژه ي شهريمطالعه  اكالوين اشميد ب

(نظريه ساخت اكولوژيك شهر=كالوين را مطرح مي كند. ساخت اكولوژيك شهر نظريهبدست آمده آمارهاي 

  اشميد)

ساخت توجه خاصي دارد و اين تفاوت ها را وابسته به  تفاوت هاي موجود در شهرهااو در ساخت شهر به 

  مي داند.مثل:اجاره خانه،شغل،ميزان تحصيالت،نژاد،مليت،زاد و ولد،سن.شهر 

 اينآن وابسته است و اقتصادي جمعيت -پايگاه هاي اجتماعيكامالً به بزرگ ساخت اكولوژيك شهرهاي -1

  تأثير پذيري در چهره شهرها منعكس مي شود.

  استوار است. ساخت اجتماعي جامعه شهري برپايه اصول اكولوژيك-2

نشان دهنده اين حقيقت است كه در يك طرف شهرها بهترين واحدهاي مسكوني  ساخت اكولوژيك  شهر-3

  ه ساخته شده است.و آلودو در طرف ديگر آنها آلونك هاي محقر 

                                                    ساخت ستاره اي شكل:     

  

ه باي شكل شهر نمودار حاالت يك شهر ساكن و ثابت نمي باشد.بلكه در اغلب موارد ساخت دايره نظريه 

هر توسعه ش-1علت رشد و توسعه شهر متحرك و غيرثابت است.توسعه شهر مي تواندبه دوصورت عملي شود:

  توسعه شهر از طريق عمل تمركز در داخل آن.-2از اطراف خود،
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مراحل مختلف اكولوژي شهري به موازات افزايش جمعيت سازمان ها و تأسيسات بخش مركزي شهرها 

ظاهر مي شود.و در اثر ايجاد موج توسعه شهر به نواحي (جدايي گزيني،هجوم و جايگزيني،توالي و تسلسل)

  سعه مي يابد.اطراف و بيروني خود تو

به اطراف شهرها ،به يك شكل عمل نمي نمايند و از  حركت جمعيت،تاسيسات ،صنايع و سازمان هاي شهري

و جود ناحيه مركزي شهر به يك مقياس صورت نمب گيرند.در مقابل توسعه شهر جهات مختلف شهر به 

است.و لذا شهر يا بدان جهت توسعه پيدا  عاملي بازدارندهمانند شيب هاي تند ،تپه ها و كوه ها  موانع طبيعي

نمي كند و يا در صورت توسعه مشكالت و افزايش هزينه هايي را به دنبال دارد.مسيرهاي حمل و نقل 

،شاهراه ها،خيابان ها و خطوط آهن همه تحت تأثير وجود عوامل نامنظم و نامسائد طبيعي شهرها و اطراف 

  باطي سعي دارند كه در شكل شعاعي بوجود آيند.آنها واقع مي شوند.چنين شبكه هاي ارت

مي دهد و زمين هاي  افزايش ميزان تراكم را در سطوح شهري امكانات دستيابي به مسيرهاي حمل و نقل

شهري با امكانات وسيع حمل و نقل نسبت به ساير زمينها داراي ارزش بيشتري مي شوند.(شهرشكل ستاره 

  بوستون آمريكا   ورنر        ورت گرفته در رابطه با ساخت ستاره اي شهر   اي به خود مي گيرد) بررسي هاي ص

  نيويورك         اسپنگلر                                                                                                        

  فلمن و دويس     شيكاگو                                                                                                                            

*مهم ترين عامل در جهت تغيير و تعديل از شكل دايره اي به شكل شعاعي يا ستاره اي وجود راه ها و 

     وجود منابع طبيعي است.مسير هاي حمل نقل +

  :»نظريه چنسي هريس و ادوارد اولمن«ساخت چندهسته اي 
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  عمده فروشي و صنايع سبك(منطقه تحول)-2بخش تجاري شهر                        -1

  منطقه مسكوني در آمد متوسط-4منطقه مسكوني كم درآمد               -3

  منطقه صنايع سنگين-6                منطقه مسكوني درآمد باال -5

  حومه صنعتي-9حومه مسكوني         -8منطقه تجاري دور از مركز شهر             -7

شهرهاي خيلي كوچك تنها داراي يك مركز يا هسته واحد است اما شهرهاي بزرگ امروزي همگي داراي 

امكان  ارتباط مسيرهاي حمل و نقلق مراكز متعددي است كه تشكيل اين مراكز در داخل شهرها از طري

   پذير ميگردد.

در داخل شهرها       فعاليت هاي اقتصادي        در تقاطع وسايل نقليه و مسيرهاي اصلي شهر كه قابل 

  دسترسي اكثريت مردم است توسعه مي يابد.

