
 تجارب سياست هاي زيباسازي شهري در جهان
)لندن، سانفرانسيسکو، سيدني، استانبول، کوآالالمپور(

برگرفته از طرح تدوین سند راهبردی-عملیاتی زیباسازی شهر تهران

دانش شهر شماره  375
دی ماه 95

معاونت مطالعات و برنامه ريزی امور زيرساخت و طرح جامع
مديريت مطالعات و برنامه ريزی خدمات شهری و محيط زيست

نويسنده: مهندسین مشاور آهون

نشاني: تهران، خیابان شریعتي، پل رومي، خیابان شهید                 اکبري، نبش خیابان شهید                 آقابزرگي، شماره 32، کد                 پستي 1964635611

http://rpc.tehran.ir 108 امور مخاطبان: 3-22392080 د                اخلي

حقوق ماد                ي و معنوي این اثر متعلق به   مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران است و استفاد                ه از مطالب آن صرفاً با ذکر مأخذ بالمانع مي باشد                . 

ضمناً متن )PDF( بر روي سایت فوق قابل د                ریافت است.



سخن نخست 

زیبایی هر شهر عالوه بر رفع نیازهاي روحي و رواني، هویت شهري را تحكیم می بخشد. در نظام مدیریت و 
برنامهریزي شهري، زیباسازي فضاهاي شهري به عنوان عنصر کیفیت بخش محیط زندگي، یكی از اهداف منظر 
شهری و از مهم ترین زمینه هایي است که بستر نوآوري و خالقیت هاي هدفمند را پدیدار مي سازد. از آنجایی که 
جلوه هر شهر عالوه بر شرایط محیطی با الهام از باورها، نگرش ها و ارزش های ساکنینش تجلی یافته و در اشكال 
مختلف متبلور مي شود، در شهر تهران به جهت ضعف در وحدت رویه و خالء سیاست های کالن و ضوابط مناسب، 
درك عمومي مردم از زیبایی شهر دچار خدشه شده و ارزش هاي دیرپاي معماري و شهرسازي ایران کمرنگ گردیده 
است. در این بین، فقدان مطالعاتی که با نگاه کالن تمامي عرصه هاي مربوط به زیباسازی شهر را همراه با ارتباطات 
و تعامل با سازمان هاي دیگر از سطح کالن تا خرد تحت پوشش قرار دهد، ملموس است. جهت نیل به این مهم، 
این گزارش در نظر دارد با مروری بر تجارب زیباسازی شهری در جهان، ابعاد و مولفه های اثرگذار در حوزه زیبایی 
شهری و نیز نقاط تأکیدی آن را مدون کرده و مورد بازشناسی قرار دهد. امیدست در این مسیر، گامی موثر در جهت 

ایجاد نگاهی منسجم و یكپارچه به حوزه زیباسازی شهری حاصل گردد.

بابک نگاهداری
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چکيده
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برنامهریزي شهري، زیباسازي فضاهاي شهري به عنوان عنصر کیفیت بخش محیط زندگي، یكی از اهداف منظر 
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ایجاد نگاهی منسجم و یكپارچه به حوزه زیباسازی شهری حاصل گردد.
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مقدمه

تصمیماتي که هر روز درباره مقوله زیبایي شهر گرفته می شود، گاه بخشي از آن را منتفع ساخته و دچار خدشه 
مي نماید. آنچه بیش از همه پدیدآورنده این آثار مثبت و خوشایند یا منفي و نامطلوب است، نگرش تصمیم سازان، 
تصمیم گیران، راهبران و مجریان عرصه شهر نسبت به مفهوم برنامه ریزي، مدیریت، طراحي شهري و اسناد هدایت 
و کنترِل مرتبط با مفاهیم معمارانه و زیباشناسانه شهر در ابعاد کالبدي و غیرکالبدي )اجتماعي، اقتصادي، زیست 
محیطي( است. آنچه امروز در طرح  های مختلف معماري و منظر شهري در کشور و به ویژه شهر تهران نمود دارد، 
ابعاد کالبدي آنهم به وجهی  از ارزش  های کیفیت محور فضا و مكان و درعوض، پرداخت صرف به  چشم پوشي 
نامناسب است که ماحصلي جز فضاهاي نازیبا و بي روح، جدار ه هاي شهري کسل کننده و صلب و درجان کالن، نبود 
"هنر ناب" در معماري و شهرسازي ندارد. شاید مهم ترین علت چنین وضعیت نامطلوبی را بتوان در فقدان یك نظام 

تصمیم سازي و تصمیم گیرِي یكپارچه و باثبات در حیطه مدیریت شهري در مقوله زیباسازي و فقدان اراده جمعي 
و نیز عدم آموزش و مشارکت دادن شهروندان به ویژه در کالنشهر هایي چون تهران جستجو نمود. هدف اصلی از 
این نوشتار، انجام مقایسه ای تطبیقی میان نظام مدیریت منظر شهری و زیباسازی آن در تجارب برتر جهانی است.
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1- تجربه لندن: طرح چارچوب مديريت بصری لندن1

چارچوب حفاظت از مناظر بصری شهر لندن

The London plan: February 2004

سند راهبرد توسعه فضایی لندن بزرگ، یا همان "طرح جامع لندن" )London plan(، سه سیاست بهم پیوسته را 
در خود جای می دهد که در آنها برای اطمینان از تقویت و حفظ کیفیت و زیبایی مناظر برای آینده، اصول مدیریت 
منظر شهری لندن در قالب یك سند مكمل شهرسازی تحت عنوان "چارچوب مدیریت مناظر شهری لندن" برای 

تفصیل و ارائه جزئیات و رهنمود های تحقق پذیری این سه سیاست، شده گشته است.

در این طرح، جهت تهیه چارچوب مدیریت مناظر، 26 دید منتخب از میان دید های شناسایی شده در طرح توسعه 
شهر، برای حفاظت، توسط مشاورین تخصصی و زیر نظر شهردار مورد بررسی قرار گرفت. از طریق بازدید های 
میدانی در ساعات و فصول مختلف سال و سنجش وضعیت در شرایط مختلف زمانی، نقاط خاصی تحت عنوان 
"نقطه ارزیابی" برای هر دید معرفی شد که واجد مناظر پراهمیت شهر لندن بود. این نقاط ارزیابی، موقعیت دقیق 

1. London View Management Farameword, 2009
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مكان  هایی که می بایست دید از آنجا مورد بررسی قرار گیرد را نشان می دهد. ارزیابی پیشنهاد های توسعه نیز از 
همین نقاط صورت می گیرد. به همین منظور هر کدام از مناظر کلیدی شهر بوسیله عكس های دقیق و کامل ثبت 
و ضبط گشته که خود مبنای انجام مطالعات غیر میدانی نظیر تعریف هندسی حوزه  های حفاظتی )حوزه  های مابین 
برخی نقاط ارزیابی پراهمیت و تعدادی از نشانه  های شهری( را فراهم کرده است. عالوه بر مطالعات تصویری بر 
روی عكس ها، تحلیل  های دقیق تری با استفاده از نقشه و مدل سه بعدی دیجیتال شهر لندن نیز انجام شده تا ارتباط 

متقابل بین مناظر پراهمیت و دید های حفاظت شده مد نظر قرار گیرد.

سياست  های ديد و منظر

میان . 1 از  را در خود جا ی می دهد.  مناظر شهری  لند، مفهوم مدیریت  مناظر  از  سیاست چارچوب حفاظت 
فهرستی از مناظر راهبردی پر اهمیت شهر لندن که می بایست مورد حفاظت قرار گیرند، تعدادی توسط 
شهردار به عنوان دید های منتخب برگزیده شدند. براساس این سیاست مناظر راهبردی باید شرایط زیر را 

داشته باشند:

مكان دید فضای باز با دسترسی عمومی بوده، به خوبی مورد استفاده قرار گرفته و به خودی خود امكان  •
بهره مندی از منظره را فراهم سازد.

مناظر خاص شهر و یا ساختمان  های ویژه قابل رویت باشند. •

دید، ارزش باالیی داشته و امكان درك یا شناسایی کلیت شهر و عناصر کلیدی آن وجود داشته باشد. •

منظر شهری حداقل یكی از موارد زیر را به نمایش بگذارد: دید پانورامیك از نقاط کلیدی لندن، چشم اندازی  •
وسیع از رودخانه یا دیدی از فضای شهری، شامل پارك  های شهری که ممكن است دیدی خطی به عنصر 

یا گروهی از عناصر باشد و تجربه بصری مسنجمی را پدید  آورد.

نقطه  بوه،  فهم  و  رویت  قابل  سادگی  به  که  پراهمیتی  راهبردی  نشانه  های  منتخب،  دید های  این  قالب  در 
جهت گیری بصری یا فرهنگی را مشخص کرده و از لحاظ زیباشناختی جذابیت دارند، توسط شهردار شناسایی شده 

و باید مناطق شهرداری انتخاب و مدیریت دید های محلی را در طرح  های یكپارچه توسعه خود لحاظ کنند.

در سیاست"برنامه  های مدیریتی منظر"، اهداف و ضروریات تدوین این برنامه آمده است:. 2

بازتاب فواید دید، کمك به ارتقاء درك از شهر لندن در مقیاس استراتژیك و شناسایی ساختمان  های نشانه ای  •
و همچنین توجه به اینكه حفاظت تمامی معابر یك منظر مناسب نیست.

تقویت دید و مكان دید در قالب دسترسی و توانایی شناسایی منظر •

جلوگیری از تخریب غیرضروری دید به معنی مسدود شدن یا تأثیر نامطلوب بر رویت نشانه شهری به واسطه  •
قرار گرفتن عنصری زائد در بستر میانی یا پیش زمینه دید
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تعیین حدود ارتفاعی مناسب برای ساخت و سازها •

حفاظت از پس زمینه مناظر که به نشانه ها زمینه خاصی می بخشد. •

آگاهی از اینكه اهمیت عناصر نشانه ای پیش زمینه، بستر میانی و پس زمینه آن اهمیت کاملی به دید می بخشند. •

در طرح لندن، 4 نوع دید اساسی برای مناظر شهری شناخته شده و چارچوب مدیریت مناظر شهری نیز بر 
همین اساس دید را طبقه بندی نموده و طرح مدیریتی هر کدام را ارائه کرده است: مناظر گسترده، مناظر شهری و 

خطی، چشم انداز های رودخانه.

ديد های پانوراميک گسترده

شهر  حومه  و  مرکز  مرتفع  مناظر  لندن  گسترده  دید های 
از فضا های عمومی پراهمیت شهر  لندن را در بر می گیرد که 
رویت می شوند. مكان این دیدها ابتدا در برنامه توسعه منطقه ای 
شناسایی شده و سپس موقعیت دقیق آنها بازبینی و مشخص 

می شود )شكل روبرو: نمونه منظر گسترده لندن(.

چشم انداز های رودخانه

به طور عمده ای حول رودخانه  لندن  تصاویر کلیدی شهر 
بهترین  گرفته اند.  شكل  آن  کالبدی  عنصر  بزرگترین  یعنی 
یا  رودخانه  پل  های  روی  ناظر  حرکت  با  مناظر  این  ادراك 
مناسب ترین  می دهد.  روی  حاشیه ها  از  بخشی  در  یا  عرض، 
دید  "موقعیت  های  به عنوان  مناظری  چنین  برای  دید  مكان 
مناظر رودخانه" تعریف شده اند. درون این نواحی، مناظر کلیدی 
)شكل  می باشند  ناظر  تجربه  محل  معرف  که  شده اند  شناسایی 

روبرو: نمونه ای از چشم انداز رودخانه لندن(.

مناظر شهری

4 دید از مناظر شهری لندن شناسایی شده اند که به عناصر 
پر اهمیت معماری فرهنگی شهر ناظر هستند. چنین دید هایی 
در  جدید  وساز های  ساخت  تأثیر  و  بوده  تاریخی  ارزش  دارای 
)شكل  دارد  اهمیت  بسیار  آنها  زمینه  پیش  بسته  و  میانی  بسته 

روبرو: نمونه ای از مناظر شهری لندن(.
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مناظر خطی

این مناظر تنها یك عنصر تعریف شده را در برمی گیرند. 
دید خطی به عناصر کلیدی شهر از میان فضای خالی بین 
عناصر شهری حاصل می شود )شكل روبرو: نمونه ای از مناظر خطی 

لندن(.

ارزیابی تأثیر ساخت وساز بر دید های منتخب، موضوع سیاست سوم را تشكیل می دهد، نحوه ارزیابی تمامی . 3
توسعه  هایی که درون “حوزه ارزیابی” دید منتخب قرار گرفته و با اصول طراحی اسناد شهرسازی مغایرت 
دارند، در این سیاست بیان می شود. طبق تعریف، حوزه ارزیابی مناظر از بخش  های مختلفی تشكیل می شود:

کریدور دید به نشانه •

نواحی ارزیابی بستر میانی و بستر نزدیك •

نواحی ارزیابی جانبی •

حوزه ارزیابی پیش زمینه نشانه •

)Qualitative Visual Assessment( ارزيابی کيفی بصری

ارزیابی پیشنهاد های توسعه و ساخت وساز در دید های  ارزیابی کیفی بصری، رویكردی کیفی است که نحوه 
منتخب لندن را بیان می کند و راهنما هایی برای ارائه پیشنهادات، نیز دارد. تمامی دید های معرفی شده در این سند 
باید با چنین شیو های مورد ارزیابی قرار گیرند. رهنمود های ارزیابی کیفی بصری حاوی توصیه  هایی برای نگهداری 
و تقویت مناظر و تشویق به توسعه با بهترین کیفیت در آنهاست. توجه به کاراکتر های محیط و ترکیب بندی منظر، 

از تمامی" موقعیت دید" و یا برخی از " نقاط ارزیابی" خاص موضوع اصلی آنها را تشكیل می دهد.

براساس نتایج حاصل از تحلیل مناظر منتخب در طرح لندن، اهداف و اصولی برای رهنمود های ارزیابی نتیجه 
شده که در برنامه  های مدیریتی هر کدام از این دیدها نیز، به این اصول تكیه شده و برای هرکدام از انواع مناظر؛ 
دید های گسترده، چشم انداز های رودخانه و دید های منظر شهری، موضوعات مرتبط با آنها به تفصیل تشریح شده 

است.

در تمامی پیشنهاداتی که جهت توسعه در محدوده دید های منتخب ارائه می شود، می بایست تأثیر توسعه بر 
مناظر براساس رهنمود های مدیریت بصری در ارتباط با عوامل و حوزه  های زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:

ساخت وساز در حوزه ارزيابی نزديک و ميانی: هدف از این بررسی، جلوگیری از تأثیر نامطلوب و شدید  •

عناصر مختلفی نظیر ابعاد نامناسب بلوك ها، ارتفاع ساختمان ها، طرح سقف ها، مصالح و رنگ  های نامناسب 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران14

است که تجربه دید را تخریب می کند.

راهبرد محوطه سازی و پيش زمينه: کیفیت محوطه سازی مناظر می بایست در حوزه  های مختلف مد نظر  •

به نشانه ای  امكان رویت کامل منظره فراهم شود و به طور مثال حضور درختان مانع دید  تا  قرار گیرد 
شهری نشود.

ساخت وساز در پس زمينه مناظر منتخب: هدف آن حفاظت و تقویت قرارگاه نشانه و سایر عناصر پراهمیت  •

منظر شهری است که کاراکتر منظر را شكل می دهند.

مالحظات مربوط به نشانه  های واجد اهميت راهبردی: 3 نشانه راهبردی در شهر لندن شناسایی شده است؛  •

کاخ وست مینیسر، برج لندن و کلیسای سنت پل. دید به این نشانه ها با تعریف "چشم انداز های حفاظت شده 
" و از طریق تنظیم دقیق هندسی کریدور دید در دید های خطی مدیریت شده و در سایر نقاط ارزیابی، از 

طریق ارزیابی کیفی بصری بررسی خواهند شد.

مالحظات مربوط به ساير نشانه ها )غيرراهبردی(: دید به سایر نشانه  هایی که در 26 برنامه مدیریتی لندن  •

ذکر شده و وجود آنها بر کیفیت و مطلوبیت تجربه دید موثر است نیز براساس این مالحظات در هر توسعه 
و ساخت وساز جدیید حفظ شده و تأثیر مثبت آنها بر منظر شهری مدنظر قرار می گیرد.

دید های  • در  نامطلوب  یا  کیفیت  فاقد  منظر شهری  که  نواحی  در  منتخب:  مناظر  در  فرصت  های توسعه 

منتخب وجود دارد، ساخت وساز های جدید می بایست به ارتقای کیفیت منظر شهری کمك کند.

تجمع خوشه ای ساختمان  های بلند: در دید هایی که خود دارای ابنیه مرتفع بوده و استقرار ساختمان  های  •

بلند و تجمع آنها باعث تقویت منظر می شود، ساختمان  هایی که واجد کیفیت باالی معماری و طراحی ویژه 
باشند، تشویق شده است.

رهنمود های مديريت بصری برای سايت  های ميراث جهانی: برخی از دیدها نشانه  هایی را در برمی گیرند  •

که خود جزو میراث جهانی به شمار می روند )کاخ وست مینستر، برج لندن و ...(. برنامه  های مدیریتی چنین 
دید هایی با هدف مدیریت دید هایی اصلی متمرکز به این نشانه ها و پهنه فراگیر آنها تهیه می شود.

کيفيت مکان ديد و نقاط ارزيابی: تمام مكان  های دید باید تا حد امكان، بهترین تجربه دید را برای ناظر  •

فراهم کند؛ لذا خود باید دارای بهترین کیفیت بوده، ایمن، پاکیزه و قابل دسترس باشند و به خوبی نگهداری 
شوند.

