
مباني طراحي شهري      

هدمن و يازوسكي     



در طراحی شهری آنچه اهميت دارد ترکيب توده           
ساختمانها با هم است نه اينکه توجه به معماری تک                          

. تک ساختمانها        
در شهرهای سنتی معماری ضوابط طراحی شهری را            
رعايت می نمود اما در دوران مدرن اين رابطه از بين                    

رفته است و مشکل شهر سازی جديد به وجود آمده              
. است 



هنر ومعماری مدرن بطور ناگهانی به وجود نيامد بلکه                       
فشارهايی که     .حاصل فشارهای شديد درون جامعه بود            

خود در اثر توسعه شتابان صنعتی و اقتصاد در حال                    
.تحول بوجود آمد        

در طراحی مدرن ،ساختمانها به جای درونگرايی تنها با                        
.خود ارتباط دارند     



در اين معماری با دور ريختن سمبلهای گذشته ،يکی از                 
عوامل روح و جان طراحی شهری نيز به دور ريخته                 

.شد
در معماری سنتی خيابانها به عنوان وسيله ای برای                       

بيان معماری در نوعی تئاتر شهری نقش داشتند ولی در                   
معماری مدرن آنچه از بين رفت طراحی شهری تابعی                 

.از معماری است   



امروز ساختمانها بيشتر تابع مد هستند               
اما بايد تالش کردتا رابطه معماری با زمينه محيطی                   

.برقرار شود  
هدف اصلی طراحی شهری بايد تدوين شود تاجهات                   
اصلی برای خلق محيطی منسجم تر و مطلوب تر را                     

.مشخص دارد  



هماهنگی و تضاد        
تناسبات پنجره ها و محل قرارگيری درهاو عناصر تزيينی و    

سبک و مصالح و خط افق ساختمان باعث وحدت يا عدم وحدت    
.ت ويکپارچگی يک خيابان و محله يا منطقه می شود

يک ساختمتن برای تناسب با زمينه و تقويت و حدت بصری    
منطقه بايد با زمينه ويژگی های مشترک و اساسی داشته 

.طراحی بايد زمينه حفاظتی را فراهم آورد.باشد
طراحی بايد متناسب با زمينه باشد



:ارتباط اختياری    
در جايی که دارای کيفيت های مختلف است و بناهای خوب با  

در اين صورت الگوهای .ساختمانهای معمول تر مخلوط شده اند
همگون کننده و هويت بخش بايد تقويت گردند و جنبه های منفی       

.را بايد ناديده ديد
:همگونی نسبی

در جايی که سبکهای متنوعی وجود دارد امکان آزادی عمل   
بيشتری برای ارائه راه حلهای معماری است تا ويژگی های  

مشترکی که مبين احساس کلی  وحدت و هماهنگی هستند    
ؤعناصر اصلی يک طرح سازگار و متناسب را به وجود می 

آورند



: همگونی شديد    
در جاهايی که شباهت ساختمانها بهم زياد است بايد اين                         

ايجاد ساختمانهای منطبق با محيط                   .ويژگی را حفظ کرد   



:شبيه سازی    
در جايی که قطعه زمينی باير ميان ساختمانهای با                        

ارزش باشد  



اصول وحدت و يکپارچگی         
خط افق ساختمان

فاصله بين ساختمانها
تناسب بين پنجره ها و برجستگيها و فرورفتگيهای نما و درها   

فرم و شکل کلی بنا
محل و نحوه حل مدخل ورودی 

جنس مصالح و پرداخت و بافت نما
الگوی سايه حاصل از حجم و عناصر تزيينی  

مقياس بنا
سبک معماری 

محوطه سازی در صورت وجود 









قرارگيری ساختمانهای بزرگ در برابر ساختمانهای                 
کوچک   

استفاده از تباين       
حفاظت  مرمت   بازسازی  

تغيير جداره ها    



















آنچه ما را در بر می گيرد      :تعريف فضا    
فضای مثبت   

طراحی براساس ديد      
مقياس 

ابعاد طولی    















فضای پاالزا     

کيفيت محصوريت     
ارتفاع چهارچوب بدنه ها         

کف سازی  
تداوم بدنه ها     

ويژگی معماری  
مجسمه 







فرم شهری و فرم ساختمان    

قابل رويت بودن          
ارتباط فرمی     
) تابش آفتاب  ( کنترل ارتفاع      
محدوديت ارتفاع، عقب نشينی،ارتفاع                 (تابش آفتاب   

مشروط،زوايا تابش،زوايای ديد، فواصل ساختمانهای                        
مرتفع،   






