به  مي گيرد و باتكميل عملكردهاي وسايل ترافيك و توسعه قسمت هايي از شهر ساخت چندهسته اي شكل

              توسعه مي رسد.

نظريه ساخت چندهسته اي شهر(اولمن و هريس)        با استفاده از نظريه مناطق دايره اي شكل برگس و 

ساخت قطاعي همرهويت تنظيم و ارائه شده است. اين دو نفر (هريس و اولمن)معتقدند كه استفاده از زمين 

ه مستقل شهري ظاهر مي شود نه در كناره هاي يك هسته يا يك مركز هاي شهر اغلب در اطراف چندهست

   در اين نظريه هسته و مركز به عواملي اطالق مي گردد كه در اطراف آن امكان توسعه شهر وجود دارد.معين.

با امكانات وسيع حمل و نقل هسته و مركزي را تشكيل مي دهد كه در آن اداره بخش مركزي شهرها 

ها،بانك ها ،و....فعالند.مؤسسات و تأسيسات بخش عمده فروشي براي تشكيل هسته اي در  ها،خرده فروشي

طول راه آهنها و راه هاي اصلي تالش مي كنند.صنايع سنگين  در حاشيه شهر هستند.دانشگاه ها هسته اي 

  مستقلي را در محدوده شهري مي طلبند.



 تئوری ها و نظريه های ساخت شهر

 

٢٢ 

 

 معين و تخصصي در منطقه يا گوشه اي از شهروجود فعاليت هاي يكي از علل پيدايش هسته هاي شهري 

   است.

هنگام شكل گيري آن هسته هاي شهر به وجود مي آيند و اصل و منشأتاريخي پيدا ميكنند.مانند لندن كه 

از ابتداي شكلگيري شهر دو هسته كامالً مشخص در آن ديده مي شود.يكي سيتي كه مركز تجارت و بانك 

                                                                                             ركز سياسي مادر شهر لندن است.هاست و ديگري وست مينستر كه م

عوامل -3جمعيت،-2،وسعت-1تعداد و موقع هسته هاي اصلي از نظر ريچارد چورلي و پتر هاگت بستگي به : 

ساخت كلي شهرها نيز باعث ظهور هسته هاي جديد مي شود يا بلعكس به عللي امتياز  دارد. تاريخي

در شهرهاي بسيار بزرگ هسته هاي متعددي به وجود مي آيد عموالً چندهسته اي را از آنها سلب مي كند.م

كه ارزش و اعتبار آن با درجه تخصص يابي هسته ها ارتباط دارد درحالي كه در داخل شهرهاي كوچك 

  امكان ظهور ويژگي هاي چندهسته اي وجود ندارد.

)منطقه عمده 2)بخش مركز تجارت شهر.1دربيشتر شهرها پنج منطقه يا هسته كامالً مشخص ديده مي شود:

)منطقه صنايع سنگين در حاشيه امروزي 3فروشي و صنايع سبك در مجاورت مركز مهم حمل و نقل شهري.

  اطراف شهر. هاي خوابگاهي)حومه 5)مناطق مختلف مسكوني.4شهرها.

در يك ناحيه بزرگ -2در شهرهاي استعمارزده آسيا و آفريقا.-1علل تشكيل ساخت چند هسته اي:

فعاليت هاي ناهمسان و ناهماهنگ در منطقه اي از شهر ممكن است باعث ظهور هسته هاي جديد -3شهري.

از فعاليت هاي شهري در منطقه بعضي -5فعاليت هاي ويژه و تخصصي در منطقه اي ازشهر.-4شهري شود.

در -7تفاوت فاحش در ميزان اجاره.-6اي از شهر تمركز و تراكم مي يابد و هسته جديدي را بنيان مي نهد.

  بعضي از شهرها ويژگي هاي فيزيكي محل استقرار شهر .

 بسيار تأكيد مي اتومبيلدر زمينه علل پيدايش ساخت چند هسته اي شهر برعامل استفاده از  هارولد مه ير

باعث شكل  اتومبيل و توسعه حومه نشينيوي عقيده دارد بعداز جنگ جهاني دوم استفاده وسيع از كند.

  گيري هسته هاي جديد شده است.مه ير     اتومبيل      چند هسته اي      مگاالپليس
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  »:نظريه رابرت ديكنسون«ساخت عمومي شهرها     

حداكثر تراكم از لحاظ جا وفضا(زيرا مركز اصلي شبكه هاي  ي+ بخش قديمي شهر+منطقه مركزي:تجار-1

وسايل ارتباطي است)+حداكثر تراكم و توسعه عمودي+خرده فروشي،عمده فروشي،بخش اداري ،بازارها،هتل 

و بخش مسكوني براي طبقه ممتاز و ثروتمند و طبقه فقير و كم درآمد مانند قطب هاي جاذب عمل مي  ها

د.+همه زمين هاي منطقه مركزي تحت پوشش ساختمان هاي شهري قرار مي گيرند.همچنين ترمينال كنن

  كاالهاي راه آهن و وسايل نقليه ديگر در اين قسمت تأسيس مي شود.