در مجموع ارزیابی پیشنهادات با تمرکز بر نحوه تأثیر توسعه و تغییرات ناشی از آن بر کاراکتر دید های منتخب، 
اصول و موضوعات مختلفی را مدنظر قرار می دهد:

تأثیر توسعه بر کاراکتر محیط و منظر دید، به ویژه تأثیر بر محیط و ویژگی  های تاریخی •
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مقیاس، دانه بندی و توده گذاری در ارتباط با منظر شهری •

ظاهر مصالح شامل بافت، رنگ، مقیاس و میزان انعكاس سند •

تأثیر توسعه بر خط آسمان •

بررسی انسداد دید های موجود و حذف نشانه ها •

ارتباط بصری، بستر و زمینه موجود •

تأثیر سیمای شبانه و نورپردازی بر نشانه و دید •

تغییرات فصلی، وضع هوا و سایه اندازی •
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2- تجربه کوآالالمپور

نمایی از شهر کوآالالمپور

کوآالالمپور پایتخت، بزرگ ترین شهر و یكی از 3 قلمرو فدرال مالزی است. کوآالالمپور محل استقرار پارلمان 
مالزی بوده و به این ترتیب شهر کوآالالمپور مرکز قانونی و حقوقی کشور است.

یكی از اسناد کالن مقیاس در مالزی، برنامه ریزی عرصه فدرال است که در سال 1982 تهیه گردید. این سند 
مبنای تهیه طرح جدیدی شد که سند ساختاری کوآالالمپور نام دارد. سند مزبور یك بار در سال 1984 تهیه شد و 
به دلیل تغییر و تحول سریع اقتصادی در شهر طی 20 سال بعد از تهیه، طرح بازنگری آن نیز آماده شد. بسیاری 
از توسعه  های عمده اتفاق افتاده طی این مدت، در طرح ساختاری اولیه، پیش بینی نشده بودند که در اثر سرعت 
جهانی شدن، این شهر با چالش  های بیشتری در زمان توسعه بین المللی روبرو خواهد شد. پایتخت مالزی باید برای 

رقابتی جهانی در قرن 21 خود را آماده کند.

سند ساختاری کوآالالمپور برای ارتقاء کیفیت کار و زندگی و تجارت تهیه گردید تا این شهر را در سطح جهان 
مطرح نماید. طرح ساختاری کوآالالمپور 2020 مشتمل بر چشم انداز، اهداف، سیاست ها و پیشنهاداتی برای هدایت 
توسعه شهر است. این طرح وارد پیشنهادات فیزیكی جزئی در مورد ناحیه خاصی نمی گردد، بلكه این امر در طرحی 
با مقیاس پائین تر بنام »برنامه محلی«، قابل تدوین خواهد بود و جزئیات مرتبط با کلیه ابعاد تشكیل دهنده شهر 
را دربرمی گیرد که شامل اقتصاد، جمعیت، کاربری و راهبرد های توسعه، تجارت، گردشگری، صنعت، حمل ونقل، 
زیرساخت، تاسیسات، مسكن، امكانات رفاهی، طراحی شهری و منظر، محیط زیست بوده و نواحی خاص این اجزا 

در بخش  های مختلف بیان شده اند.
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برای تحقق چشم انداز ملی کوالالمپور 5 هدف مشخص شده است:

هدف 1: ارتقا نقش کوآالالمپور به عنوان یك مرکز تجاری، اقتصادی و بین المللی •

هدف 2: خلق ساختار شهری متعادل •

هدف 3: ارتقا محیط زندگی شهری •

هدف 4: خلق هویت و تصویر ذهنی متمایز از شهر •

هدف 5: داشتن حكومتی کارآ و موثر •

است،  پایدار  توسعه  به  رسیدن  همان  که  کلی تر  هدفی  به  نیل  جهت  در  کوآالالمپور  اهداف  و  چشم انداز 
کالبدی،  توسعه  میان  تعادلی  برنامه ریزی شهر  که  کند  تضمین  باید  کوآالالمپور  صورت بندی شده اند. شهرداری 

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پدید خواهد آورد.

بر اساس این سند، راهنمای طراحی شهری باید در سراسر مراکز شهر توسعه یافته و به طور پیش رونده اجرا 
شود تا محیط زیست را ارتقا دهد، ارتباطات کالبدی و تجربی را خلق یا احیا کند و هویتی خاص و متمایز برای شهر 
به ارمغان آورد. منظر خیابان ها باید هماهنگ باشند و میادین و پارك ها تداوم زیست محیطی خارج مرکز شهر را 

تضمین کنند.

طراحی شهری در این سند هر دو جنبه عملكردی و زیباشناسی محیط مصنوع شهر را هدف قرار داده است. 
زیباشناسی سنتی تنها زمانی معنی دار خواهد بود که با سایر مالحظات ترکیب شود و محیطی مطلوب، به لحاظ 
بصری را فراهم آورد. از طرفی راحت و مناسب باشد و باعث به وجود آمدن حس مكان، غرور و تعلق خاطر شود. 
اقدامات طراحی شهری باید در پی ایجاد چارچوب و راهنمایی باشد که محیط زیستی مطلوب و تصویر و هویتی 

متناسب خلق کند.

مانند بیشتر شهر های کشور های در حال توسعه، کوآالالمپور با سرعتی شگفت در جهت ایجاد ثروت و دارایی 
تجربه  را  توسعه سریعی  کوآالالمپور  می رفت،  یافتگی  توسعه  به سوی شرایط  مالزی  این که  در حین  کرد.  رشد 
می کرد، تا جایی که شهر را به شكل امروزی درآورد که از بسیاری جهات، گسیختگی و کمبود انسجام کالبدی و 
بصری را در پی داشته است؛ در نتیجه، خوانایی ساختار شهر کاهش یافته و ضعف تسلسل تاریخی و حس هویت 

را به همراه داشته است.

ترکیب فرهنگی و قومی یك شهر به همان اندازه که ظواهر کالبدی آن موثر است، هویت شهر را تعیین می کند، 
به همین دلیل باید مالحظات طراحی شهری را شكل داد. مالحظات طراحی شهری که در این سند و در این بخش 

بررسی شده اند عبارتند از:

فرم شهر •
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ارتباطات شهری •

هویت شهر •

راهبرد های توسعه طرح ساختاری کوآالالمپور

ارتقاء محیط کار، زندگي و تجارت مرکز شهر •

طراحي و توسعه پهنههای ملي •

طراحي و اجرای نواحي توسعه فراگیر •

تشویق و تجهیز توسعه مناطق سنتي و دهكده های جدید •

راه اندازی و اجرای توسعه مجدد نواحي محروم •

تضمین ارتباطات شهری کامل و یكپارچه •

ایجاد اولویت و انگیزه توسعه در نواحي پیراموني ترمینال  های ترانزیتي •

توزیع عملكردی مناسب مراکز و امكانات •

تحكیم توسعه و ارتقا محیطي نواحي باثبات •

تحكیم توسعه و ارتقا محیطي ورودی  های اصلي •

اهداف طراحي شهری

 برای ارتقاء محیط زندگي شهری •

 ایجاد شهری یادماني و خیالي که حس قوی مالكیت و غرور بیافریند.	 

ایجاد شهری خوانا و قابل درك بـرای اسـتفاده کننـدگانش کـه بتواننـد اسـتفاد ه ای کـارآتر از امكاناتش بنمایند 	 
و کیفیت  های بصری و محیطي با ارزشي را به نمایش بگذارد.

ایجاد محیطي کارکردی و سرزنده، ایمن، تمیز، زیبا با استفاده آسان، با سطح باالیي از آسـایش اقلیمی و رفاه 	 
اجتماعی

ایجاد شهری با دسترسي باال برای همه ساکنین و استفادهکنندگان، بـه خـصوص افراد پیـاده و کـم توانان 	 
جسمي و حرکتی

برای خلق هویت و تصویر ذهني متمایز از شهر •

 ایجاد باغ شـهری اسـتوایي و حـساس بـه زمینـه طبیعـي اش و مناسـب بـرای منطقـه اسـتقرار استوایي اش	 
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ایجاد محیطي غني به لحاظ تنوع فرم و فضاهای طبیعي و مصنوع و به لحـاظ طیـف تجـارب حسي و بصری	 

ایجاد شهری که میراث فرهنگي و معماریش را حفظ می کند و اختالطـي از سـنت و مدرنیتـه را پدید مي آورد.	 
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دفترچه ضوابط طراحی شهری شهر کوآالالمپور، مبتنی بر رویه زیر بوده است:

وضعیت موجود: شامل شكل شهر، ارتباطات شهری، هویت شهری و سیاست  های طراحی شهری. 1

سیاست و پیشنهاد: شامل شكل شهر، ارتباطات شهری، هویت شهری و سیاست  های طراحی شهری. 2

در ضوابط وضع موجود، در ارتباط با فرم شهر، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه بوده است:

کريدور های بصری و دروازه ها: کریدور های بصری شناخته شده در شهر کوآالالمپور و دروازه  های این شهر دارای  •

ساختمان  های با هویت فراوانی هستند. با این حال، برخی از دروازه ها از تعریف کافی به عنوان نقطه ورود برخوردار 
نیستند.

منظر خيابان: سیستم خیابان در این شهر به صورت تكه تكه توسعه یافته و ارتباط بین خیابان  های اصلی و فرعی  •

از وضوح و خوانایی کافی برای الگو های حرکتی برخوردار نیست. این امر بر کیفیت منظر خیابان اثر گذاشته و 
شخصیت و یكپارچگی خیابان ها را تحت تأثیر قرار داده است.

خط آسمان و نشانه ها: در این خصوص، در سال  های اخیر چندین ساختار مهم به شهر اضافه شده که شخصیت  •

خط آسمان این شهر را تغییر داده است. فقدان ساختار های بصری بزرگ مقیاس به صورت تعریف شده در این شهر، 
مشهود است.

ارتباطات بصری در مرکز شهر: ذات خطی شهر قدیم و الگو های کوچك مقیاس آن منجر به ایجاد کریدورها  •

و محور های کوچك تری شده اند. معمواًل در مرکز شهر، ارتباطات بصری وسیع تر به خوبی توسعه نمی یابد. بدین 
ترتیب، مشكل اصلی در فقدان ارتباطات بصری در مرکز شهر است.

در ضوابط وضع موجود، در ارتباط با ارتباطات شهری، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه بوده است:

شبکه سبز: شبكه سبز در شهر ناقص است و شبكه یكپارچ های از فضا های باز وجود ندارد. •

فضاها، گره ها، ميدان ها و پارک  های شهری: فقدان پارك  های شهری و فضا های باز در مرکز شهر و نواحی و  •

مراکز محله ها مشهود است. همچنین، مكان  های غیر رسمی برای کاربرد های مدنی و فرهنگی در مرکز شهر نیز 
وجود ندارد.

ارتباطات پياده: کمبود این ارتباطات، به ویژه در مرکز شهر، باعث شده تا فعالیت  هایی نظیر فروشندگی غیر مجاز  •

و دست فروشی در پیاده راه ها گسترش یابد. الگو های پیاده خوانا، تداوم ارتباطات پیاده و فضای باز و مطلوبیت و 
تمهیدات پیاده، به طور مناسب در این شهر برقرار نیست.

در ضوابط وضع موجود، در ارتباط با هویت شهری، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه بوده است:

نواحی متشخص شهری: مهم ترین نواحی متشخص شهری هشت موقعیت را در مرکز شهر تشكیل می دهند و  •

بر اساس شكل زمین طبیعی توسعه یافته اند که البته در طول زمان، توسعه در این نواحی به زوال تدریجی آن ها 
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منجر شده است و تعریف این نواحی متشخص را تغییر داده و هویت در این نواحی تغییر یافته است.

نواحی حفاظتی: زوال نواحی حفاظتی شهر کوآالالمپور نیز در حال رخ دادن است. •

شخصيت معماری: دخالت نابجا و ناهمگون توسعه  های جدید در نواحی متشخص سنتی و مجاورت غیر همگون  •

توسعه  های جدید در ارتباط با هم، شخصیت معماری بنا های قدیمی را نیز با دگرگونی همراه ساخته است. طراحی 
بسیاری از ساختمان  های جدید، با شرایط اقلیمی سازگار نیست.

در ضوابط وضع موجود، در ارتباط با سیاست  های طراحی شهری نیز، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه 
بوده است:

نبود چارچوب کلی طراحی شهری و دستورالعمل  های مرتبط در شهر کوآالالمپور، به همراه نبود یك شخصیت 
حقوقی واحد که مسئولیت را بر عهده بگیرد، باعث شده تا سیاست  های هدایت و طراحی شهری به طور مناسب 
اعمال نشود. این در حالی است که نیاز به ضوابط و سیاست  های هدایتگر در ارتباط با منظرسازی، منظر خیابان، 

اصول حفاظتی و مانند آن، احساس می شود.

متناسب با ویژگی  های یادشده و نیاز به سیاست ها و دستورالعمل  های هدایتگر طراحی شهری کوآالالمپور، در 
سیاست ها و پیشنهادها، در ارتباط با فرم شهر، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه بوده است:

کريدور های بصری و دروازه ها: باید حفاظت و ارتقای دروازه ها و مناظر و مرایای اصلی شهر به دست آید. حفاظت  •

و ارتقای شخصیت و سكانس تجربیات بصری در طول کریدور های اصلی، به ویژه آن ها که بر مرکز شهر متمرکز 
می شوند نیز باید رعایت شود. ارتقا و تعریف کریدور های منظر موجود به همراه تعریف کریدور های جدید در مرکز 
شهر باید در دستور کار قرار گیرد. حفاظت و ارتقای سكانس مناظر جهت دار از مسیر های حمل و نقل راه آهن باید 
اعمال گردد. باید اطمینان حاصل شود که مالحظات طراحی شهری در برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیستم  های 

حمل و نقل و خدمات و ساختارها، رعایت می شود.

منظر خيابان: باید محاسبات الزم برای بهبود تعاریف بصری، تداوم بصری و شخصیت منظر خیابان در شبكه معابر  •

اصلی به کار گرفته شود تا ارتباط و خوانایی نواحی شهری راحت تر برقرار شود.

خط آسمان و نشانه ها: نگهداری و ارتقای مناظر مهم خط آسمان شهر و نشانه  های قابل رؤیت از مراکز شهری  •

و فضا های باز عمومی در خارج از شهر، باید مد نظر قرار گیردو نیز تضمین شود که توسعه ساختمان  های نشانه ای 
شاخص یا مجتمع  های برجسته در نقاط کلیدی مورد تشویق قرار می گیرد. ارتفاع ساختمانی باید کنترل شود تا تقدم 
بصری نواحی تعیین شده در مرکز شهر به دست آید و حفاظت از نواحی متشخص فضایی و تأکید بر دروازه  های 
ورودی و گره  های فعالیتی نیز مورد توجه باشد. همچنین، نگهداری و ارتقای نواحی پر درخت اصلی و پشته تپه ها 

به عنوان پس زمینه  های جهت دار و مطلوبیت منظر های، در اولویت اقدامات قرار گیرد.

در سیاست ها و پیشنهادها، در ارتباط با ارتباطات شهری، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه بوده است:
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شبکه سبز: باید به ایجاد یك شبكه سبز متداوم از فضا های باز اقدام شود. •

فضاها، گره ها، ميدان ها و پارک  های شهری: باید پاکت پارك ها و میدانچه ها در مرکز اصلی شهر و سایر مراکز  •

شهری توسعه یابند. مكان  های تخصیص داده شده برای کاربرد های غیررسمی مدنی و فرهنگی در مرکز شهر 
نیز باید گسترش یابند. همچنین باید به حفاظت از درختان بالغ در کلیه نواحی مبادرت شود تا شخصیت نواحی 

تخصیص داده شده که دارای مزیت وجود درختان بالغ هستند، حفظ گردیده و توسعه یابد.

توزیع کاربری اراضی در کوآالالمپور

نواحی رودخانه ای: اختصاص دادن به کریدور های رودخانه ای، محاسبات اجرایی برای بهبود مطلوبیت و ارزش  •

رودخانه ها و به کار بردن دستورالعمل  هایی برای توسعه از طریق کریدور های رودخانه ای یا در مجاورت آن ها، 
اهمیتی اساسی در زیباسازی و طراحی شهری دارد.

ارتباطات پياده: در صورت تخصیص و اجرای شبكه خیابان  های دوست دار پیاده و شبكه  های پیاده سبز در مرکز  •

شهر، مراکز شهری، گره  های اصلی فعالیتی و گره  های ترانزیت پیرامونی، می توان نیاز افراد سالخورده و ناتوان 
جسمی را نیز برطرف کرد. ضرورت ایجاد سیستمی از پیاده راه  های پوشیده و متداوم که به مراکز فعالیتی عمده در 

شهر مرتبط شوند، به ویژه در نواحی دارای فعالیت پیاده زیاد، ضروری است.

در سیاست ها و پیشنهادها، در ارتباط با هویت شهری، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد توجه بوده است:
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نواحی متشخص شهری: تعریف، حفظ و ارتقای نواحی متشخص شهری در مراکز شهری، نواحی و محدوده  های  •

محلی، به ارتقای کیفیت محیط منجر می شود.

نواحی حفاظتی: این مهم، از طریق تخصیص نواحی، مكان ها، مناظر و ساختار های حفاظتی دارای ارزش و اهمیت  •

تاریخی و معماری قابل حصول است. همچنین باید کلیه توسعه ها در مجاورت آن ها همسان با فرم، مقیاس و 
شخصیت آن ها صورت گیرد.

شخصيت معماری: باید اطمینان حاصل شود که استاندارد باالیی از طراحی معماری به طور متناسب با مجموعه  •

گرمسیری منطقه شهری و همسان با بافت مصنوع و طبیعی آن، صورت می گیرد. همچنین مناسب تر آن است که 
بازتوسعه نواحی ذخیره و برخی نواحی ویژه شهر همراه با المان  های طراحی مناسب باشد تا بازتاب دهنده شخصیت 

تاریخی و سنتی آن ها باشند.