): برخالف منطقه مركزي در تراكم ساختمان (منطقه در حال تحول و منطقه رو به پژمردگيمنطقه مياني-2

شود.طرح هاي شهري در اين منطقه به صورت نسبتاً كاملي اجرا شده است كه طرز ها محدوديتي ديده مي 

خيابان بندي و عرض خيابان ها نمونه اي از اين طرحهاست.بلوك هاي ساختماني كامالًتوسعه يافته است و 

فضاهاي باز و شخصي بندرت به چشم مي خورد.اين منطقه معموالًيك منطقه مسكوني است و تراكم 

تعداد بيشماري از كارخانه هاي كوچك در اين منطقه  مسكوني درآن بسيار زياد است.با وجود اين واحدهاي

تأسيس مي شود.از طرفي مرحله اوليه استقرار و توسعه صنايع شهري در سطوح مسطح منطقه مياني صورت 

قه براي مي گيرد.واحدهاي مسكوني آن مهاجران و قشرهاي كم درآمد جامعه سكونت مي كنند.اين منط

  طراحان شهري هنگام نوسازي مسائل و مشكالت فراواني ايجاد مي كند.

:اصوالً منطقه اي مسكوني به شمار مي رود.سرعت اشغال اين منطقه بعداز جنگ جهاني اول منطقه بيروني-3

كم افزايش مي يابد.+اين منطقه منطقه اي باز و داراي فضاهاي وسيع و پاركهاي عمومي است.از اين رو ترا

كمتري را نشان مي دهد.+در اين منطقه فضاهاي باز منطقه واحدهاي مسكوني را از ديگر مناطق شهري جدا 

مي سازد.+در منطقه بيروني ويژگي هاي شهري در محل تقاطع وسايل ارتباطي در اطراف يك هسته قديمي 

ين فراگير مي شود.+در ا،يك بازار محلي ،يك روستا يا يك هسته كهن صنعتي ،گسترش مي يابد و بتدريج 

منطقه با توجه به اعتبار اجتماعي مردم آپارتمان ها و ساختمان هاي چندطبقه ايجاد مي شود كه بهترين 

  مكان براي سكونت يا انتقال و تأسيس شركتها ،سازمان هاي تجاري و باشگاه ها به شمار مي رود.
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ري قرار دارد كه در آن سوي مرزهاي اداري حاشيه شهر يا مرزهاي دهشهر: منطقه بيروني حومه هاي شه-4

شهر واقع شده است و يك حوزه وسيع روستايي به شمار مي آيد.باتوسعه شهر مناطق مسكوني به سوي 

منطقه بيروني گسترش مي يابد و صنايع جديد و ديگر فعاليت هاي شهري در اطراف شهرك ها يا 

  روستاهاي موجود متمركز مي شود.

  ساخت طبيعي شهر:   

اساس اين نظريه بر ويژگي هاي جغرافيايي شهر استوار است.خصوصيات طبيعي +خصيصه هاي فرهنگي 

مردم        مهم در شكل گيري شهر.در حقيقت طبيعت و انسان ها در فرم گيري شهر دخالت مستقيم 

  يد مي كند.دارند.در ين نظريه بر ساخت مناطق داخلي شهرها بيش از شكل كلي آنها تأك

  :ساخت خطي و كريدوري   

اين نوع شهرها معموالً در مسيرراه هاي آبي يا رودخانه ها و يا در 

مسير شبكه هاي اصلي ارتباطي و راه ها و جاده هاي اصلي و راه آهن شكل گرفته و توسعه مي يابند.براساس 

شهري توسعه خود را از شكل ستاره اي شروع نموده اين نظريه در گذشته شهرها در اغلب اوقات حوزه هاي 

و به شكل دايره اي نزديك مي شدند.ولي توسعه شبكه راه ها و مسيرهاي اصلي ارتباطي تمايل توسعه شهر 

را در مسيرچنين شبكه هايي به صورت كريدوري يا خطي قرار مي دهد.در محل تقاطع مسيرهاي اصلي 

  انبوهي  به اوج خود مي رسد. است كه تراكم شهري افزايش يافته و

  يكي از عوامل توسعه شهر در سالهاي اخير      طرح خطي 

  مگاالپليس         خطي مرزهاي شهرهاي متروپليتن را گسترش مي دهندسيستم 
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  »:نظريه پترمن«تلفيق و تركيب دونظريه    

دايره اي و از تركيب دو نظريه ساخت شهر به صورت  پترمن 

مي باشد به صورت زير جهت باد آنها غربي كه  شهرهاي متوسط انگليسينظريه جديدي را درباره قطاعي 

منطقه واحدهاي مسكوني با وسعت كم -3منطقه تحول شهر    -2   -بخش مركزي شهر-1مطرح مي كند:

ساخته شده اند ،واحدهاي  كه با شرايط و قوانين ويژه ايC،واحدهاي مسكوني وسيع در قطاع  Bو Aدر قطاع

در اطراف شهرها  1945و1914منطقه مسكوني كه بعد از سالهاي -D     .4مسكوني وسيع قديمي در قطاع

  عده اي از فاصله دوري(روستا)به شهر مي آيند.-5ساخته شده اند.    

5-A،بخش صنعتي و قشر پايين تر كارگرانB شهرداري،بخش سكونت طبقه كارگر و منطقه خانه سازيC 

  بخش طبقه متوسط.Dبخش طبقه پايين تر از متوسط و 

 مخالف قطاع صنعتياست يعني جايي كه باد مي وزد و طرف  در حاشيه غربيبهترين محل براي زندگي 

  است.

  نظريه موريس دوي:   

ز دايره يرد و به شكل مربع يا مستطيل بيش اخود مي گ )بخش مركز تجارت شهر:شكل نامنظمي به1

در استفاده از زمين هاي شهر درطول خيابان هاي شعاعي گسترش )فعاليت هاي تجاري 2نزديك مي شود.

  مي يابد ودر نقاط مهم آن مراكز فرعي تشكيل مي دهد. 



 تئوری ها و نظريه های ساخت شهر

 

٢۶ 

 

)واحدهاي مسكوني طبقه كم درآمد 4)صنايع در مجاورت راه آهن يا راه هاي آبي متمركز مي شود.  3

در هر  2و1)واحد هاي مسكوني طبقه 5وزه هاي حمل و نقل به وجود مي آيد.   ،نزديك منطقه صنعتي و ح

  منطقه اي از شهر ممكن است ساخته شوند.

  نكته:از نظر موريس دوي بخش مركزي شهر به مربع يا مستطيل نزديك است نه به دايره اي.

  »:نظريه جيمز وانس«ساخت منطقه واحد هاي مسكوني   

جيمز وانس منطقه جديد واحدهاي مسكوني در نقاطي به وجود مي آيد و ودر نقاطي هم به وجود  از نظر

  نمي آيد:

)در طول 2)در نقاطي به وجود مي آيد كه قبالًهيچگونه مركزيت تجاري و خرده فروشي نداشته باشد.  1

بيل هاي شخصي وابسته مسيرهاي ترافيك عمومي ساخته نمي شوند ،زيرا امروزه ايجاد اين منطقه به اتوم

است ودر مغازه »واحدخوديار«)معموالًمانند يك4)از بخش مركزي شهرها بيشتر فاصله مي گيرد.   3است.  

  هاي آن كاالهاي مختلفي به فروش مي رسد.

  :عوامل مؤثر در ساخت منطقه مسكوني

اقتصادي ساخت مناطق مسكوني شهرها سه عامل پايگاه اقتصادي افراد،پايگاه و -اجتماعيدر تحليل 

مذهبي نژادي اساس كار را تشكيل مي دهد.از اين رو بايد منطقه واحدهاي شخصيت خانوادگي و پايگاه هاي 

  1از الگوهاي سه گانه بررسي مي شود:مسكوني با توجه به اين عوامل در يكي 

محوري:منطقه مسكوني با توجه به سطوح تحصيالت،انواع شغل،درآمد و قيمت مسكن )ساخت قطاعي يا 

  توسعه پيدا مي كند.

)ساخت دايره اي:منطقه مسكوني باتوجه به تعداد افراد خانواده،سن واحدهاي مسكوني و واحدهاي 2

شتغال زنان خوديار،تراكم خانه سازي،تالقي واحدهاي ساختماني در سطوح وسيع تر و پايگاه شغلي و ا

  بستگي دارد.
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)ساخت چندهسته اي:منطقه مسكوني از طريق اقليت هاي مذهبي و نژادي شكل مي گيرد.(هسته اي 3

  جداگانه)

عقيده دارد ساخت واحدهاي مسكوني گروههاي مذهبي و نژادي،ممكن است به شكل دايره اي  Rose)روز(

يره اي شكل منطقه واحدهاي مسكوني از بين يا قطاعي و محوري ظاهر شود.بدين سان كه بتدريج حالت دا

  مي رود و در نهايت به شكل محوري يا قطاعي در مي آيد.

ظهور فرسودگي و خرابيهاي مساكن را در منطقه تحول شهرها ناشي از عوامل زير مي (Hoover)هوور

طور )كند شدن توسعه شهري و كاهش يافتن قيمت امالك به 2)توسعه عمودي در هسته شهري،1داند:

  )عامل اتومبيل.3مطلق. 