در سیاست ها و پیشنهادها، در ارتباط با دستورالعمل  های طراحی شهری، موارد زیر در شهر کوآالالمپور مورد 
توجه بوده است:

طراحی شهری باید در چارچوب و همراه با مجموعه جامعی از دستورالعمل  های طراحی شهری باشد تا امنیت و  •
بهداشت عمومی حاصل شود و افرادی مسئول اجرا و همكاری با دیگر مسئوالن مرتبط باشند.
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3- تجربه سيدنی

کالنشهر سیدنی در ساحل جنوبی شرقی استرالیا واقع است. این کالنشهر بزرگ ترین مرکز اقتصادی استرالیا 
ایالت نیوساوت ولز و محل تجمع اولین  و دارای جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر است. کالنشهر سیدنی مرکز 
از جذاب ترین و سرزنده ترین شهر های  اروپائی  های ساکن استرالیا می باشد. به طور کلی، سیدنی به عنوان یكی 
دنیا و محبوب ترین شهر استرالیا شناخته شده است. یكی از دالیل این جذابیت استقرار شهر در یكی از بهترین و 
بزرگ ترین بنادر طبیعی دنیا است؛ به گونه ای که 20 کیلومتر از سواحل اقیانوس آرام را دربرمی گیرد. از طرفی این 
شهر از شمال، جنوب و غرب به پارك  های جنگلی منتهی می شود که مانع گسترش شهر به سمت کوه ها، سواحل 

بكر و جنگل ها است.

نقشه معابر و ارتباطات بین بلوکی )موجود و توسعه پیشنهادی( مرکز شهر سیدنی
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بیش از یك دهه است که طراحی شهری در سیدنی به لحاظ نظم، پایداری، پیچیدگی و کارایی به موضوع 
افتاد که کمیته  اتفاق خواهد  مهمی تبدیل شده است. بیشترین پیشرفت در این دهه در کالنشهر و شهر زمانی 

برنامه ریزی سیدنی طراحی شهری را همزمان با رشد اقتصادی و سرزندگی ارتقا دهد.

سند راهبردی کالنشهر سیدنی به عنوان یك فرایند کلی دولتی، توسط دپارتمان برنامه ریزی و با اطالعات 
حاصل از نمایندگان حكومت نیوساوت ولز، حكومت محلی، صاحبان صنایع، اجتماعات و گروه  های تأثیرگذار تهیه 
شده است. راهبردها کلیتی از عمل برنامه ریزی دولت هستند که توسط دپارتمان برنامه ریزی مدیریت می شوند. 
مشارکت، در تهیه این سند نقش بسزایی داشته است که در دو کارگروه اصلی یكی حكومت محلی و دیگری اعضای 
شورا مطرح گردید. جلساتی نیز با اعضای شورا و نمایندگان سرمایه گذاران برگزار شد. از آنها سئوال می شد چه چیز 
بیشترین ارزش را برای زندگی در سیدنی دارد و چه چیز می تواند سیدنی را به مكانی بهتر برای زندگی در 25 سال 

آینده بدل کند و اینكه آنها دوست دارند شهر و منطقه  شان در 25 سال آینده چگونه باشد.

پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، اصل استراتژی کالنشهر هستند. 5 هدفی که در چشم انداز طرح 
بیان شده و موجب رسیدن به شهری پایدار می شود، عبارتند از:

ارتقا سرزندگی •

افزایش قدرت رقابت اقتصادی •

تضمین عدالت اجتماعی •

حفاظت محیط زیست •

ارتقای حكومت محلی •

سند استراتژی کالنشهر هفت استراتژی و موضوع کلیدی را دنبال می کند که عبارتند از:

اقتصاد و توسعه •

مراکز و کریدورها •

مسكن •

حمل و نقل •

محیط زیست و منابع طبیعی •

پارك ها و فضا های عمومی •

اجرا و حاکمیت •

دولت استرالیا چشم اندازی برای شكل سیدنی در سال 2031 ارائه کرده است. این چشم انداز دستیابی به اهداف 
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سند راهبردی کالنشهر به واسطه برنامه ریزی هوشمندانه برای یك سیدنی قوی را پیش بینی می کند. هشت پارامتر 
کلیدی این چشم انداز عبارتند از:

تعریف شفاف نقش و هویت شهر های کالنشهر •

کریدوری موثر در اقتصاد جهانی •

اشتغال بیشتر در سیدنی غربی •

جلوگیری از افزایش شهرنشینی در کالنشهر و حفظ مناطق روستایی •

پدیدار شدن مراکز اصلی به صورت محل کار و فعالیت، خدمات و مسكن •

دسترسی مناسب به محالت مسكونی، مراکز کار و فعالیت، خدمات و فضا های باز •

مراکز مرتبط •

مناطق کاراتر با ارتباطاتی بهتر •

را  را فراهم می آورد. سیدنی  این سند  برای هفت راهبرد  پیشینه و سوابق سیدنی، اطالعات پشتیبان  تحلیل 
کیفیت  هایی خاص به شهری ویژه تبدیل کرده است که عبارتند از:

 محیط زیست و طبیعتی فوق العاده مانند سواحل، آبراهه ها و پارك  های وسیع و فضا های باز •

 شهری نمای های با سیمایی طبیعی و انسان ساخت که در دنیا با آسمان آبی، صخره  های ساحلی، سواحل، بندر  •
سیدنی، اپرای سیدنی، پل بندر سیدنی و مرکز شهری تماشایی شناخته شده است.

 شهری با کیفیت زندگی بی رقیب؛ هوای مالیم، تفریحات متنوع، خدمات متناسب و غذا و سرگرمی  های فوق العاده •

اولین انتخاب شعبات اصلی شرکت ها در اقیانوسیه و دروازه  های سفرها و معامالت بین المللی •

قدرت اقتصادی باال با نیرو های کارآمد و تحصیالت باال، درآمد های باال و نرخ بیكاری پائین •

زیرساخت  های وسیع و قوی، بزرگترین شبكه ریلی استرالیا، شبكه وسیع جاد های، فرودگاه و بندر در نزدیكی مراکز  •
کار و فعالیت

شهری غنی به لحاظ فرهنگی با 180 آئین مختلف و بیش از 140 زبان •

سند راهبردی کالنشهر سیدنی از هفت راهبرد در راستای 5 هدف اصلی تشكیل شده که این هفت استراتژی، 
هفت موضوع اساسی را دستور کار خود قرار داده اند. در اینجا به استراتژی  هایی می پردازیم که به نوعی به موضوع 
طراحی شهری مرتبط باشند و از محتوای این دسته از راهبردها، بر مطالب مرتبط با کیفیت محیط شهری، منظر 

شهری و فرم شهر تأکید خواهد شد.
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مراکز و کريدورها

چشم انداز مراکز سيدنی

مراکز استراتژیك سیدنی اماکنی جذاب برای کار، زندگی و سرمایه گذاری خواهند بود. •

 

این مراکز مشاغل با کیفیت و مهارت باال، زیرساخت  های آموزشی و بهداشتی قوی، خیابان  های جذاب، طراحی شهری  •
خوب و مكان  های عمومی با کیفیت باال خواهد بود.

 

مراکز اصلی سیدنی با خدمات قطاری سریع و ایمن و شبكه ای از خطوط اتوبوسرانی از میان شهرها بهم متصل  •
می شوند و شبكه حمل و نقل سیدنی را ارتقا خواهد داد.

مراکز طیفی از فرصت ها و تجارب را برای افراد دارای سنین، پیشینه و شرایط مختلف فراهم می آورد. •

داخل و خارج این مراکز می توان دوچرخه سواری و پیاده روی کرد و شبكه مراکز با حمل و نقل عمومی تقویت  •
می شود.

چشم انداز کريدورها

کریدورها محدوده اطراف مسیر های حمل و نقل می باشند که مراکز و فعالیت ها را به هم متصل می کنند. •

کریدور های اقتصادی در اقتصاد ملی و اقتصاد کالنشهر نقش کلیدی بازی می کنند، کریدور های نیازمند نوسازی  •
تمرکزی از اجتماعات سرزنده و متنوع می باشند و کریدور های آینده مكانی برای خدمات و اشتغال محلی مهم را 

فراهم خواهند آورد.
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سرمایه گذاری زیرساختی موجود و آینده در این کریدورها با تمرکز توسعه جدید بر نقش آنها کارآمدتر خواهند بود. •

اهداف کالن مراکز و کريدورها

مراکز

تعبیه محل استقرار انواع فعالیت  های اقتصادی و اشتغال در منطقه سیدنی •

افزایش ظرفیت مراکز ضمن ارتقاِء سرزندگی •

استقرار مجموعه  های تجاری و فعالیت  های علمی در مراکز استراتژیك •

تمرکز فعالیت ها در کنار حمل و نقل عمومی •

کريدورها

حفظ و تقویت نقش اولیه کریدور های اقتصادی •

تمرکز توسعه بر کریدور های نیازمند نوسازی برای به حداکثر رساندن استفاده بهینه زیرساخت ها در جایی که  تقاضا  •
و فرصت وجود دارد.

تشخیص نقش کریدور های آینده به عنوان مكان  هایی برای اشتغال جدید. •

سياست  های زيباسازی مسکن در طرح ساختاری سيدنی

سایر  کنار  در  سیاستگذاری  بخش  در  سیدنی  کالنشهر  راهبردی  سند 
سیاست  های برنامه ریزی محیطی، سیاست توسعه مسكن کالنشهر را دیده 
است. بخش پنجم این سیاست تحت عنوان شرایطی که باید در طرح ها و 
برنامه  های طراحی مسكن دیده شود، آمده است و هدف این بخش تدوین 
ترویج  را  توسعه  های مسكونی  زیبا و مناسب در  فرایندی است که طراحی 
کند. تحلیل سایتی که قرار است مسكنی در آن احداث شود، باید اواًل شامل 
اطالعاتی در مورد سایت و پیرامونش باشد که پارامتر های این تحلیل در ادامه 
خواهد آمد و ثانیًا بیانیه ای مكتوب همراه آن باشد که توضیح دهد طرح توسعه 
پیشنهادی چگونه به تحلیل سایت پاسخ داده است. تحلیل سایت باید مشتمل 

بر اطالعات زیر باشد:

شمال  زمین،  حد  و  ارتفاع  زمین،  ابعاد  شامل:  سايت  ويژگی  های 

زمین، آب  های زیرزمینی، خاك آلوده در صورت وجود، آسایش، دسترسی 
پراکنش و گونه پوشش گیاهی و  ارتفاع،  به زهكشی و تأسیسات، مكان، 
درختان، جهت گیری، جهت باد غالب، همجواری با ساختمان ها و سازه  های 
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دیگر، عناصر تاریخی یا باستانی، حفاظ و دسترسی سواره و پیاده

اشراف  نحوه  مجاور،  باز خصوصی  فضا های  کاربری،  ارتفاع،  مكان،  بر:  پيرامون سايت مشتمل  ويژگی  های 

بنا های اطراف، مكان یابی در و پنجره  های بیرونی، مصالح، مبلمان شهری، هویت معماری، حصار بیرونی، سبك 
یا  پرواز  باند  اجتماعی و تفریحی، وجود  امكانات  محوطه سازی، مغازه  های محلی، مدارس، حمل و نقل عمومی، 

خیابان شلوغ یا منبع آلودگی صوتی و هوا.

پارک ها و فضا های باز

سیدنی دسترسی عادالنه ای به پارك ها و فضا های باز برای تفریح، ورزش و گذران اوقات فراغت برای اجتماعات  •
محلی و مراجعین خواهد داشت. این شهر طیفی از فضا های باز خواهد داشت که نیاز های متنوع و متغیر گروه  های 

مختلف را پاسخ خواهد داد.

شبكه ای از راسته  های تفریحی، فرصت پیاده روی و دوچرخه سواری را فراهم خواهد آورد که مراکز و پارك ها را  •  
به هم متصل می سازند. فضا های باز یكی از عناصر اصلی سیمای مراکز و حومه  های کالنشهر سیدنی محسوب 
می شود. اصلی ترین عناصر فضا های باز سیدنی پارك  های منطقه ای، بیشه زارها، زمین  های ورزشی، اسكله ها، 
رودها، کنار دریا و سواحل می باشد. فضا های باز همچنین شامل خیابان ها و میادین نیز می باشد. این فضاها در 

زندگی جوامع برای پدیدآوردن حس مكان نقش مهمی دارند.
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ذیل طرح ساختاری سیدنی، اسناد محلی تری نیز تهیه می شوند که به »طرح کنترل توسعه«)DCP( معروفند. 
این اسناد به ابعاد کیفی و شكلی محیط شهری می پردازند که عمدتًا ابعاد زیر را دربرمی گیرند:

عملكرد •

معیار های زیست محیطی •

کیفیت فرم بنا •

کیفیت محیط شهری •

استفاده کارا از منابع •

قلمرو عمومی •

در ذیل این سند راهبردی دو طرح در ارتباط با ضوابط توسعه و طراحی شهری برای شهر سیدنی در دسترس 
می باشد که توسط مدیریت شهری سیدنی و با هدف ارائه ضوابط و مقررات عملكردی و اجرایی توسعه شهر سیدنی 
این شهر  برای  )DCP( که در سال 2006  توسعه مرکز شهر سیدنی  ابالغ شده است. در طرح کنترل  و  تدوین 

پیش بینی شده، ابعاد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

ایجاد مطلوبیت برای عابر پیاده •

ساختمان  های مسكونی و اقامتگاه  های گردشگری •

کنترل ویژه برخی کاربری  های خاص •

استاندارد های توسعه •

کیفیت طراحی و فرایند های رقابتی •

شكل و شخصیت ساختمان ها •

در این طرح، به منظور ارائه راهكارها و معیار های طراحی شهری، چارچوب مد نظر به صورت فرآیندی از ارائه )1( 
راهبردها، )2( اهداف و )3( مقررات، تدوین شده است. همان طور که پیشتر گفته شد در سال 2006 نیز، سیاست ها 
و دستورالعمل  هایی جداگانه توسط مدیریت شهری سیدنی برای توسعه و طراحی شهری سیدنی تدوین شد که در 
سرفصل  هایی جداگانه و مكمل نسبت به طرح توسعه مرکز شهر سیدنی، به طور خاص به موضوعات زیر می پردازد:

دستورالعمل  هایی برای تغییرات و الحاقات به تراس ها •

اصول طراحی شهری •

 قلمروی عمومی •
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و  • با کاربری چندمنظوره  برنامه ریزی سایت و محوطه  های  بر  مبتنی  الگو های ویژه  برای  معیار های طراحی 
چندعملكردی

با توجه به ماهیت طرح پیش رو که بر ابعاد طراحی شهری، ناظر بر زمینه  های زیباسازی شهری تأکید دارد، در 
ادامه، اصلی ترین دستورالعمل ها، سیاست ها و اصول طراحی شهری سیدنی در این راستا مورد اشاره قرار می گیرد.

ضوابط و رهنمود های ايجاد مطلوبيت برای عابر پياده در شهر سيدنی. 1

این بخش از ضوابط، کلیه المان  های توسعه را در ارتباط با قلمرو عمومی مد نظر قرار می دهد و به ارتقای کیفیت 
طراحی شهری و راحتی حرکت پیاده در فضا های عمومی مرکز شهر سیدنی توجه دارد. محیط پیاده شامل افرادی 
است که به تجربه و برقراری ارتباط با شهر مبادرت کرده اند؛ بنابراین، این محیط باید امن، کارکردی و قابل دسترس 
برای تمامی استفاده کنندگان باشد و طیف وسیعی از فرصت  های انجام فعالیت  های اجتماعی و فرهنگی را مهیا سازد. 
محیط پیاده روی باید با اصولی چون کیفیت طراحی، مصالح با کیفیت و استاندارد های مناسب همراه باشد تا به یك 
مرکز شهری با کالس جهانی تبدیل شود. امكان انتخاب مسیر های انشعابی و تغییر سطح پیاده روی نیز باید فراهم 

گردد. مهم ترین اصول و معیار های مد نظر در ارتقای مطلوبیت حرکت عابر پیاده، مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 

نقشه معابر و ارتباطات بین بلوکی )موجود و توسعه پیشنهادی( مرکز شهر سیدنی

شكل معابر •

ارتباطات بین بلوکی •
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دسترسی وسایل نقلیه در ارتباط با محله ای عبور پیاده •

روگذر و زیرگذر عابر پیاده •

سایه بان و رواق •

آثار هنری •

سنگ فرش مسیر های پیاده و فضا های عمومی •

برخورداری از دسترسی آسان •

اصلی ترین و مهم ترین مقررات اجرایی در هر یك از موارد فوق الذکر به شرح زیر مطرح می شوند:

معابر: در واقع بخش  های یكپارچ های از شبكه فضای عمومی مرکز شهر سیدنی هستند که به عنوان فضاها و  •

مجاری خارجی سنگ فرش نمی شوند و در تمام ساعات  روز به ایجاد ارتباط وسایل نقلیه در بافت شهر کمك 
می کنند.

معابر موجود چه به صورت عمومی یا خصوصی، باید حفظ شوند و در برخی نقاط شهر باید به ایجاد معابر جدید 	 
اقدام شود.

در صورت ایجاد الحاقات بر روی معابر در توسعه  های جدید، ضرورت دارد به ارتقای محیط از طریق ایجاد 	 
جزییات طراحی و جاذبه  های بصری خالقانه مبادرت شود.

امكان ایجاد سایه بان از ساختمان ها بر روی معابر تا حداکثر 30% جلوآمدگی، وجود دارد.	 

هر گونه نغییر در یك معبر تاریخی یا هر ساختمان باارزش دیگری، باید با یك "بیانیه اثرات میراثی" و یا یك 	 
"برنامه حفاظتی" همراه باشد.

ارتباطات بين بلوکی: شامل مسیر های ویژه پیاده هستند که معمواًل محصور بوده و دارای شخصیتی عمومی  •

)public( هستند.

ارتباطات بین بلوکی موجود باید حفظ شود و در توسعه  های جدید، ارتباطات جدید نیز شكل خواهد گرفت.	 

ساعت استفاده از این ارتباطات بین ساعت 6 صبح تا 10 شب بوده و در نقاطی که امكان پذیر است، باید به 	 
ایجاد نور طبیعی و نیز ایجاد گشودگی ها برای نورگیری در آن ها اقدام شود.