درباره توسعه مساكن محقر وغير استاندارد عقيده دارد در شهرها نمي توان بين منطقه  (wright)   رايت

ثروتمند ومنطقه رو به ويران شهر مرز كامالً مشخصي تعيين كرد.منطقه محقر و كثيف در جهات مختلف 

ش مركزي شهرها مورد توجه مهاجران روستايي و شهر گسترش مي يابد.واحدهاي مسكوني ارزان قيمت بخ

و فشار مداوم براي سكونت در اين مساكن همواره ادامه دارد.گاهي نيز  مردم كم در آمد شهري واقع مي شود

مردمي كه در داخل شهرها جابجا مي شوند يك محور و قطاع معيني براي سكونت خويش انتخاب مي كنند 

اقتصادي خود معموالً در –و اقتصادي با توجه به ويژگي هاي فرهنگي  و گروههاي مختلف اجتماعي،مذهبي

  قطاع كامالً مشخصي زندگي مي كنند.

ترومن هارتشورن براي تحليل واحدهاي مسكوني غير استاندارد در سطوح بلوكهاي ساختماني از اين عوامل 

)فاصله از منطقه خانه 3شهر. )فاصله از بخش مركز تجارت2)فاصله از منطقه صنايع سنگين.1بهره مي گيرد:

)دصد 7)توپوگرافي.6)حد متوسط ارزش يك واحد مسكوني.5)ميزان اجاره ماهانه.4سازي در مقياس بزرگ.

)درصد مساكن 11)تراكم واحدهاي مسكوني.10)درصد محلهاي خالي.9)درصد اجاره نشينها.8صاحبخانه ها .

 ناسالم و رو به ويراني. 
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  :ساخت بخش مركزي شهرها

استفاده از زمين هاي شهر و ايجاد مؤسسات و سازمانهاي عمومي،مانند دانشگاه ها،بيمارستانها،موزه ها و 

)ويژگي هاي 2)تراكم جمعيت.1كتابخانه ها وگسترش آنها در داخل شهرها به عواملي بستگي دارد از جمله:

  )درآمد و سطح زندگي مردم.4)شرايط و كيفيت زندگي.3اجتماعي و فرهنگي.

سيس سينماها،تئاترها،مغازه ها ،رستورانها،مدارس و شعبه هاي بانك با پراكندگي جمعيت ارتباط مستقيم تأ

و دائمي دارد.هرچند در سالهاي اخير گرايش به بيرون رفتن از مناطق پرجمعيت شهري وضع گذشته 

ه نطقه مسكوني ببسياري از اين مكانها را دگرگون ساخته است.گاهي ممكن است سكونت مردم يا توسعه م

سمت از جهات اصلي و فرعي شهر باعث جابجايي برخي از سازمانهاي شهري شود.جهت گيري اين سازمانها 

  و مؤسسات به مسيرهاي سكونتي مردم شهر بستگي دارد.

امروزه نقش بخش مركزي شهرها تاحدودي تضعيف شده است رشد عمودي اين بخش در داخل مرزهاي آن 

زاينده شهري ديگر در نتيجه فعاليت هاي فهنوز هم ادامه دارد.به عبارت »طقه تحولمن«و توسعه به سمت 

بخش مركزي شهرها افزوده مي گردد و در توسعه جانبي بعضي از نقش ها و  نهايماتبسرعت با ارتفاع ساخ

فعاليت هاي بخش مركزي به طرف يكي از جهات اصلي وفرعي شهرها يا در طول خيابانهاي معين،مرزهاي 

  سابق اين بخش ناديده گرفته مي شود.

  مورفي معتقد است در بخش مركزي شهرها معموالً دو منطقه در حال توسعه ديده مي شود:

)منطقه جذب:بخش مركزي شهرها به سمت واحدهاي مسكوني سالمتر پيش مي رود و با جذب آنها 1

در اين بخش از شهر «ايد بتوان گفت:هتلهاي تازه،اداره ها و مغازه هاي لوكس ايجاد مي شود،از اين رو ش

تمركز بخش خدمات بدان سان ارزش و اعتبار مي يابد كه نه تنها نيازهاي محدوده شهر را تأمين مي كند 

اين تعريف يكي از علمي ترين و محكم ترين تعاريف »بلكه نيازهاي همه ناحيه شهري را نيز برطرف مي سازد

  بخش مركزي شهرهاست.



 تئوری ها و نظريه های ساخت شهر

 

٢٩ 

 

قطه مقابل منطقه جذب قرار مي گيرد.در اين منطقه رستورانهاي ارزان قيمت ،بنگاه هاي )منطقه دفع:در ن2

يعني منطقه دفع از توسعه برخي از فعاليت هاي شهري جلوگيري مي كند و رهني،ايستگاه هاي اتوبوس و...