دسترسی وسايل نقليه: باید به گونه ای تأمین شود که در محله ای عبور پیاده امكان جابجایی و امنیت عبور پیاده  •

به راحتی تأمین گردد.

مسیر های دسترسی وسایل نقلیه جدید با محدودیت روبه رو است و به ویژه در محیط  های دارای اولویت پیاده 	 
این دسترسی تأمین نخواهد شد.
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تأمین پارکینگ حاشیه  ای در هر یك از مسیر های دسترسی وسایل نقلیه صورت می گیرد و به حداکثر یك 	 
دسترسی برای هر ساختمان محدود می شود.

موقعیت سایه  بان   های پیشنهادی در مرکز شهر سیدنی

نمونه ای از یك ارتباط بین بلوکی در مرکز شهر سیدنی

اجازه ایجاد رمپ  های دسترسی وسایل نقلیه به خیابان در نما های اصلی داده نمی شود. •

در های ارتباطی برای وسایل نقلیه باید به صورت کرکره ای باشد و تا جایی که امكان دارد باید هم تراز خیابان باشند. •
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موقعیت مسیر های پیاده برای سنگفرش )به تفكیك تیپ( در مرکز شهر سیدنی

وضعیت کنونی خیابان  های مرکز شهر سیدنی از نظر خط آسمان، نور خورشید و جریان هوا، امكان دسترسی  •
به نمای اصلی ساختمان ها و مانند آن مناسب است. ایجاد روگذر های پیاده در این خیابان ها پیشنهاد نمی شود. 
زیرگذر های پیاده نیز، در صورت ارتباط برقرارکردن بین خیابان  های همجوار به ایستگاه  های قطار و مكان  هایی که 
به ایمنی بیشتر و دسترسی پذیری بیشتر پیاده منجر شود، قابل قبول است.دسترسی به زیرگذرها باید به طور مستقیم 
از پیاده رو و هم تراز با خیابان صورت گیرد. بدین ترتیب، دسترسی عمومی در همه زمان ها فراهم خواهد شد و 

کارایی قلمروی عمومی را نیز ارتقا خواهد داد.

با توجه به ریزش باران فراوان در سیدنی به ویژه در تابستان، ایجاد سایه بان و رواق در پیاده روها، به ویژه در  •
مسیر های دارای اولویت توسعه پیاده، پیشنهاد می شود.

سایه بان ها بهتر است در محدوده  هایی که در نقشه هم نشان داده شده به صورت پیوسته اجرا شوند، مگر آن که این  •
امكان در بلوك ها وجود نداشته باشد و یا این که اثر منفی بر منظر خیابان  های دارای ارزش میراثی داشته باشند.
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رواق ها هم دارای نقشه پیشنهادی است و باید در هنگام اجرا هم سطح با پیاده روی مجاور و در ارتباط با دیگر  •
رواق ها و در عمقی یكسان با دیگر رواق ها باشد.

آثار هنری: دارای ارزش کیفی باال باید در مكان  های دارای دسترسی عمومی، از جمله در نزدیكی ورودی ها،  •

البی ها و جلوخان ها، پیش بینی شوند.

سنگ فرش مسير های پياده و فضا های عمومی: بخش مهمی از قلمروی عمومی را به خود اختصاص می دهد  •

و کیفیت آن نقش مهمی در تجربه پیاده روی در شهر دارد؛ بنابراین باید از المان  هایی مناسب استفاده شود. در 
مرکز شهر سیدنی، سیاست  های طراحی سنگ فرش در چهار دسته )1( طرح شورای شهر در خصوص هر یك 
از خیابان  های اصلی در فضای عمومی، )2( طرح مرکز سیدنی در خصوص خیابان  های اصلی و مسیر های اصلی 

پیاده، )3( آسفالت با حاشیه  های سنگ فرش و )4( آسفالت برای خیابان  های اصلی، معرفی شده اند.

برخورداری از دسترسی آسان: یك اصل است و هر شخصی باید بتواند به همه تجهیزات و تأسیسات و امكانات  •

دسترسی داشته باشد.

همه ساختمان ها بر اساس سیاست دسترسی مد نظر شورای شهر باید دسترسی خود را تأمین کنند. ورودی اصلی  •
هر ساختمان جدید با عملكرد عمومی نیز باید طراحی شود و اختالالت حرکتی ایجاد نكند و برای عبور افراد ناتوان 

جسمی هم مناسب باشد.

ورودی اصلی باید هم تراز با سطح پیاده رو و در تداوم سطح پیاده باشد. •
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ورودی اصلی یك ساختمان عمومی که برای حرکت افراد ناتوان جسمی نیز مناسب است

ضوابط و رهنمود های ساختمان  های مسکونی و اقامتگاه  های گردشگری در شهر سيدنی. 2

آن دسته از ساختمان  های مسكونی در بخش مرکزی شهر که به عنوان آپارتمان  های خدمات اقامتی هستند، به 
همراه اقامتگاه  های خاص گردشگران، مد نظر این دسته از ضوابط است. هدف آنست که سطح منطقی از مطلوبیت، 
همراه با مكان مناسب در مرکز شهر تأمین شود. اصلی ترین رئوس این دسته از ضوابط عبارت است از: )1( مطلوبیت 
ساختمان  های مسكونی و آپارتمان  های خدماتی، )2( پیمان کاربری مسكونی و )3( استاندارد های اقامت گردشگری.

در ارتباط با مطلوبيت ساختمان  های مسکونی و آپارتمان  های خدماتی، هدف اصلی تأمین مطلوبیت و ارتقای  •
سهم جمعیتی مرکز شهر است. نكات مورد توجه در تأمین مطلوبیت شامل نور روز، دسترسی به نور خورشید، تهویه، 

محرمیت، منظر، سر و صدا، ایمنی، تسهیالت فراغتی و انبار می باشد.

سطح و کیفیت دسترسی به نور روز باید در طراحی ساختمان مد نظر قرار گیرد. طراحی همچنین باید به گونه ای  •
باشد که به ایجاد منظر مناسب منجر شود.

در ارتباط با پيمان کاربری مسکونی، این پیمان قصد دارد تا جمعیت دائمی ساکنان مرکز شهر را افزایش دهد. هدف  •
آنست که اطمینان حاصل شود ساختمان  های مسكونی با سوءاستفاده از این قانون، به کاربری  های غیرمسكونی تغییر 

نكنند؛ بنابراین تنها ساختمان  هایی می توانند از این پیمان استفاده کنند که این برچسب را داشته باشند.
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در ارتباط با استاندارد های اقامت گردشگری، توجه ویژه ای به اتاق  های خواب، تجهیزات آشپزی و سایر تسهیالت  •
الزم و نحوه مدیریت اقامتگاه شده است.

کنترل ويژه برخی کاربری  های خاص. 3

توسعه گذرگاه  های طاق دار با هدف ایجاد یك محدوده سرگرم کننده، تنها در مرکز شهر سیدنی مجاز است. 
برخی کاربری  های خاص مانند این گونه گذرگاه ها به همراه فروشگاه  های مجاز به کار در ساعات شب، نیازمند 

کنترل ویژه هستند. راهبرد های مرتبط، شامل نحوه استفاده از عالیم مجاز در نما و ضوابط بصری نیز می شود.

استاندارد های توسعه در ارتباط با المان  های شهری. 4

شورای شهر سیدنی، تحت مقررات دولت محلی، استاندارد های توسعه را در موارد زیر به کار گرفته است:

سطح اشغال مسكونی: حداقل سطح اشغال نشده )سطح باز( هر ساختمان مسكونی، کم تر از 20 مترمربع نمی تواند  •
باشد. این سطح باز، باید بر روی سطح زمین تأمین شود.

دیوار خانه ها: دیوار خانه ها در حد بیرونی ساختمان، نباید کم تر از 900 میلی متر ارتفاع داشته باشد. •

نورپردازی معابر محلی: نورپردازی در معابر، نباید بیش از 450 میلی متر بر فراز سطح معبر باشد. نسبت به پیاده روها  •
نباید بیشتر از 3 متر ارتفاع داشته باشد؛ و در هر حال نباید از روی جدول کم تر از 800 میلی متر باشد.

پیش آمدگی پنجره ها و بالكن ها: پیش آمدگی پنجره ها و بالكن ها نباید بیش از 450 میلی متر بر فراز سطح معبر  •
باشد. نباید بیش از 50% از سطح نما جلوآمدگی داشته باشد. ارتفاع آن نباید کم تر از 3.2 متر از سطح پیاده رو باشد 

و در هر حال نباید از روی جدول کم تر از 800 میلی متر باشد.

سایه بان ها: سایه بان ها، معلق هستند و ارتفاع آن ها نباید کم تر از 3.2 متر و بیشتر از 4.2 متر از سطح پیاده رو باشد.  •
پهنای آن نباید کم تر از 2 متر و بیشتر از 3.66 متر باشد و در هر حال نباید از روی جدول کم تر از 800 میلی متر 

باشد.

تیر های پرچم: در ارتباط با تیر پرچم، با توجه به حالت معلقی که دارند، نباید کم تر از 3.2 متر از فراز پیاده رو فاصله  •
داشته باشند. همچنین، نباید از روی جدول کم تر از 800 میلی متر باشد.

خطوط لوله تأسیساتی: در ارتباط با ناودان ها، باید حداقل 2.7 متر بر فراز پیاده رو باشند. فاصله نقطه پایینی و فوقانی  •
آن ها باید بین 150 تا 450 میلی متر باشد.

درپوش  های فاضالب: درپوش  های فاضالب ساختمان  های جدید، نباید در معابر تعبیه شوند. •

پایه  های ستون: پایه  های ستون، در صورتی که نورپردازی کم تر از 1.35 متری سطح پیاده رو نیست، باید 450  •
میلی متر باشد؛ و در غیر این صورت، باید 750 میلی متر باشد.
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کيفيت طراحی و فرايند های رقابتی. 5

این بخش از ضوابط، بر موضوعاتی چون )1( فرآیند رقابتی، )2( رقابت  های طراحی و )3( آلترناتیو های طراحی 
رقابتی، استوار است.

در فرآیند رقابتی، هدف، بهبود کیفیت طراحی ساختمان  های از طریق ایجاد فرآینده ای رقابتی است. در این  •
خصوص، دستورالعمل  هایی دولتی تنظیم شده است. در فرآیند رقابتی، باید مراحل برنامه توسعه یا مراحل اقدامات 
توسعه، تدوین و تبیین شود. اگر اجزای توسعه توسط یك معمار یا مهندس تدوین شود، نمی توانند در فرآینده ای 
"آلترناتیو های طراحی رقابتی" مشارکت کنند. بلكه یك "رقابت طراحی" به جای آن پیشنهاد می شود. در این 

صورت، هیأت ژوری نسبت به شرایط معمول، تغییر خواهد کرد.

رقابت  های طراحی، با هدف تشویق ارائه راه حل  های طراحی با کیفیت باال ارائه می شود و مهم ترین الزامات آن  •
تبعیت از مقررات برنامه ریزی مدون است. پیروی دقیق از اصول باید تضمین شود و از این رو، مسئول رقابت 
طراحی باید از فرآیند رقابتی تبعیت کرده و روش  های الزم را اجرا کند. نوع رقابت، می تواند به دو صورت آزاد )باز( 
و یا مسابقه ای باشد. در روش آزاد )باز(، طراح باید توضیحات الزم در ارتباط با رقابت طراحی را ارائه کند و در روش 
مسابقه ای، باید فهرست کوتاهی از افرادی که در رقابت طراحی مشارکت دارند، اعالم شود. گزارش رقابت طراحی 

باید به طور کامل، مبین ویژگی  های طراحی باشد.

آلترناتیو های طراحی رقابتی، مشتمل است بر ارائه تعدادی راه حل طراحی آلترناتیو با هدف ارتقای کیفیت طراحی.  •
آلترناتیو های طراحی توسط چندین شرکت مختلف معماری تنظیم می شود.

شکل و شخصيت ساختمان ها. 6

این دسته از ضوابط، ناظر بر المان  های انفرادی طراحی ساختمان است که در مجموع به شخصیت و ظاهر 
محیط مصنوع کمك می کند. مقررات توسعه در این بخش با این هدف تنظیم شده اند که به ارتقای کیفیت طراحی 
ساختمان  های جدید منجر شوند و شخصیت ساختمان  های مرکز شهر سیدنی را نوآورانه و خالقانه نمایند. اصلی ترین 

مقررات و دستورالعمل  هایی که در این بخش مورد توجه قرار گرفته، عبارت است از:

ساخت و ساز های هم تراز خیابان •

ارتفاع نمای جلویی ساختمان •

عقب نشینی ساختمان ها •

ارتفاع نمای جلویی و عقب نشینی ساختمان ها در نواحی ویژه •

فعالیت در نمای جلویی ساختمان ها •

حجم •
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جلو آمدگی در ساختمان ها •

مناظر •

توسعه در موارد میراثی •

استفاده موقت از سایت ها و ساختمان  های خالی و فرم ظاهری آن ها •

سایت  های فرصت  •

دستورالعمل  های طراحی برای سایت  های مهم •

دسترسی به توسعه  های چندمنظوره و چندعملكردی •

 

نقشه ساختمان و خيابان مجاور
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نقشه پایه مرکز شهر سیدنی که سهم باالی ساختمان   های هم تراز با خیابان را نشان می  دهد

در ارتباط با ساخت و ساز های هم تراز خيابان، تعریف قلمرو عمومی، ایجاد کاربری  های فعال، تنظیم نظم بصری،  •
ارتقای مطلوبیت محیطی و ایجاد قلمرو و امنیت، مورد توجه ویژه قرار دارد. سطح وسیعی از ساختمان  های مرکز 
شهر سیدنی هم تراز با خیابان هستند و موقعیت آن ها در نقشه ای جداگانه مشخص شده و برنامه ریزی برای توسعه 
نقش قلمرو عمومی برای پیاده راه  های آن ها صورت گرفته است. در این ارتباط، ساختمان  های جدید باید حتماً دارای 

نمای جلویی باشند به طوری که بر تراز ساختمان غالب شوند.

در ارتباط با ارتفاع نمای جلويی ساختمان، هدف اصلی، ایجاد محیط  های مناسب تر خیابانی برای پیاده ها در زمینه  •
نور روز، مقیاس، حس محصوریت فضایی و کاهش جریان باد نامطلوب به همراه توجه به محیطی سالم همراه 
با درختان خیابانی است. این ارتفاع، بین 20 تا 45 متر از سطح زمین در نظر گرفته شده و باید متناسب با ارتفاع 
غالب خیابان باشد. در گوشه  های خیابان ها نیز، بند قانونی 2.2.3 وجود دارد که ارتفاع نمای ساختمان ها را مشخص 

کرده است.
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طیف مجاز عقب  نشینی در نمای جلویی ساختمان  ها

عقب  نشینی در نمای جلوی ساختمان  ها می  تواند 8 متر و کم  تر باشد

نمونه ی از عقب نشینی در نواحی ویژه
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در ارتباط با عقب نشينی ساختمان ها در زمين، تناسبات مربوطه در ارتباط با ارتفاع ساختمان ها ارائه شده است. به  •
ویژه در ارتباط با ساختمان  های با ارتفاع بیش از 45 متر، به منظور اجتناب از سایه اندازی ساختمان ها، جلوگیری از 
کاهش حجم نور روز برای عابران پیاده و ساکنان ساختمان  های کم ارتفاع تر، اجتناب از شرایط نامناسب باد، غلبه 
ساختمان بر عابران پیاده و عدم شكل گیری شرایط نامناسب برای درختان خیابانی، این مالحظات مد نظر بوده 
است. در این دسته از ضوبط که بر زیباسازی محیط نیز اثر فراوانی دارد، ضوابط عقب نشینی هم برای نمای جلویی 

و هم برای نما های جانبی و پشتی ساختمان ها به تفكیك مسكونی و غیر مسكونی، ارائه شده است.

در ارتباط با ارتفاع نمای جلويی و عقب نشينی ساختمان ها در نواحی ويژه، با توجه به این که بخش  هایی از شهر  •
به عنوان نواحی ویژه اعالم شده که به شخصیت و کیفیت قلمرو عمومی کمك می کند، ضوبط ویژه ای نیز در نظر 
گرفته شده است. حداکثر و حداقل ارتفاع نمای جلویی ساختمان ها در این نواحی، باید از جدول خاصی تبعیت کند، 

بخش  های مرتفع تر ساختمان ها باید با عقب نشینی همراه باشد.

ضرورت تبعيت ارتفاع نمای ساختمان   های جديد از ارتفاع غالب
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در ارتباط با فعاليت در نمای جلويی ساختمان ها، توجه به کاهش تنوع فعالیت ها در سطح خیابان در سه دهه  •
اخیر در مرکز شهر سیدنی مد نظر بوده است. طبیعت محصور سطح همكف بسیاری از ساختمان  های اداری و 
درونی سازی خرده فروشی ها به این کاهش تنوع فعالیت ها منجر شده است. از این رو، تقویت تنوع فعالیت ها در این 
ضابطه مورد توجه بوده است. ساختمان  های دارای نمای جلویی در خیابان  های خرده فروشی، ساختمان  های دارای 
نمای جلویی در خیابان  های عمدتاً پیاده و ساختمان  های دارای نمای جلویی در دیگر خیابان ها و معابر، هر یك به 

طور جداگانه مورد توجه این دسته از ضوابط قرار داشته است.

در ارتباط با حجم، با توجه به این که سیدنی اساساً برای اقلیم معتدل و شرایط آب و هوایی مناسب بیرونی اش در  •
بسیاری از فصول سال معروف است، تالش شده از افزونی ساختمان  های بلند جلوگیری شود تا آثار منفی آن ها 
شامل سایه اندازی و کاهش کیفیت و مطلوبیت خیابان  های پیاده کاهش یابد. در این خصوص، ساختمان  های 

تجاری و فعالیتی، ساختمان  های مسكونی و آپارتمان  های خدماتی، با ضوابط محدودکننده مواجه هستند.