از  فعاليت هاي ويژه اي را گسترش مي دهد.باتوجه به وضعي كه در دودهه اخير پيش آمده است برخي

سازمانها و مؤسسات و عوامل تشكيل دهنده بخش مركزي شهرها سعي مي كنند در خارج از محدوده اين 

بخش فعاليت كنند.امروزه موزه ها و ساختمانهاي عمومي نيز در بيرون از مرزهاي بخش مركزي شهرها 

آنها مؤثرند  فعاليت مي كنند.عواملي كه از توسعه بخش مركزي شهرها جلوگيري مي كنند و در ساخت

عبارتند از:توده هاي آب،پاركها،سراشيبيهاي تند،اداره ها و ساختمانهاي عمومي.(تحليل نظريه هاي ساخت 

  كتاب ديدگاه هاي نودر جغرافياي شهري دكتر شكويي خوانده شود) 540-535شهر صفحات 

 

  طرح هاي مختلف توسعه شهري:   

باتوجه به توسعه روزافزون شهرها و جلوگيري از رشد بي رويه و بي قاعده آنها طرح هاي بسياري ارائه 

  گرديده است تا بتواند به طرح و نقشه اي منطقي براي شهر بينجامد. 

  شهر ستاره اي (شعاعي):    

وجود شبكه راههاي اصلي و پر رفت و آمد كه در مسيرشان معموالً 

فعاليت هاي مختلف شهري و از آن جمله صنعت،انبار،نيازمنديهاي وابسته و امثال آنها به وجود مي آيدو از 

طرفي وجود موانع و محدوديت هاي فيزيكي مثل كوه،دره،باتالق،جنگل و نظي آنها ممكنست كه به شهر 

حميل كند كه بافتي ستاره اي (در طول شبكه راهاي اصلي)بخود بگيرد و در حوالي و محدوده شرايطي را ت

هاي اطراف آن اماكن مسكوني با سلسله مراتبي از شبكه هاي ارتباطي بوجود مي آيد.اگرچه گسترش شهر 
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 بهترين يبين شعاعهاي آن مي گردد ولي همين اراض به صورت ستاره اي باعث خالي ماندن زمين در فاصله

  موقعيت را جهت توسعه فضاهاي سبز ،جنگل كاري و پارك فراهم مي آورد.

شهر يك مركز اصلي داردو مراكز فرعي در طول شعاع هاي منشعب از مركز پخش مي گردند.(خالء دوري از 

  مركز تاحدودي پر مي شود و از مشكل تمركز در مركز كم مي شود)

  هسته مركزي با كاربرد هاي متفاوت.1داراي  –مناسب براي شهرهاي متوسط تا بزرگ 

بطور كلي در فواصلي از اين طرح اتوبانهاي كمربندي باعث اتصال شعاعها به يكديگر مي گردند.در اطراف 

اتوبانها هيچگونه توسعه اي وجود ندارد.اتوبانها در محل تقاطع با شعاعها به نواحي مختلف شهر پيوند مي 

ي گسترش شهرها متمركز هست كه در طول جاده هاي خارج از شهر شروع به يابند.اين طرح نتيجه منطق

  گسترش كردند.

  از مزاياي اين طرح : دسترسي همه به مركز شهر 

هر اندازه از مركز شهر دور شويم          اهميت اتوبانهاي حلقوي -تثبيت اين مدل به ندرت امكان پذير است

  بيشتر ميشود.

-حمل و نقل عمومي است. عيب طرح = قابليت اجرايي و كنترل فضاي سبز اين طرحي خوب براي شبكه

  فاصله گرفتن شعاع هاي شهري از يكديگر

  اين طرح پايه و اساس طراحي شهرهاي واشنگتن ، مسكو و كپنهاك است.

  شهر اقماري:    

جديد توسعه شهر و پخش جمعيت و يكي از راه حل هاي توسعه شهرهاي 

تأسيسات شهري به صورت اقماري است.فعاليت هاي اصلي اقتصادي و تجاري در هسته مركزي و داخل شهر 
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ايجاد شده و نواحي پيرامون و حومه شهر عهده دار اسكان قسمتي از جمعيت خواهد بود از طرف ديگر اين 

شد و تقليل آلودگي هاي محيطي ،قسمتي از  طرح مي تواند به منظور كاهش حجم ترافيك و آمد و

فعاليتهاي شهري را به همراه بخشي از جمعيت به صورت اقماري در حومه شهر اصلي قرار دهد.يعني ايجاد 

فضاي باز،سبز،اراضي      فاصله بين شهر اصلي تا شهر اقماري-اصليشهر در حومه شهر 

  ذخيره،صنعت(فعاليتهاي اقتصادي)

در رابطه با شهر و حوزه نفوذ مستقيم آن  –پخش و مستقر ساختن جمعيت شهر در چند ناحيه شهري 

  به طور كامل جدا از شهر است. –است 

  .عيب = محدوديت ابعاد منطقه 

شهر اقماري توسط اراضي كشاورزي از شهر اصلي جدا مي شود و به وسيله كمربند سبز محدودمي 

هر شهر اقماري خود يك مركز خدمات و فعاليت هاي  -ستاره اي را دارد) شود(حكم كمربند سبز در شهر

  توليدي خواهد بود.