در ارتباط با جلو آمدگی در ساختمان ها، کیفیت منظر شهری مرکز شهر سیدنی و قلمرو عمومی آن که توسط  •
ساختمان ها، خیابان ها و فضا های عمومی تعریف می شود، مورد توجه ویژه بوده است. در این ضوابط، کنترل رشد 
ساختمان  های جدید در مرکز شهر سیدنی مورد توجه بوده و مقررات آن به موضوعاتی چون تراز خیابان، ارتفاع نما، 

عقب نشینی، محصوریت، مواد و مصالح و ... می پردازد.

 

ارتفاع نمای جلویی ساختمان در خیابان باید به ساختمان میراثی مجاور توجه کند
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نورپردازی پایینی یك ساختمان، می تواند برای منظره شهری خیابان مزاحمت ایجاد کند

پتانسیل های ارتقاء مناظر و مرایا در مرکز شهر سیدنی
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منظر ه ای از خیابان “پیت استریت” که در آن، دید به چیدمان  های اسكله حفاظت شده است

در ارتباط با مناظر، با توجه به این که بیشترین شهرت سیدنی از اسكله مهم آن و محوطه پارك آن است، تقویت  •
مناظر به این دو، از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای تقویت مناظر از مرکز شهر سیدنی به این دو، هر توسعه ای 
در این مسیر به همراه ایجاد ساختمان  های جدید با محدودیت  هایی همراه بوده و مراقبت  های ویژه ای در این 

خصوص در نظر گرفته شده است.

در ارتباط با توسعه در موارد ميراثی، هر گونه نوسازی، الحاق و توسعه جدید در مجاورت آن ها بایستی با حفظ 
توجه به موضوع میراث فرهنگی صورت گیرد. ارائه بیانیه اثرات میراثی یا برنامه حفاظتی، سبك و ارتفاع الحاقات، 

سایه بان ها و جلو آمدگی مغازه ها، در این دسته از ضوابط گنجانده شده است.

در ارتباط با استفاده موقت سايت ها و ساختمان  های خالی و فرم ظاهری آن ها، ارتقای منظره شهری و مطلوبیت  •
فضایی در هر یك از نواحی از طریق ایجاد کاربری  های ضروری در سایت  های خالی صورت می گیرد تا امكان 
استفاده موقت در امتداد هر خیابان در سطح زمین فراهم شود. امكان استفاده برای خرده فروشی موقت یا مقاصد 
بازرگانی، وجود دارد و ایجاد آن ها می بایست با رعایت موارد صورت گیرد. همچنین، امكان استفاده به عنوان 

پارکینگ نیز به عنوان یك کاربری موقت در محوطه  های خالی وجود ندارد.

در ارتباط با سايت  های فرصت ، با توجه به این که تعدادی سایت در مرکز شهر سیدنی با این عنوان انتخاب شده اند،  •
تشویق به تكمیل و طراحی بهتر آن ها مورد توجه بوده تا به مطلوبیت منظر شهری خیابان و قلمروی عمومی 

مجاور آن منجر شود.
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در ارتباط با دستورالعمل  های طراحی برای سايت  های مهم، با توجه به وجود تعدادی سایت  های خاص که توسعه  •
در آن ها اثر مهمی بر کیفیت قلمرو عمومی دارد، مقررات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

در ارتباط با دسترسی به توسعه  های چند منظوره، منظور، توجه به دسترسی مستقیم برای واحد های مسكونی و  •
تجاری به طور جداگانه بوده است.

این طرح، ناظر بر ضوابطی بوده که به طور خاص بر مرکز شهر سیدنی به عنوان یكی از غنی ترین بافت  های 
این  توسعه ای می شود.  و  از ضوابط کنترلی، حفاظتی  بوده و ضوابط آن شامل مجموعه ای  شهر سیدنی متمرکز 
ضوابط از گستردگی و طیف وسیعی برخوردار است و با این حال، توجه به توسعه اصولی مرکز شهر سیدنی در ابعاد 
مختلف را مد نظر داشته است. عمده این ضوابط با آن که از جنس برنامه ریزی شهری هستند اما تبعاتی از نوع 
طراحی شهری دارند و به طراحی بهتر فضا های شهری، ایجاد ساختمان  های جدید با کیفیت مطلوب طراحی شهری، 
تقویت منظر شهری، توجه به عابر پیاده، توجه به ارتفاع و نمای ساختمان ها، توجه به عقب نشینی و جلو آمدگی در 
نمای ساختمان ها، توسعه قلمرو عمومی و مواردی از این دست منجر می شوند. جنبه  های یادشده، متناسب با اصول 
زیباسازی شهری هستند و در ن هایت به نظم بهتر توسعه شهری و زیباتر شدن مرکز شهر سیدنی منجر می شوند.

دستورالعمل  هايی برای تغييرات و الحاقات به تراس ها در شهر سيدنی. 7

در این جلد، شورای شهر می کوشد تا سرزندگی متداوم تراس ها را در حد و مرز های شهر برای کاربری  های 
مسكونی و تجاری، از طریق مجاز دانستن تغییرات و الحاقات مناسب، تشویق کند. در این دسته از ضوابط، که در 
راستای ارتقای کیفیت طراحی شهری و توسعه معیار های زیباسازی شهر سیدنی تنظیم شده، موضوعاتی مانند )1( 
مطلوبیت کاربری مسكونی و )2( تغییرات و الحاقات تراس ها، مورد اشاره قرار گرفته است. در دستورالعمل  های کلی 
این ضوابط، همه تراس  های شهر مورد نظر قرار گرفته و تراس  های دارای ارزش میراثی یا واقع در نواحی حفاظتی 

نیز لحاظ شده است. در مجموع، این دستورالعمل ها، در پی آن است که:

الحاقات و تغییرات تراس ها از اهمیت میراثی تراس  های منفرد نكاهد یا شخصیت نواحی حفاظتی را خدشه دار نكند؛ •

استانداردی مناسب از مطلوبیت مسكونی )مثل فضای باز، دسترسی به نور خوردشید، محرمیت( در تراس  های شهر  •
شكل گیرد؛

تغییرات و الحاقات تراس ها به زیان مطلوبیت مسكونی واحد های همسایه منجر نشود؛ و •

استاندارد مناسبی از طراحی معماری برای تراس ها در ساخت و ساز های جدید، ارائه شود. •

به جز این موارد، شورای شهر توصیه می کند تا از نظرات معماران و طراحان حرفه ای  در طراحی تغییرات و 
الحاقات مربوط به تراس ها بهره برده شود. همچنین، اطالعات مربوط به تراس  های دارای ارزش میراثی نیز در 

پایگاه داده  های شورای شهر در اختیار عموم قرار دارد.
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مطلوبيت کاربری مسکونی

یكپارچگی فرم و مقیاس تراس ها، یكی از دالیل شكل گیری مناظر خیابانی جذاب و چشم نواز است

این موضوع، مشتمل بر دسترسی به نور خورشید، نور روز، تهویه و محرمیت است. تشویق به استاندارد مناسب 
برای مطلوبیت مسكونی در هر گونه الحاقات و تغییرات باید لحاظ شود. مطلوبیت ساختمان  های مجاور نیز در این 

زمینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

نور خورشيد: ارتفاع دیوار های جدید، فاصله از عقب نشینی ها و طراحی سقف باید با دقت صورت گیرد تا دسترسی  •

به نور خورشید در سایت و همچنین سایت مجاور، با کاهش روبرو نشود.

فضای باز: مقررات دولت محلی در این خصوص تدوین شده و هر گونه عدول از این استانداردها، هم به تصویب  •

شورا و هم دپارتمان دولت محلی احتیاج دارد. به طور خاص، یك فضای باز 20 مترمربعی حداقل انداز های است 
که در خصوص تراس  های کوچك باید رعایت شود.

بنا های موجود: تراس  های موجود با سطح کم تر از 20 مترمربع، می توانند باقی بمانند. •

الحاقات جديد: نسبت  های هندسی برای ایجاد یك فضای باز کاربردی، باید لحاظ شود. •

محرميت: محرمیت بصری منطقی باید برای استفاده کنندگان تراس ها تأمین شود. •

تغييرات و الحاقات تراس ها

 )3( اصلی،  ویژگی  های   )2( جدید،  ساختمان  های  در  طراحی  استاندارد های   )1( شامل  ضوابط،  از  بخش  این 
الحاقات و اضافات در پشت تراس ها، )4( نوع مصالح، )5( فینیشینگ و کار های پایانی و )6( تراس  های تجاری، 
پیشنهاد  ندارند،  ویژگی  های چندان مهمی  از شهر که  در بخش  هایی  بیشتر  بنیادین،  و  اساسی  تغییرات  می شود. 
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می شود. در آن دسته از نواحی که تحت تأثیر تغییرات قرار گرفته نیز می تواند صورت گیرد. این تغییرات، به طور 
عمده ای در پشت تراس ها و پشت اتاق  های جلویی صورت می گیرد. هر چه تغییرات ُخردتر باشد و غیر قابل مشاهده، 
شورای شهر راحت تر آن را تصویب می کند. ارتفاع از ساختمان نیز مهم است، به طوری که به کیفیت و پایداری 
ویژگی  های تكرارپذیر منجر شود. در عین حال، هر گونه تغییر جدیدی باید هم راستا با شخصیت اصلی مجموعه 
تراس  های آن ناحیه باشد. حذف ویژگی  های ماهوی در قسمت جلویی تراس ها با هدف تسهیل عبور ماشین، مجاز 
نیست. همچنین، استفاده از سیستم  های آب گرم خورشیدی، در صورتی که مزاحم ارتفاع تراس ها نشود، قابل تعبیه 
بر سقف تراس ها است. الحاقات به تراس ها نیز می تواند به شكل ایجاد اتاقك  های زیر شیروانی باشد و یا به صورت 
اضافاتی به پنجره  های پشتی یا پاویون  های منفصل در پشت سایت ایجاد شود. این الحاقات نباید از خیابان اصلی 
قابل رؤیت باشد. از طرف دیگر، در ضوابط مربوط به تراس ها موضوعاتی چون بالكن  های فوقانی، ساختمان  های 

واقع در قسمت  های حاشیه  ای و حیاط  های جلویی و پشتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

یك گزینه از الحاقات به یك تراس یك طبقه، موقعی که قسمت عقب تراس، پشت به سایر تراس  ها است

اصول طراحی شهری سيدنی. 8

این جلد از ضوابط، در راستای دست یابی به شهر پایدار سیدنی، بازگوکننده بستر برنامه ریزی راهبردی در متن 
توسعه این شهر است. موضوعات اصلی این دسته از ضوابط، ناظر بر مفاهیمی چون )1( فرم شهر، )2( روستا شهرها، 
فضا های عمومی و پیاده راه ها و )3( ایجاد محیط  های پایدار و سالم، است و همگی در ارتقای سهم زیبایی شهر 
تأثیرگذار هستند. این ضوابط در پی آن است تا اطمینان حاصل کند که بنا های جدید باعث افزونی حس مكان در 
شهر شده و نقش شهر و میراث و شخصیت معماری شهر را تقویت می کنند و از طرف دیگر، محیط طبیعی را حفظ 

کرده و کیفیت محیط اجتماعی را نیز ارتقا می دهد. این دسته از ضوابط، نیاز های زیر را پوشش می دهند:
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کیفیت باالی طراحی شهری- 

ارتقای قلمروی عمومی- 

دسترسی به طراحی پاسخده، بدون هزینه  های فاحش، مبتنی بر توسعه پایدار- 

در ارتباط با فرم شهر: حفاظت و ارتقاِء المان  های شاخص توپوگرافی، خط آسمان موجود و نواحی دارای دید  •
مناسب و شاخص در منظر شهر، مد نظر است.

بنا های دارای قابلیت دید باال، لبه  ها، دره  ها، مراکز دید و نقاط برجسته
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موقعیت نواحی روستا شهری در سیدنی

بعضی ساختمان ها در شهر سیدنی هستند که به تقویت نواحی ویژه با قابلیت دید باال کمك می کنند؛ از جمله به - 
دروازه  های شهری و گره ها و بدین ترتیب به ارتقاء مناظر و مرایا در نواحی عمومی منجر می شوند.المان  های خطی، 
موجب تقویت الگو های بلوك ها و خیابان ها می شوند و به تقویت المان  های دیگر از جمله موقعیت  های کاربری  های 

مجاور، مرز های کالبدی خطوط راه آهن، سازمان  های عمده و فضا های باز اصلی کمك می کنند.

ساختمان ها، از طریق حفاظت از هم ترازی با خیابان ها و ایجاد یك تعریف فضایی، وضعیت کنونی بولك ها را - 
تقویت کرده و توسعه دهندگان نیز در توسعه  های بزرگ، بلوك  های جدید و الگوی خیابان ها را در یكپارچگی با 

خطوط موجود، خلق می کنند.

توسعه، منجر به تقویت الگوی لبه ها، بلوك ها و خیابان  های شهر می شود و طیفی از فضا های باز قابل دسترس را - 
جهت گسترش شبكه  های فضایی به وجود می آورد.

ساختمان ها و بنا های میراثی، تضمینی بر توسعه متناسب و درخور با منظر شهری خیابان و شخصیت اصلی ناحیه - 
شهری هستند.
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توسعه در ارتباط با موارد میراثی، باید هم راستا با اصول حفاظتی مكان  های فرهنگی باشد. توسعه باید معطوف به - 
نواحی حفاظتی باشد.

در ارتباط با روستا- شهرها، فضا های عمومی و پياده راه ها: باید تالش شود تا با احترام به توسعه، بهبود و ارتقای  •
نواحی متشخص از نظر ویژگی  های روستاشهری مد نظر قرار گیرد و به شكل دهی حس روحیه اجتماعی و متعلقات 
آن منجر شود. بناها باید به افزونی و تقویت شخصیت نواحی روستا شهری کمك کنند و منجر به ایجاد طیفی از 

فضا های شهری شوند.

در ارتباط با ايجاد محيط  های پايدار و سالم: در زمینه بهره وری از انرژی، هر گونه توسعه جدید باید منجر به  •
کاهش بهره وری انرژی بنا های همسایه شود. استفاده از شیوه  های طراحی خورشیدی فعال در این خصوص، مد 
نظر است. همچنین، در زمینه مطلوبیت محیطی، بنا های غیر مسكونی باید منجر به کاهش آثار عملی خود بر 
نواحی مسكونی هم جوار شوند. آلودگی صوتی، جابه جایی  های ترافیكی، تقاضای پارکینگ، آلودگی هوا و آب، 
ذخیره سازی و حذف زباله، ذخیره کاالها خطرناك، سیستم  های کنترل هوا، آلودگی محیط و ساعات کاری، در این 

ارتباط مد نظر قرار دارند.

قلمروی عمومی. 9

چارچوب سیاست در حوزه قلمرو عمومی، بر اصل پایداری متمرکز است و در پی ارتقای پیاده روی و دوچرخه سواری  •
با تأکید بر بهبود کیفیت و کمیت حوزه قلمرو عمومی در شهر سیدنی است.

يک نمونه از برنامه مفهومی برای خيابان ويليام در شهر سيدنی )بر اساس طرح راهبردی تجديد حيات اين خيابان(
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اصلی ترین اهداف مترتب بر این موضوع، )1( گسترش قلمرو عمومی شهر، )2( اطمینان یافتن از نقش توسعه جدید  •
بر تقویت کیفیت قلمرو عمومی و )3( اثرگذاری فعالیت  های توسعه ای بر تقویت فضا های اجتماعی پاسخده، است.

برنامه بهبود قلمرو عمومی، ارائه کننده چارچوب و خطوط اقدامات و فرصت  های ارتقای این قلمرو است و بر بهبود 
نواحی محلی در فرآیند توسعه تأکید می کند.

در خصوص نواحی روستا-شهری، توسعه باید به شخصیت موضوعی این نواحی کمك کند. •

ارتباطات بین بلوك ها به صورت پیاده در سایت  های بزرگ باید دیده شود. گره  های کلیدی و دروازه ها باید تقویت  •
شوند. هنر عمومی، از طریق مكان گزینی در فضا های عمومی یا به صورت مستقل، باید تجلی یابد و به زیبایی 

محیط شهری کمك کند.

در ارتباط با منظر شهری خیابان و وضعیت عبور و مرور پیاده، توجه به کل شبكه و ایجاد ارتباط بین نواحی  •
مسكونی و فضا های عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

منظرسازی، با هدف ارتقای ساختار شهر و ایجاد تداوم بصری در بلوار های اصلی و مسیر های مهم شهر، بافر زون ها  •
و معابر محلی، هر یك بنا به دستورالعمل  هایی ویژه باید در دستور کار قرار بگیرد.

 

نمونه ای از برنامه قلمرو عمومی در یك فضای عمومی از شهر سیدنی )به همراه جزییات طراحی(

یكی از نكات بسیار مهم در فضا های عمومی، حفظ امنیت پارك ها، استخر های شنا، توالت  های عمومی، تونل ها  •
و زیرگذرها، تقاطع  های خطوط حمل و نقل و ایستگاه  های راه آهن، است. دستورالعمل  های مربوط به قلمرو عمومی، 

به صورت زیر است:
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بهبود خیابان: با استفاده از المان  های هماهنگ و استاندارد و طراحی شده مانند صندلی ها و نیمكت ها. نحوه 	 
استفاده از مصالح در خیابان ها و فضا های عمومی متفاوت است و باید برجسته شود.

منظرسازی: کاشت درختان در لبه خیابان ها )طبق طرح جامع درختان(، کاشت گیاه به صورت کریدور یا یك 	 
فضای تود های

فضا های عمومی موجود و جدید: تراز نمودن سطح پیاده روها و حذف المان  های ثابتی که مانع جریان پیاده 	 
می شوند. استفاده حداکثر از هر فضای عمومی در مناطق پیاده. نو کردن فضا های عمومی موجود.

ــای . 10 ــايت و محوطه  ه ــزی س ــر برنامه ري ــی ب ــژه مبتن ــای وي ــرای الگو ه ــی ب ــای طراح معيار ه
بــا کاربــری چندمنظــوره

در این جلد از ضوابط، به خانه  های تك واحده ویالیی، آپارتمان ها، صنایع، کاربری  های چند منظوره و خیابان  های 
تجاری پرداخته شده است.

به منظور شكل دهی به نواحی طراحی شده در توسعه  های جدید و ایجاد مناظر سازگار با اصول زیباسازی محیط  •
شهری، کلیه اصول برنامه ریزی سایت، فرم و ظاهر ساختمان، ایمنی و طراحی و بحث مربوط به الحاقات و 
اضافات در این موارد، به صورت دستورالعمل ها، راهكارها و اصول طراحی و برنامه ریزی، ارائه شده است. در 
بحث برنامه ريزی سايت به مسائلی مانند طرح و اندازه سایت، توجه به عمومی یا خصوصی بودن فضاها و تأمین 
دسترسی به پارکینگ ها و خدمات، در بحث فرم و ظاهر ساختمانی به مسائلی مانند ارتفاع و مقیاس، مكان بنا در 
سایت و عقب نشینی، نما، نحوه ایجاد ایوان و بالكن، در بحث ايمنی و طراحی به مسائلی مانند توسعه غیر مزاحم، 
فضا های تعریف شده، محرمیت، راحتی و توجه به شخصیت اجتماعی و کالبدی فضا و در بحث الحاقات و اضافات 
به مسائلی مانند اتاق  های زیر شیروانی، تبدیل به یك بنای دوطبقه و الحاق و اضافه نمودن به عقب ساختمان به 

صورت متصل یا منفصل، پرداخته شده است.

در ضوابط مربوط به طراحی در آپارتمان ها، برنامه ریزی سایت، فرم وظاهر ساختمانی، نما و مطلوبیت، مورد توجه  •
قرار دارد. در بحث برنامه ريزی سايت به مسائلی مانند توجه به عمومی یا خصوصی بودن فضاها و تجهیزات 
جانبی سایت، در بحث فرم و ظاهر ساختمانی به مسائلی مانند ارتفاع و مقیاس، مكان بنا در سایت و عقب نشینی، 
در بحث نما به مسائلی مانند ارتباط بصری، توجه به پارکینگ، منظر شهری و محیط پیاده رو و در بحث مطلوبيت به 
مسائلی مانند محرمیت بصری و شنوایی، تهویه طبیعی، ایمنی و طراحی و دسترسی به نور روز، پرداخته شده است.
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رابطه محاسبه حیاط داخلی در آپارتمان  ها - نحوه عقب  نشینی در نما، در بنا های با ارتفاع بیش از 30 متر

در ضوابط مربوط به صنایع، سایت پلنینگ )برنامه ریزی سایت(، فرم و ظاهر ساختمانی و ایمنی و طراحی مورد  •
توجه قرار دارد. در بحث برنامه ريزی سايت به مسائلی مانند اندازه و طرح سایت، روابط بین بلوك ها، توجه به 
ایجاد فضای عمومی و دسترسی به پارکینگ و خدمات، در بحث فرم و ظاهر ساختمانی به مسائلی مانند نسبت 
ارتفاع و زیربنا، مكان بنا در سایت و عقب نشینی و ظاهر بنا و در بحث نما به مسائلی مانند نور، خط بصری و سطح 

قابل دید، حصاربندی، عالیم، منظرسازی، دسترسی پذیری و ایمنی، پرداخته شده است.

در ضوابط مربوط به کاربری  های چند منظوره، ترکیب استفاده از زمین، برنامه ریزی سایت، فرم وظاهر ساختمانی،  •
ایمنی و طراحی و الزامات مورد نیاز آپارتمان  های خدماتی، مورد توجه قرار دارد. در بحث ترکيب استفاده از زمين 
به مسائلی مانند استفاده مطلوب از کاربری ها، ارتقای کیفی کالبد و سرزندگی محیطی، در بحث برنامه ريزی سايت 
به مسائلی مانند الگوی تقسیمات محوطه، فضای باز و دسترسی به پارکینگ و خدمات، در بحث فرم و ظاهر 
ساختمانی به مسائلی مانند ارتفاع و مقیاس و نما، در بحث ايمنی و طراحی به مسائلی مانند کاهش جرم خیزی 

محیط و تعادل بین امنیت و منظر شهری و در بحث الزامات مورد نياز آپارتمان  های خدماتی به مسائلی مانند 
مطلوبیت کنترل، حفاظت از بهداشت عمومی و اجتناب از سر و صدا، پرداخته شده است.

و باالخره در ضوابط مربوط به خیابان  های تجاری، ظاهر ساختمان و حفاظت از آن، جلوآمدگی مغازه ها و فعالیت  •
در پیاده رو، سایه بان ها، عالیم، ورودی خودرو و عبور پیاده و ایمنی و طراحی، مورد توجه قرار دارد. در بحث ظاهر 
ساختمان و حفاظت از آن به مسائلی مانند معماری و منظر شهری خیابان، در بحث جلوآمدگی مغازه ها و فعاليت 

در پياده رو به مسائلی مانند نوع طراحی و مكان گزینی کافه ها و مانند آن، در بحث سايه بان ها به مسائلی مانند 

مكان گزینی مناسب و طراحی درست، در بحث عاليم به مسائلی مانند ارتباط با شخصیت تاریخی و منحصربه فرد، 
در بحث ورودی خودرو و عبور پياده به مسائلی مانند جلوگیری از تداخل حرکت سواره و پیاده و توجه به منظر 
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شهری و در بحث ايمنی و طراحی به مسائلی مانند کاهش جرم خیزی محیطی و رفتار های ضد اجتماعی، پرداخته 
شده است.

از غنی ترین  یكی  به عنوان  مرکز شهر سیدنی  بر  به طور خاص  بود که  بر ضوابطی  ناظر  طرح  های سیدنی، 
بافت  های شهر سیدنی متمرکز بوده و ضوابط آن شامل مجموعه ای از ضوابط کنترلی، حفاظتی و توسعه ای می شود. 
این ضوابط از گستردگی و طیف وسیعی برخوردار است و با این حال، توجه به توسعه اصولی مرکز شهر سیدنی در 
ابعاد مختلف را مد نظر داشته است. عمده این ضوابط با آن که از جنس برنامه ریزی شهری هستند اما تبعاتی از نوع 
طراحی شهری دارند و به طراحی بهتر فضا های شهری، ایجاد ساختمان  های جدید با کیفیت مطلوب طراحی شهری، 
تقویت منظر شهری، توجه به عابر پیاده، توجه به ارتفاع و نمای ساختمان ها، توجه به عقب نشینی و جلو آمدگی در 
نمای ساختمان ها، توسعه قلمرو عمومی و مواردی از این دست منجر می شوند. جنبه  های یادشده، متناسب با اصول 
زیباسازی شهری هستند و در ن هایت به نظم بهتر توسعه شهری و زیباتر شدن مرکز شهر سیدنی منجر می شوند. 
این طرح، ناظر بر ضوابطی بوده که به کل شهر سیدنی و نحوه توسعه این شهر در ابعاد برنامه ریزی، طراحی و 
زیباسازی مربوط می شود. در این ضوابط، مفاهیم طراحی شهری و زیباسازی شهری از جمله تراس ها، اصول طراحی 
شهری، فضای عمومی و قلمرو عمومی، نواحی روستا- شهری، فضا های عمومی برای پیاده ها، محیط  های پایدار و 
سالم، اصول بهبود خیابان، منظرسازی، فضا های عمومی موجود و جدید همگی را در بر می گیرد و از گستردگی و 

طیف وسیعی برخوردار است.
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4- تجربه سانفرانسيسکو
سانفرانسیسكو شهری واقع در کالیفرنیای غربی است. این شهر در شبه جزیره ای میان اقیانوس آرام و خلیج 
اقیانوس، واقع شده است. این مكان در سال 1776 میالدی توسط یك مبلغ اسپانیایی  سانفرانسیسكو در دهانه 
کشف گردید و پس از آنكه توسط آمریكاییان تحت کنترل قرارگرفت در سال 1848 به سانفرانسیسكو تغییر نام 
یافت. زلزل های ویران کننده و آتش  وزی در آوریل 1906 شهر را ویران نمود که شاید بتوان آن را زمینه اولیه تفكر 

به توسعه قانون مند شهر و تهیه طرح جامع و نیز پرداختن به مقوله طراحی شهری بشمار آورد.

یكی از مهم ترین دستاورد های طراحی شهری سانفرانسیسكو، پرداختن به موضوع حجم و ارتفاع و محدودیت 
پیش بینی شده برای آنها در کمیسیون برنامه ریزی شهر می باشد که با مشارکت مردم بازنگری شد. سیاست  های 
مربوط به توسعه جدید شهر که اهمیت فراوانی برای حفظ و نگهداری دارایی  های منحصر به فرد سانفرانسیسكو 

قایل گردیده بود، بوسیله کمیسیون بازنگری مورد قبول واقع شد و شهردار سانفرانسیسكو آن را به اجرا درآورد.

ضوابط اصلی این طرح درباره الگوی شهر و توسعه ، بر کیفیت  های منحصر بفرد طبیعی و انسان ساخت شهر 
تأکید دارد. این کیفیت ها شامل تپه ها، آب، فضای باز و بخش  های محیطی و معماری خاص آن می باشد. آشنایی روز 
افزون گروه  های مختلف شهروندان با موضوعات طراحی شهری، آنها را تشویق به مقابله با توسعه  های جدید مغایر با 
مناظر مطلوب شهری، عدم رعایت محدودیت  های الزم برای عبور ترافیك و هرگونه نفی مقیاس محله ای می نماید.

طراحی شهری در سانفراسیسكو براساس مجموعه ای از گزارشات مقدماتی درباره وضع موجود شهر انجام یافت 
که شامل تعریف اهداف کالن و خرد، شناخت شكل موجود و تصوری شهر، فضای باز، قابلیت  های زندگی و حیات 

در خیابان ها و مطالعه چند بخش و جز محالت بوده است.

طراحی شهری سانفرانسیسكو بسیار بارز است چون طراحی شهری در آن به عنوان یك موضوع از دیگر موضوعات 
شهر، مانند مسكن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و غیره جدا شده است. طراحی شهری در سانفرانسیسكو به عنوان 
یك اصل در طرح جامع شهر مورد توجه قرار گرفته و در واقع انجام آن در سانفرانسیسكو پاسخی به نگرانی  های 

محیطِی بوجود آمده در شهر به شمار می رفت.

موضوع اصلی طراحی شهری در این شهر، حفظ و نگهداشت فضا های طبیعی و انسان ساخت در شهر بود که 
نیاز به کنترل دقیق توسعه  های جدید را مطرح می نمود. تأکید بر این موضوع به دلیل قابلیت  های توسعه در شهر، 
به خصوص برای ساختمان  های اداری و دفاتر معتبر و هتل ها در مكان  هایی است که اشكال بصری بارز و مقیاس 

انسانی قابل لمس در سانفرانسیسكو را مفهوم می بخشند.

الگوی شهر در توسعه  های شهری و عمدتًا جدید و محیط  با تداوم  از سیاست  هایی که در رابطه  طرح شهر 
مشارکت  شامل  داشت،  وجود  طرح  تهیه  طول  در  که  مردمی  مشارکت  های  می گیرد.  شكل  می باشد،  محالت 
گروه  های غیررسمی مردم برای بازنگری گزارشات اولیه، مالقات ها و جلسات محلی و مرور طرح  های تهیه شده 
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توسط کمیته نظارت بر طراحی شهری است.

مشارکت بخش  های خصوصی و عمومی در امر توسعه این شهر و روند طراحی شهری آن مورد توجه فراوان 
بوده است، اما عدم وجود کنترل  های الزم بر توسعه شهر تا زمان بثمررسیدن این طرح مشكالتی را بوجود آورد که 

بواسطه آنها کمیته نظارت کنترل  هایی را بطور موقت تا مرحله تحقق ن هایی طرح به مورد اجرا گذاشت.

برای اجرای طراحی شهری توسط ادارات ذیربط، الزم است حجم زمانی و مالی الزم برای فعالیت ها در نظر 
گرفته شود و این مكانیزم می بایست از ابتدا در طرح، پیش بینی شده باشد. طراحی شهری در سانفرانسیسكو به 

موضوعات قابل طرح در چهار زمینه زیر پرداخته است:

الگوی شهر. 1

حفاظت و نگهداری. 2

توسعه  های عمده شهری. 3

واحد های همسایگی و به تعبیری محالت. 4

1- الگوی شهر

الف- هدف
ــی  ــرای جهت یاب ــه شــهر و محــالت آن یــك تصــور روشــن و روشــی ب ــی اســت کــه ب ــر الگوی تمرکــز ب

ببخشــد.

ب- اصول پايه برای الگوی شهر

شبكه نمادین شهر می تواند به وسیله کاشت درختان در مقیاس بزرگ در برخی خیابان ها و فضای باز تقویت و یا  •
بهبود یابد.

  

طرح خیابان و شكل ساختمان ها اگر براساس شیب تنظیم نشده باشند، خوانایی شكل و تصور شهر را کاهش  •
می دهند، به طوری که ساختمان  های بلند در روی تپه و ساختمان  های کوتاه در دامنه و دره شكل تپه را حفظ و 
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تقویت می نمایند؛ و خیابان  های لبه ای بر روی تپه ها ، بناها را ردیف می نمایند که الگوی یك خط افقی قوی را 
به وجود می آورند که با شكل تپه متضاد است.

فضا های باز قابل دیدن که به عنوان نقاط جهت یابی عمل می نمایند، اطالعاتی را در مورد حضور فضای تفریحی  •
به مردم سواره و پیاده ارائه می کنند.

زمانی که پارك  های وسیع در روی تپه ها قرار می گیرند، ساختمان  های کوتاه در اطراف آنها دید را حفظ می نمایند،  •
به طوریكه نقاط دیگر شهر قابل رویت باشد.

فضای خیابان در به وجودآوردن یك ریتم یكسان در الگو و تصور شهر موثر است. •

راه های منظرسازی  ده از نظر عملكردی و بصری می توانند فضا های باز را به محالت متصل سازند. •

ا

الگوی خیابان  های اصلی می تواند قابلیت بصری بیشتری پیدا کند و برای استفاده کننده و سیستم خیابان بندی  •
وضوح بیشتری به وجود آورد، به طوری که از نظر منظرسازی و نورپردازی از خیابان  های محلی متفاوت باشد، یعنی: 
استفاده از یك نوع درخت کاشته شده در فواصل معین می تواند القا کننده نظم و تداوم بوده و برای خیابان  های 
اصلی مناسب باشد. الگوی صمیمانه و متنوع متشكل از گیاهان مختلف برای خیابان  های مسكونی محلی مناسب 
است. تفاوت بین خیابان  های اصلی و محلی را با میزان روشنایی، وسعت و رنگ نور، ارتفاع ساختمان ها، فاصله بین 

چراغ ها و مقیاس مبلمان شهری می توان تمییز داد.
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کاشتن درختان در مقیاس وسیع در خیابان  های اصلی که بخش  های مختلف شهر را تعریف می نماید، در تقویت  •
اهمیت خیابان به عنوان عبور و مرور بهره مند از ویژگی  های بصری موثر است.

نورپرداری خاص با چراغ  های طراحی شده و کیفیت آن می تواند موجب تقویت هویت مناطق و مراکز خرید مهم  •
در خیابان ها شود.

مناظری از خیابان ها و بزرگراه ها که نشان دهنده مقصد باشند یا به جاده ها و یا مناطق مهم شهر دید داشته باشند،  •
به مسافرین در جهت یابی یاری می نمایند.

خیابان  های شریانی می  توانند خوانایی بیشتری با پوشاندن عناصر زشت و غیر جذاب و یا عناصر ناهماهنگ  •
با محوطه سازی به دست آورند، به شرطی که این عناصر را نتوان جابجا نمود. برگ  های درختان می توانند تأثیر 

دیواره  های طوالنی را کنترل کنند. حتی مناظر غیرجذاب را می توان با برگ درختان پوشاند.
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ترکیب فضای باز با مناظر خیابانی ادراك فضا را بیشتر می نماید و آن را از فاصله دورتر قابل رویت می کند، این امر  •
در صورتی میسر است که فضای باز روی تپه بزرگ تر از یك بلوك شهری قرار گرفته و منظر مناسبی از خیابان 
روبرو داشته باشد. فضای باز روی تپه که اندازه یك بلوك است و توسط بناها محاصره شده، منظری تا انت های 
خیابان را به سختی قابل رویت نماید. فضای باز و کوچك تر در روی تپه که در حریم جاده قرار دارد منظری جالب 

به انت های مسیر را به وجود آورد.

خیابان  های واقع بر تپه و فضا های باز، مناظر وسیعی از ساختمان  های هم جوار را به وجود می آورند. •

فضا های باز که دید وسیعی را ممكن می نمایند، توسعه شهری را به صورتی متفاوت به چشم می آورند. •

توسعه  های شكل گرفته در جوار پارك ها تضاد مطلوبی را بین پارك و بنا بوجود می آورند. بالعكس توسعه  های  •
بی نظم در جوار پارك ها فضای مناسبی را حد فاصل پارك و ساختمان ایجاد نمی نمایند.

برخی خیابان ها به علت عرض غیرمعمول یا جهت شان به خودی خود از عناصر مهم در شكل شهر تبدیل می شوند  •
که به سهم خویش در شهر، نظم و ساختار به وجود می آورند.

خیابان  های وسیع با ساختمان  های کوتاه و فاصله  های تعریف  شده، الگو و تصور یك شهر را ایجاد نمی کنند. •

فضای سبزی که یك خیابان را مسدود می نماید، به یك محل تمرکز در روی شیب و یا روی تپه تبدیل می شود. •

شبكه شطرنجی یكنواخت و بدون تغییر در محدوده  های مسطح معمواًل دید های یكنواختی را موجب می شود.  •
فضا های بسته که با کاشت درختان شكل گرفته و فضای خیابان را نیز شامل می شوند، محیط راحت تری را به وجود 

می آورد.

عرض تقاطع خیابان ها، اطالعاتی که در عالئم خیابانی اعالم می شوند، نوع و محل قرار یری ابزار کنترل ترافیكی  •
و ...، می توانند در عملكرد و اهمیت خیابان ها نقش داشته باشند.