  مبتكر اين طرح= ابنزر هاوارد-نفر است 250000تا  25000اندازه بهينه جمعيت شهر اقماري= 

ايده شهرهاي اقماري زمينه مناسبي را براي مفهوم واحدهاي همسايگي و واحدهاي خوديار شهري فراهم 

كرد.اين طرح بيش از تمام ايده هاي ديگر بخصوص در رابطه با توسعه منطقه اي قابل قبول بوده و به مرحله 

  اجرا درآمده.

  :شهر خطي    

اولين بار در مادريد. از اين طرح براي توسعه و بازسازي لندن بعد از جنگ جهاني دوم -1882سوريا اي ماتا 

از اين الگو استفاده شد.اين طرح بيشتر براي راه هايي است كه از آنها راه هاي فرعي ديگري منشعب شده به 

وسعه يابد كه مزارع ،باغات و پاركها قسمت هاي مختلف شهر منتهي مي شوند. اين طرح ميتواند بگونه اي ت

و فضاهاي سبز از بين نروند. در طرح خطي هر چقدر از مركز شهر دور شويم با توجه به شكل شهر ، نوع 
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مزاياي اين طرح=در هيچ جاي شهر مركز عمده تراكم زا    مشاغل و نقش خيابانها هم تغيير پيدا مي كند.

يب =در طرح خطي اعدمات ، مشاغل و زمين باز دسترسي دارند. موجود ندارد و همه به نسبت مساوي به خ

در اين طرح با فقدان مركزيت رو -توسعه شهر موجب فاصله گرفتن نواحي مختلف آن از مركز شهر مي شود

فواصل ميان عناصر مختلف شهر نسبت به شهرهاي متراكم زياد است كه مخارج ايجاد -برو هستيم.

در -لعاده سنگين كرده است و ميزان جمعيت پذيري را با مشكل مواجه كردهتأسيسات زيربنايي را فوق ا

  ميانه مسير رفت و آمدي قابليت دسترسي كمتر است.

اين طرح در آمريكا توسط چاملس در طرحي بنام شهر جاده اي و در فرانسه توسط لوكوربوزيه مبنا قرار 

ستفاده كرده است.براي آينده شهر استالينگراد در گرفته و فرانك لويد رايت نيز در ايده شهري خود از آن ا

   شوروي و گسترش شهر ورشو لهستان نيز اين فرم مطرح بوده است.

  شهر گسترده(شطرنجي):   

واضع اين طرح = فرانك لويد رايت  / اين طرح متأثر از افكار دانشمندان آمريكايي است.در لوس آنجلس 

به اجرا در آمد.اين شهر بدليل آنكه مركب از گره هايي است كه بخش هاي بزرگي را اشغال  (شهر هزار گونه)

كرده و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي مثل تراموا را غير ممكن ميكند و استفاده از اتومبيل شخصي 

  مهيا است. 

  در طرح گسترده =عدم وجود سيماي شهر در مركز شهر (فاقد مركزيت)

هكتار زمين واگذار شود كه هم كشاورزي كنند و هم كارگر  5/1-1پيشنهاد مي كند به هركس راست 

  .   بزرگترين مشكل اين طرح= وجود فاصله زياد در نقاط مختلف آن.صنعت باشند

تأكيد لويد رايت روي وسيله نقليه است.  طرح داراي توسعه نا محدود و پراكنده است.استفاده از اين طرح 

)جامعه فرد گرا(خود فرم گسترده حالتي فردگرا 2)جوامعي با تمركز و تراكم باال.1دف متضاد است:ه 2براي 

  خوانده شود) 77دارد). در اين طرح سلسله مراتب خيابانها را مي توان براحتي امكان پذير كرد.(صفحه 
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  شهر در مدل كهكشان:   

  ر اين طرح=ابنزر هاواردبه اين طرح گسترده هسته اي هم مي گويند.مبتك

  عمود بر هم-2مورب ،-1نواحي حاشيه اي طرح را فضاي سبز احاطه مي كند. شبكه هاي ارتباطي:

در اين بافت تمركز شهري در بعضي نواحي وجود دارد.طرحي بينابين از طرح هاي گسترده و متمركز 

كهكشان با شبكه هاي مورب است.هركدام از هسته هاي طرح مي تواند واحد تخصصي باشد.چنانچه طرح 

محل تقاطع خطوط ارتباطي شهري را نيز يك گره شهري تشكيل ايجاد شود فاصله ها را كاهش خواهد داد.