2- حفاظت و نگهداری

الف- هدف

حفظ منابعی است که احساس طبیعی و ارتباط با گذشته و اجتناب از تراکم جمعیت را مطرح می نماید. عوامل 
و عناصری که در شهر وجود دارند و در طول زمان تغییر نمی کنند به یكدیگر پیوند می یابند و احساس آزادی از 
آنچه قدیمی است و  با رشد شهر نگهداشتن  القا می کنند.  را  تراکم و فشار های زندگی شهری و موقعیت مدرن 
جایگزین کردنش غیرممكن می باشد، مطرح می گردد. تالش و دستیابی به توسعه نه تنها در ساختن بنا های جدید 

بلكه در حفظ ارزش  های گذشته نیز نهفته است. قدیمی نباید جایگزین شود، مگر اینكه جدید بهتر باشد.

عناصر طبیعی شامل تپه ها، کوه ها، رودخانه ها و ... که بشر برای استراحت و آرامش از سرعت شهر به آن نیاز 
دارد نیز باید مورد محافظت قرار گیرند.
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پارك و دیگر فضا های باز که توسط بشر ساخته شده نیز از منابعی هستند که در طول زمان کمتر تغییر می کنند. 
نظر  از  و  می باشند  نیاز  مورد  ممكن می نمایند،  را  تراکم شهر  از  فرار  که  تفریحی  فضا های  به عنوان  فضاها  این 

اجتماعی نیز از جمله ارزش  های عمومی شهر به شمار می روند.

ساختمان  های قدیمی تر هم در ایجاد حس ماندگاری موثرند. آنها ارتباط با تاریخ گذشته را ممكن می نمایند و 
زندگی و فرهنگ ابتدایی تر را نشان می دهند. این بناها و فرهنگ نهفته در آنها، معیار هایی را تدوین می کنند که به 
کمك شان می توان توسعه و فرهنگ جدید را محك زد. این هویت در مردم خاص، واقعه ها و معماری عالی شكل 
می گیرد . چنین بنا هایی منابع آموزشی و تفریحی برای لذت بشر می باشند. این بناها در تشخیص مناطق و محالت 
شهر نقش فراوانی دارند . آنها نشانه  های شهری مكان  های تمرکز بصری هستند که الگوی شهر را تعریف می کنند.

حفظ بسیاری از سنت  های با ارزش شهر، مدیون تالش  های حفاظت از منابع مادر امروز خواهد بود. خیابان  های 
موثرند.  از شهر  ادراك  در  خیابان ها  باید حفظ شوند.  ارزش  با  منابع  به عنوان  که  عناصری هستند  دیگر  از  شهر 
خیابان ها شامل عناصر بارز و جهت دهنده می باشند. خیابان ها در نظم و سازماندهی و مقیاس توسعه ساختمان ها و 

در فاصله بین بناها و تداوم نماها شكل می گیرند.

شهر  خیابان  های  از  بسیاری  می شوند.  حاصل  خیابان بندی  نظام  از  که  هستند  منابعی  جمله  از  خوب  مناظر 
می توانند مناظر مناسب داشته باشند. با چنین مجموعه ای از ارزش ها در خیابان  های شهر باید سیاست  هایی اتخاذ 
یا طبق خواسته  های  به همان صورت حفظ و  آنها مشخص گردد که در چه شرایطی خیابان ها  به وسیله  تا  شود 

اجتماعی تغییر ماهیت داده و مورد استفاده قرار گیرند.

ب- اصول پايه برای حفاظت و نگهداری

  

فضا های طبیعی غیرقابل جایگزینی وجود دارند که دارای ارزش  های جمعی فراوان بوده و در یك شهر متراکم از  •
اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. زیبایی و عملكرد فضای طبیعی با تجاوز ترافیك و پارکینگ  های حاشیه  ای، از 
میان می رود. ارزش فضا های طبیعی، اگر منظر بناها، پارکینگ و عبور اتومبیل در مجاورت آن واقع شود، به سرعت 
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کاهش پیدا می کند.

توسعه  های جدید می توانند در جهت تقویت و حفظ کیفیت  های بارز شهر شكل گیرند. در این رابطه طرحی که  •
معرف شخصیت و تأثیرپذیری از محیط است از اولویت برخوردار می باشد.

جزئیات خارجی بناها، ورودی ها، پله ها، دیوار های خارجی و غیره موجب غنای بصری می شوند. نمای بنا های دارای  •
جزئیات در تقویت شخصیت خیابان موثر بوده و به آن تنوع بصری می بخشد. این جزئیات در تعریف مقیاس انسانی 
نقش دارند و خیابان را محل مناسبی برای زندگی می سازند. دیوار های ساده که در سطح شهر فراوانند می توانند از 

نظر بصری جالب باشند. توجه به بافت و مقیاس آنها می تواند در این رابطه تأثیر مثبتی داشته باشد.

برای حفظ عناصر واجد ارزش در بخش قدیمی شهر، یكسان سازی  هایی در جزئیات، مقیاس، تناسبات، بافت و  •
جنس و رنگ بنا های مجاوز الزامی است. ساختمان  های بزرگ به شخصیت بخش  های قدیمی با بنا های مقیاس 
کوچك صدمه وارد می آورند، لذا می بایست همواره فضای بین ساختمان  های بزرگ و کوچك مقیاس تعریف شود. 
نما های یكنواخت ساختمان  های جدید که در بخش  های قدیمی ساخته می شوند، موجب تنزل شخصیت محیط 
می شوند. ساختمان  های جدید با جنس ناهموار در نما و تناسبات انسانی، کمتر از نظر هویت به بافت قدیم صدمه 
می زنند. بنا هایی که از لحاظ بصری به شدت با محیط اطرافشان در تضاد باشند، در شخصیت محلی اختالل ایجاد 

می کنند.

یك نمای سازگار در خیابان  های تجاری )راسته  های تجاری( به محل، تعریفی خاص می بخشد و موجب فعالیت  های  •
بیشتر در آن محدوده می شود.

ساختمان  های جدید می توانند بر محدوده ها و بافت اطراف خود تأثیر مثبت داشته باشند، در صورتی که بازتابی از  •
شخصیت بنا های مجاور قدیمی تر را به نمایش بگذارند.

بازسازی و نوسازی ساختمان  های قدیمی که دارای طراحی غنی هستند، در حفظ شخصیت منظر خیابان موثر  •
است. در این راستا از جنس مواد و جزئیات ساختمان  های قدیمی باید الگوبرداری شود.

بنا های تاریخی نشانگر وقایع و سبك معماری گذشته می باشند که اگر حفاظت شوند، منافع آموزشی، تفریحی،  •
فرهنگی و ... را به دنبال خواهند داشت. ساختمان  های تاریخی معمواًل نشانه  های شهری و مكان تمرکز بصری در 
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شهرند. آنها به شهر جهت می بخشند و به محالت تصور بصری می دهند. مجموعه  های یكسان و همگون از نظر 
معماری در شهر از ارزش  های بصری به شمار می روند که اندك بوده و باید حفظ شوند.

بناها و فضا های تاریخی معمواَلً فضای باز بصری یا به عبارتی فضای تفریحی بالقوه را به وجود می آورند. فضای باز  •
شهری را می توان با تقویت این گونه فضاها تقویت نمود. بنا های تاریخی و فضا هایی از این قبیل که برای عموم 

مردم قابل دسترس می باشند، به عنوان فضا های تفریحی شهر مطرح می شوند.

حفظ بنا های قدیمی، شامل بنا های کوتاه و با مقیاس کوچك، در حفظ سیمای منحصربه فرد شهر موثر بوده و  •
احساس حضور در فضای باز و سبز و ایجاد یك محیط قابل زندگی را به وجود می آورد.

وجود پارکینگ  های طبقاتی در مجاورت پارك ها به کیفیت طبیعی آنها صدمه وارد می سازد. •

فضای خیابانی یكی از مهم ترین شكل  های فضای عمومی به خصوص در بخش  های پرتراکم شهر که از نظر  •
فضا های عمومی در مضیقه هستند، می باشد.

فضای خیابان به عنوان عاملی که کنترل و نظم و مقیاس و برنامه توسعه  های آتی را شكل می بخشد، مطرح  •
می گردد. جلوگیری از ایجاد یك قطعه عظیم با یك مالك که امكان احداث ساختمان  های بزرگ را بوجود می آورد. 

کنترل غیرمستقیم مقیاس بصری و تراکم توسعه و ممتدبودن نما الزم است.

الگوها و فضا های سنتی در شهر از اصلی ترین موارد به وجود آمدن شرایط الزم برای قرارگیری ساختمان  های  •
تاریخی، یادمانی و نشانه ای هستند.

مناظر خیابان ها در جهت یابی و کمك به مردم در ادراك شهر و مناطق آن از اهمیت برخوردارند. •

انسداد خیابان ها با ساختمان یا دیگر موارد که منظر لذت بخش خیابانی را مسدود کنند از ویژگی  های کیفی شهر  •
می کاهند.

3- توسعه  های عمده شهری

الف- هدف

ایجاد توسعه  های عمده نوین که از الگوی موجود شهر تبعیت می نمایند، می باشد که در آنها باید منابع و محیط 
محالت حفظ شود. ایجاد تناسب در توسعه  های جدید با موضوع مقیاس مرتبط است، البته بررسی دقیق هر بنا در 
زمینه، اندازه و بافت محیط اطرافش و تالش برای رسیدن به توازن و سازگاری در طراحی بنای جدید ضروری 
باید با خط  با الگوی کلی زمین باید سازگار باشد. در ضمن  است. مقیاس مناسب، مربوط به ارتفاع می باشد که 
آسمان نیز ارتباط منطقی داشته باشد، حجمی که بیش از حد شاخص نبوده و ظاهر کلی آن با شكل دیگر عناصر 
شهر هماهنگی داشته باشد. مقیاس، موضوعی نسبی است همانگونه که ارتفاع، حجم و ظاهر توسعه  های قدیمی 

در مناطق مختلف شهر متفاوتند.
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خط آسمان و سیمای خیابان از بنا هایی شكل می گیرد که در رنگ، شكل و جزئیات هماهنگی دارند و بر سیمای 
شهر بسیار موثرند. لذا باید ساختمان  های جدید با ابنیه مجاور، از نظر بصری ارتباط داشته باشند تا از تضاد هایی 
که موجب آشفتگی الگوی شهر می شود، جلوگیری به عمل آید. توجه الزم به لبه  های مناطق باید صورت پذیرد، تا 

مقیاس  های مختلف به درستی به یكدیگر مربوط شوند.

ساختمان  هایی با شكل  های متفاوت و در مقیاس نشانه، به ویژه ساختمان  های عمومی، بنا هایی هستند که معرف 
کیفیت و طبیعت شهر و آمال و آرزو های شهروندان می باشند. در مورد ارتفاع بناها و ضوابط مربوطه، می توان گفت 
که شهر سانفرانسیسكو همواره از آن برخوردار بوده است. سانفرانسیسكو کاملترین سیستم قانون کنترل ارتفاع بنا را 
در آمریكا دارد. این ضوابط از سال 1327 تدوین گردیدند که در آمریكا بی نظیر بوده است. ضوابطی درباره ارتفاع بنا 
در کل شهر تا پیش از زمان فوق وجود نداشته است. ساختمان  های بلند، شكلی قابل قبول برای دفاتر، آپارتمان ها، 
هتل ها و ادارات است. این بناها به عنوان برج  هایی سربه فلك کشیده از دستیابی بشر به تكنولوژی نوین می گویند. با 
بزرگترشدن هر بنا کل شهر بیشتر توسعه می یابد، در این وضعیت چالش طراح شهری چند برابر می شود. ارتفاع بیش 
از اندازه می تواند بر الگوی شهر اثر مثبت یا منفی داشته باشد . این بناها می توانند به مردم در شهر جهت دهند. راه ها 
را در شهر خوانا کنند و مقاصد را تعریف نمایند. ارتفاع بنا می تواند معرف فعالیت مراکز شهری باشد . این خصوصیات 
بدون مسدود کردن یا کم نمودن دیدها از ملك  های خصوصی، فضا های جمعی یا خیابان  های اصلی به وسیله یك 
طرح درست برای ساختمان  های بلند در شهر، قابل اجراست، چنین طرحی باید کلیه موارد مثبت و منفی ساختمان 
بلند در بخش  های مختلف شهر را در نظر بگیرد و باید الگوی موجود در رابطه بین ارتفاع و مقیاس را تقویت نماید.

با  اصلی  مراکز  در  فضاها  برای  اقتصادی،  و  عملكردی  احتیاجات  شناخت  با  باید  همچنین  طرح ها  این گونه 
کاربری  های مختلف همچون دفاتر، مسكونی، هتل ها، اداری و ... جوابگو باشند. وجه دیگر بنا که باید مورد بررسی 
قرار گیرد، حجم آن است؛ یعنی آن گونه که بنا در رابطه با محیط اطرافش به نظر می آید. ساختمانی ممكن است 
بسیار حجیم به نظر بیاید بدون اینكه ارتفاع زیادی داشته باشد. این امر که موجب مسدود شدن مناظر نزدیك و دور 
می شود از نظر خط آسمان منطقه اثر منفی بسیار دارد . استفاده کنندگان از ساختمان  های مدرن شاید اینگونه حجم ها 
را بپسندند چون از نظر تجمیع فعالیت  های مختلف در یك فضا موفق است. لذا این رسیدگی ها صرفَاً از جنبه اثرات 

خارجی بنا صورت پذیرفته است. حجم قابل رویت بنا بر دو مورد نكته دارد:

مقدار دیواری که قابل رویت است. •

میزانی که بنا از سطح اطرافش بلندتر می شود. •

برای اجتناب از مشكالت حجیم شدن بناها باید طرحی ارائه نمود که شامل بررسی مقیاس کنونی توسعه در 
هر نقطه شهر باشد و تأثیر پستی و بلندها را در نمایانی ساخت نماها در سیمای شهر مدنظر قرار دهد. امكانات 
بالقوه محل ساختمان ها مشكالت بزرگی را برای تنظیم شكل بنا پدید می آورد . در این گونه محل ها، ساختمان  های 
کوچك تر اثر کمتری بر محیط پیرامون خواهند داشت و اثرات خارجی بنا های عظیم در این زمینه بسیار بیشتر است.
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ب- اصول پايه برای توسعه  های عمده شهری

  

ارتباط بین ابعاد بنا و شكل آن و قابلیت دید آن در سیمای شهر در مقایسه با مشخصه  های طبیعی مهم شهر و  •
بنا های موجود، در تعیین تأثیر مثبت و یا مغشوش آن بر تصور شهر وشخصیت آن موثر است. ساختمان  های بلند و 
باریك نزدیك یا روی تپه، موجب تشدید شكل تپه و حفظ دید می شود. ساختمان  های حجیم نزدیك یا روی تپه، 
موجب پوشاندن شكل طبیعی زمین و انسداد دید می گردد و شخصیت شهر را مغشوش می نماید. ساختمان  های 
کوتاه با مقیاس کوچك چنان چه در شیب، پایین تپه و یا در دره ها قرار گیرند، موجب تقویت شكل فرم پستی و 
بلندی و به وجودآمدن دید الزم می شوند. ساختمان  های کوتاه در کنار آب در کم نمودن ارتفاع از روی تپه تا به آب 
که موجب دید به آب می شود کارآیی دارند. بنا های بزرگ و بلندتر به راحتی می توانند با محدوده  های با مقیاس 
کوچكتر هماهنگ باشند، در صورتی که تغییر مقیاس شدید نبوده و شكل و سطوح آن بازتابی از وضع موجود باشد.

بنایی که حجم آن در رابطه با الگوی خیابان شكل گرفته باشد، بر کیفیت دید از فضای خیابان می افزاید.  •
ساختمان  های بلند که روی تپه قرار دارند، منظر جالبی را از جبهه خیابان به نمایش می گذارند. ساختمان  های بلند 

روی شیب تپه ها به سختی مناظر را از باال مسدود می نمایند.

جمع نمودن ساختمان  های بلند و بزرگ در مراکز مهم فعالیتی شهر می تواند از نظر بصری موجب به وجودآمدن  •
هسته  های مهم در شهر شود.

ارتباط بین فضا های کوتاه با مقیاس کوچك ساختمانی با محدوده  های بلند و با مقیاس بزرگ، در صورتی که فضای  •
گذار از یك بخش به بخش دیگر را به تدریج طی نماید، قابل قبول می باشد.
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ساختمان  های بلند از نظر بصری می توانند تأثیر بیشتری داشته باشند و موجب جهت یابی و ایجاد شاخص و تنوع  •
و تضاد در بخش  های بزرگ تر شهر، با ساختمان  های همگون شوند و این نواحی را از یكنواختی و کسالت بصری 

خارج سازند.

هنگامی که ساختمان  های واقع در میدان دید، به رنگ روشن باشند، یكپارچگی بصری و شخصیت خاص شهر را  •
تقویت می نمایند.

ساختمان  هایی که با زمین تماس دارند از شیب زمین تبعیت می کنند، در حالی که ساختمان  های واقع در روی شیب  •
که بر ستون  های بلند قرار می گیرند تا سطح صافی برای برپایی بنا داشته باشند، ارتباطی با زمین برقرار ننموده و 

فضای بالاستفاده و نازیبای زیرساختمان را پدید می آورند.

استفاده از شكل غیرمعمول برای دفاتر، هتل ها و آپارتمان  های بلند از وضوح شكل شهری می کاهد؛ زیرا این بناها  •
با بنا های عمومی تر شهر، در جلب نظر بینندگان مبارزه می کنند. ایجاد این شرایط موجب اغتشاش بصری می گردد.

ساختمان  هایی با شكل  های منحصربه فرد به خوبی می توانند مظهر مرکز خدمات عمده شهر باشند. •

ساختمان  های عمومی اصلی که دارای ارزش  های نمادین هستند می توانند به درستی در مكان  هایی با دید مشخص،  •
در شهر قرار گیرند. این بناها معمواًل در تقاطع محور های اصلی دید جای می گیرند.