مي دهد.در اين طرح كمربند سبز به نحوي در محالت مسكوني به وجود مي آيد كه توسعه فيزيكي آنها را 

خود رسيد توسعه فيزيكي شهر نيز متوقف مي محدود مي سازد.وقتي كه اين گسترش محدود به حد نهايي 

  به درك بهتر طرح كمك مي كند) 78گردد.(شكل صفحه 

  طرح مكمل مدل كهكشان:   

اين طرح اساس نظر ويكتور گروئن را تشكيل مي دهد ،بيشتر در شهرهاي 

ديگري را بوجود آورده و است كه هر كدام واحدهاي تشكيل يافته  .شهر از مراكز متعدديبزرگ كاربرد دارد

بوسيله شبكه هاي ارتباطي به يكديگر پيوند مي يابند.در اين طرح بايد از وسايل حمل و نقل مستقل هر 

بافت و يا بافت هاي مشترك استفاده كرد.مجموعه اين بافتها و شبكه ها يك شبكه كهكشاني را بوجود 

ني پيش بيني شده كه يك واحد مركزي شهر د.خدمات مركزي در وسط بافت اين شبكه كهكشاخواهند آور

  را بوجود مي آورد.جايگاه صنايع در نواحي اطراف شهر و در خارج از بافت اصلي پيش بيني گرديده.
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   شهر در مدل حلقه اي:

در اين طرح دور تا دور بافت را گره هاي شهري بوجود مي آورد و در امتداد خطوط اصلي حمل و نقل آن  

فضاي شهري گسترش مي يابد.در اين طرح با توجه با اين كه شبكه ارتباطي و فعاليتها شكل حلقه اي يا 

زنجيره اي به خود مي گيرند هيچ نقطه اي از شهر از نقطه ديگر نبايستي فاصله زيادي داشته باشد تا 

به ايفاي نقش خود مشاغل و مراكز مختلف فعاليتهاي شهري بتوانند در طول اين محيط دايره اي شكل 

برخي از شهرهاي هلند،هارلم،آمستردام،اترخت.در اين بپردازند.شهرهايي كه براساس اين طرح پياده شده اند=

طرح تمام مراكز موجود بوسيله راهها و جاده هاي منظم به هم مربوط مي شوند.در نتيجه فشردگي و تراكم 

  ش مي گردد.در تمام زمينه ها ميان مراكز فعال شهري تقسيم و پخ

  شهر در مدل متمركز:   

بارزترين مثال مدل متمركزرا مي توان در آثار معمار بزرگ اروپايي لوكوربوزيه مشاهده نمود.برداشتي از 

  شهرهاي اروپايي است.اين طرح در مقابل طرح گسترده قرار مي گيرد.

نباشد ويژگي هاي اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي فريدمن معتقد بود :تا يك تراكم بسيار زياد شهري موجود 

از انسجام الزم برخوردار نخواهد بود.فريدمن اين تراكم و تمركز را براي اجتناب از روحيه شهرستاني گري 

  پيشنهاد مي نمود.در طرح متمركز سيستم حمل و نقل شهري عمودي خواهد بود.

  شهر در مدل شبكه محوري باروك:   

مدل نقاط مسلط در يك پهنه شه را تشكيل داده و ساختمانهاي نمادي(سمبوليك)مهم را در آن در اين 

نقاط قرار مي دهد.اين كانونها توسط خيابانهاي اصلي كه براي ترافيك عمده شهر مناسب است به يكديگر 

ر )در سراسمرز و حدود خيابانها بايد كنترل گردد تا يك احساس يگانگي (در عين تنوعمتصل مي گردند.

بافت شهر به وجود آيد.در پشت اين نماي هماهنگ و يگانه شبكه اي از خيابانهاي پيچيده (با كنترل كمتر و 

نبايستي كانون هي ساختمانهاي متفاوت)منطقه مياني را اشغال كرده. (اين خيابانها و ساختمانهاي مياني 

  اصلي را تحت الشعاع قرار دهند).
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عمده آن است.در اين طرح كنترل مركزي نسبتاً شديدي در لبه خيابانهاي اصلي  از مزاياي اين مدل طراحي

الزم االجرا است تا الگوي بسيار خوبي در توسعه قسمتهايي از شهر باشد.قسمتهاي داخلي بلوكها كامالً قابل 

با دقت  (اين طرح بهتر است از روي كتابانعطاف است در حالي كه لبه هاي خارجي را تغييري نخواهد داد.

  خوانده شود)

  1392تابستان -پايان

A.TAVAKOL  

  موفق باشيد

  

  

  

  

   

 

 

  

  

 

 

 