ساختمانی که از نظر بصری در مكان مهمی قرار گرفته و نمای خارجی آن بسیار ساده بوده و دید را هدایت  •
نمی کند، با محیط اطرافش رابطه برقرار نكرده و بیینده را به خود جلب نمی نماید.

یك ساختمان طوالنی و عریض، حجیم بنظر می رسد و اگر ارتفاع آن از ارتفاع ساختمان  های مجاور بیشتر باشد  •
این نقیصه شدت می یابد.
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یك ساختمان حجیم هنگامی بیشترین اغتشاش بصری را به وجود می آورد که از فاصله دور، در کنار بنا های  •
کوچك تر دیده شود.

 بنا های حجیم موجب انسداد دیدی می شوند که در جهت یابی یا نشان دادن کیفیت بصری شهر موثر است و ن هایتًا  •
سبب کاهش توان بصری شهر خواهند بود.

میادین و پارك  هایی که در سایه ساختمان  های بزرگ قرار می گیرند، برای استفاده کنندگان مطلوب نمی باشند.  •
ساختمان  های بلند را می توان به نوعی طراحی نمود که کمترین میزان سایه را بر فضا های جمعی و نیمه جمعی 
بیاندازند. ارتفاع و حجم ساختمان  های بلندی که در کنار و نزدیك یكدیگر قرار گرفته اند، می تواند طوری تنظیم 

شود که آفتاب به فضای باز برسد. 

  

میادین گوشه چهارراه ها چنانچه خیابان  های مجاور آنها چندان عریض نبوده و بنا های همجوار در تعریف فضای  •
میدان موفق باشند، می توانند مطلوب به نظر رسند.

پیاده راه  های مرتفع در توسعه  های بزرگ، اگر از نظر بصری و عملكردی با سطح خیابان و پیاده رو های هم جوار  •
ارتباط برقرار کنند در پیوند توسعه با وضع موجود موفق خواهند بود.

ساختمان  های با ارتفاع یكسان، فضای جمعی را به خوبی معرفی می نماید. فضا های عمومی و باز شهری در  •
صورتی که توسط بنا های نامتجانس محدود شوند از تعریف ضعیفی برخوردار می شوند.
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4-واحد های همسايگی

الف- هدف

بهبود محیط محلی است تا سبب افزایش ایمنی و به وجودآمدن راحتی و ایجاد موقعیت  های مناسب و مطلوب 
گردد.

ب- اصول پای های برای واحد های همسايگی

قابلیت زندگی و شخصیت محیط  های مسكونی با ایجاد درختان بیش از سایر عناصر، تقویت می یابند. •

  

در جایی که خانه ها حیاط ندارند، احساس زندگی در طبیعت را می توان با کاشت درخت در پیاده رو به وجود آورد.  •
قرارگرفتن بناها در کنار پیاده روها یكنواختی را تداعی می نماید در حالیكه با منظرسازی در خیابان می توان مطلوبیت 
بصری به وجود آورد. حضور چند درخت و دیگر عناصر منظرسازی در خیابان احساس طبیعت و تنوع را در محیط 

ایجاد می کند.

استفاده درست از انواع گیاهان و دقت در بررسی  های محیطی برای معماری منظر و فضای باز، هویت محله و  •
کیفیت محیطی را افزایش می دهد. محدوده  های با کیفیت محیطی پایین، معمواًل با افزودن نیمكت ها، درختان، 
بته ها و کف سازی بهبود می یابند. محوطه سازی، ساکنین محدوده  های مسكونی را در برابر فعالیت  های تجاری و 
صنعتی مصون می دارد. محوطه سازی ها، هماهنگ با محالت و شخصیت آنها باید شكل گیرد، مثاًل کاشت درختان 

شكوفه دار در خیابان ها، نوع و گونه خاص گیاهی و ... می تواند نقش موثری در این هماهنگی داشته باشد.

فضای باز و محوطه سازی می تواند به محله هویت ببخشد و موجب تمرکز بصری برای مراکز فعالیتی شود. •



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران70

فضای حریم خیابان ها در روی تپه ها که شیب زیادی دارند و مورد استفاده ترافیكی نمی توانند واقع شوند، می تواند  •
با محوطه سازی به فضای باز جذابی تبدیل شود.

پیاده راه  های وسیع و بزرگ موجب قابلیت  هایی می شوند که فضای تفریحی و راحتی برای عابرین در خود جای  •
می دهد. بخشی از پیاده راه  های عریض می توانند به عنوان فضای بازی بچه ها و نشستن بزرگساالن به کار روند. در 
فضا های تجاری پرتراکم، پیاده راه های وسیع موجب حرکت راحت تر عابر پیاده می شود و تجهیزاتی چون نیمكت 

و... را می توانند در خود جای دهند.

 پیش بینی جزئیات جالب در طراحی مبلمان خیابان و کفسازی مناسب برای آن، موجب افزایش شخصیت خیابان ها  •
می شود.

عرض خیابان  های عریض در تقاطع ها می تواند از طریق محوطه سازی و ایجاد فضای تمرکز بصری کاهش یابد. •

نامطلوبی بر محیط اطراف  • اثر  پارکینگ ها که محوطه سازی نشده اند، کسالت آور بوده و عموماً  باز  فضا های 
می گذارند. پارکینگ  های مجاور خیابان به ویژه آن هایی که برای سوپرمارکت ها و رستوران ها ایجاد می شوند، 
زنده بودن فضای خیابان را کاهش می دهند و تعریف فضای خیابانی را مختل می سازند. ایجاد بناها در کنار خیابان 
و انتقال پارکینگ ها به پشت ساختمان ها، موجب بهبود وضعیت معابر می گردد. پارکینگ  های مجاور خیابان در 
توسعه  های مسكونی، تعریف خیابان و وضعیت بصری آن را دچار اختالل می نمایند. پیش بینی پارکینگ ها در داخل 

و یا زیر ساختمان در تعریف خیابان و رفع اثرات منفی بصری پارکینگ در فضای باز بسیار موثرند.

پارکینگ  های طبقاتی از نظر بصری نامناسبند. دیوار های یكنواخت، در های فراوان و اتومبیل  هایی که در میدان  •
دید قرار می گیرند. همه از نظر بصری نامطلوبند. در پارکینگ  های کنار خیابان درخت یا گیاه نمی توان کاشت تا به 

تقویت منظر خیابان کمك نماید؛ زیرا عبور را دچار اختالل می نمایند و برای آنها خطرناك خواهد بود.
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سرعت زیاد و میزان ترافیك در محالت مسكونی می تواند به وسیله اصول و روش  های مختلف طراحی کاهش  •
یابد. کاهش عرض تقاطع ها، منظرسازی، تغییر مسیر ترافیك و بستن خیابان از جمله این تمهیدات به شمار 
می روند. از نظر بصری باریك نمودن خیابان در کم شدن سرعت موثر است. اکثر رانندگان در فضای کم عرض 
از سرعت خود می کاهند؛ زیرا باریك شدن فضا سطح دید را کاهش می دهد و احساس حرکت مداوم را به وجود 
می آورد. تغییر مسیر اتومبیل ها به یك راه مستقیم در محالت مسكونی راهی موثر برای کم کردن ترافیك است. 

تعریف گشایش  هایی در طول خیابان موجب ازبین رفتن احساس رانندگی سریع در مسیر می شود.

حضور فعالیت  های ممتد در سطح همكف ساختمان  های تجاری در کنار پیاده راهها موجب غنای زندگی در  •
خیابان و تقویت تجربیات عابرین پیاده می شود. مغازه ها از نظر بصری و فعالیتی به خیابان ها در مراکز شهر 
و حوزه  های شهری حیات می بخشند و سبب به وجود آمدن زندگی در خیابان ها می شوند. ساختمان  های اداری 
بلندمرتبه می توانند از نظر نشانه شهری اهمیت یابند و اگر طبقه همكف آنها تجاری باشد در زندگی خیابان موثرند 

و اثر نشانه ای آنها برابر می شود.

برنامه طراحی شهری سانفرانسیسكو بر این باور شكل گرفت که کیفیت محیط شهری، موضوعی مهم و در 
حال رشد و توسعه در این شهر بزرگ است. این طرح درصدد انعكاس نیاز های مردم و بهبود و ارتقای ترکیب و 
آرایش کالبدی شهر می باشد. با پیدایش موضوعات و نیاز های جدید ، طرح در فرایندی مستمر و جامع مورد بازبینی 
و اصالح قرار می گیرد. مردم شهر، نقشی راهنما و هدایت گونه داشته تا بین حفاظت و تغییر ویژگی  های با ارزش 
شهر، از طریق رعایت ضوابط جدید، تعادل برقرار سازند. به عبارتی در این روند، طراحی شهری تحت تأثیر دو جریان 

حفاظت و توسعه می باشد.
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5- تجربه استانبول
کشور ترکیه از موقعیتی مرزی در بین دو قاره از جهان برخوردار است. برخی شهر های آن آسیایی و برخی 
اروپایی هستند. استانبول از آن دسته شهر هایی است که دارای دو بخش آسیایی و اروپایی است. از طرف دیگر، این 
شهر به مثابه قلب اقتصادی، فرهنگی و تاریخی کشور ترکیه نیز محسوب می شود و جمعیت آن نزدیك به 14 میلیون 
نفر است. ترکیه در پی تثبیت موقعیت خود به عنوان یك کشور منحصر به فرد است و از سوی دیگر تالش می کند 
تا از بسیاری مزایای یك کشور اروپایی هم بهره ببرد. همچنین، سیاست  های کشور ترکیه بر اصول گردشگری 
به عنوان یكی از قطب  های توسعه اقتصادی این کشور و سایر جنبه  های توسعه دهنده اقتصاد آن استوار است. به جز 
گردشگری، تالش برای ارتقای نقش اقتصادی شهر های بزرگ این کشور همچون استانبول، جز اصلی ترین اهداف 
کالن اقتصادی ترکیه است. این موارد، جملگی بر توسعه شهری در این کشور اثرگذار بوده و از همین رو، برنامه ها و 
طرح  های مختلفی هم راستا یا هم پوشان یكدیگر در ارتباط با شهر های ترکیه تهیه شده اند. طرح ها و برنامه  هایی که 
بر اصول و معیار های مختلف شهرها از جمله مسائل و اصول توسعه شهری و معیار های زیبایی شناسانه آن ها اثرگذار 
بوده است. برای شهر استانبول، چندین طرح مختلف تهیه شده که "طرح جامع استانبول"، مهم ترین آنهاست و به 
جز آن، در مقاالت، طرح ها و نوشته  های دیگر همچون "استانبول در آستانه"، به چگونگی برخورد فضایی با این 

شهر و توجهات ویژه به توسعه کالبدی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری آن پرداخته شده است.

طرح جامع استانبول

این طرح که در سال 2007 تهیه شده، متشكل از هشت قسمت تشكیل است که عبارتند از:

تحلیل: روش شناسی •

موقعیت جغرافیایی •

فعالیت  های اقتصادی •

بخش  های زندگی اجتماعی •

ارتباطات کارکردی •

منابع طبیعی •

سنتز - پایداری محیطی و فضایی •

مؤلفه  های کاربرد طرح •

زیباسازی شهری  بر  ناظر  با طراحی شهری و  این هشت قسمت، مهم ترین ضوابط و راهكار های مرتبط  در 
استانبول، به صورت زیر قابل استخراج است:

اکولوژی طبیعی  انسانی و  اکولوژی  به وجود تداخالت  با توجه  بررسی روش شناسی طرح، نشان می دهد که 



73 تجارب سياست هاي زيباسازي شهري در جهان )لندن، سانفرانسيسکو، سيدني، استانبول، کوآالالمپور(

این طرح  به هر حال روش طی شده در  این دو، اصلی ترین هدف طرح است.  بین  توازن  برقراری  این شهر،  در 
در زمینه  های فعالیت اقتصادی، زندگی اجتماعی و ارتباطات کارکردی، در ارتباط با محیط انسان ساخت و ساختار 
زیرزمینی، منابع کشاورزی، منابع جنگلی و مسائل زیست محیطی و در ارتباط با محیط طبیعی است. پیشینه شهر 
استانبول نشان می دهد که این شهر موقعیتی منحصر به فرد داشته و از این رو در سطح ملی و بین المللی مطرح 
و حایز اهمیت بوده است. توپوگرافی استانبول فراهم کننده یك جغرافیای مناسب و جذاب است و منابع محدود آن 

امكان شكل دهی سكونتگاه  های مناسب را در آن به وجود آورده است.

ویژگی  های شاخص جغرافیایی

از نظر اقتصادی، استانبول شهری چندکارکردی است. این شهر، در زمینه  های "صنعت")به ویژه در بخش  های 
قدیمی تر و تاریخی تر این شهر( که البته با سیاست  های تمرکززدایی و ساماندهی روبرو بوده، "تجارت و خدمات" 
و "صنایع فرهنگی و گردشگری فرهنگی"، فعالیت  های اقتصادی دارد. بخش  های مرتبط با زندگی اجتماعی شهر 
"مسكن و کیفیت زندگی"، خالصه نمود که هر دو  تاریخی" و  "ارزش  های  باید در دسته بندی  های  را  استانبول 

موضوع، نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت طراحی شهری و مسائل زیبایی شناسی شهر استانبول داشته اند.

مسكن بلندمرتبه در محله »عمرانیه سینان« در استانبول - ساختار زمین در ناحیه مادرشهری استانبول

اهدف کلیدی در زمینه نواحی مسكونی، شامل بهداشت و کیفت زیست، پایداری محیطی، سرزندگی اقتصادی 
و اجتماعی و مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت می شود که همگی بر کیفیت طراحی شهری نیز اثرگذار هستند. از 

طرف دیگر، چشم انداز متصورشده برای خلق نواحی مسكونی به صورت زیر قابل بیان است:
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نواحی فراهم کننده فرصت  های توسعه اجتماعی و اقتصادی •

نواحی ایمن در برابر انواع مخاطرات طبیعی •

نواحی حساس به ارزش  های طبیعی، تاریخی و فرهنگی •

نواحی یكپارچه با شهر •

نواحی ارتقادهنده حس هویت •

نواحی معرفی کننده مفهوم محله •

نواحی اثرگذار بر مسكن تاریخی •

نواحی رقابت کننده با مادرشهر های کشور های توسعه یافته •

نواحی اولویت دهنده به جابجایی  های حمل و نقل و پیاده •

نمونه پروژه نوسازی یك محله شهری در استانبول

نواحی فراهم کننده کيفيت زيست

بر این اساس، نواحی مسكونی شهر استانبول را به چهار دسته می توان تقسیم بندی کرد:

نواحی مسكونی که تراکم دادن در آن ها باید متوقف شود. •

نواحی مسكونی که اولویت در آن ها نوسازی و افزایش تراکم جمعیتی تا حد امكان است. •

نواحی مسكونی که اولویت در آن ها نوسازی و جابجایی در صورت ضرورت است. •
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نواحی مسكونی که وضعیت حقوقی آن ها در ارتباط با زمین  های ویژه باید مورد توجه قرار گیرد. •

یكی دیگر از موضوعات مطرح در این طرح، توسعه کالبدی و کاربری زمین است. در این خصوص، اصلی ترین توجهات 
این طرح به "تغییر ساختار استانبول از طریق فرآیند یكپارچه سازی آن با شبكه جهانی" لحاظ شده است. بدین ترتیب، ساختار 
فضایی شهر در راستای توسعه اقتصادی آن و در مسیر دست یابی به این خواسته، تدوین شده است. با توجه به مفاهیم یاد 
شده و مؤلفه  های کاربردی برنامه جامع این شهر پیش بینی شده که مهم ترین اهداف، سیاست ها و راهبرد های آن به صورت 

زیر قابل تبیین است:

انطباق و جهت گیری در مسیر پویایی  های ناحیه جهانی و فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا •

نگهداری تعادل اکولوژیكی و پروراندن توسعه پایدار و مقاومت پذیر در برابر بالیا •

ارائه یك وضعیت مادرشهری به استانبول به عنوان یك شهر فرهنگی جهانی •

توسعه ارتباطات اقتصادی بین استانبول و سایر شهر های جهانی منطقه و ارتقای کارآمدی  های استانبول در بین  •
سایر شهرها در راستای تثبیت استانبول به مثابه یك شهر منطقه ای و جهانی

بهبودبخشی به کیفیت زندگی در استانبول •

بدین ترتیب، چشم انداز توسعه شهر استانبول بر اساس سیاست  های باال، عبارت است از:

مهار فرآیند قوی و رقابت پذیر بین توسعه و رشد اقتصادی. 1

حفاظت و تقویت عدالت اجتماعی و یكپارچگی / پیوستگی شهری. 2

جهت دهی به توسعه فضایی از طریق اصول پایداری. 3

بازپیكربندی مؤسسات شهری طبق اصول برنامه ریزی راهبردی. 4

مجله "ترکیه در آستانه" که ذیل طرح جامع استانبول تهیه شده است نه به مثابه یك طرح مجزا برای شهر 
استانبول، بلكه به عنوان یك مجله طراحی شهری و معماری برای این شهر، قابل معرفی است و به موضوعاتی چون 
داستان مدرنیزاسیون در استانبول، پتانسیل فضا های عمومی برنامه ریزی نشده در استانبول، گفتمان شهری کنونی، 
دگرگونی  های شهری و اصالت زدایی در استانبول، توسعه شهر از طریق طراحی و ایجاد خط ارتباط برای تهیه یك 

برنامه فرهنگی پایدار برای آن، می پردازد:

در داستان "مدرنیزاسیون در استانبول"، پیشینه این شهر از زمان عثمانی ها و نحوه تحوالت و تغییرات فضایی و  •
کالبدی و همچنین نقشی که در طول تاریخ ترکیه ایفا کرده، بررسی شده و تبدیل شدن آن به یك شهر جهانی در 

طول تحوالت فراوان 2000 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تحوالت برنامه ریزی و طراحی شهری در استانبول، از 1850 شروع شده و چگونگی نگاه شهرسازانه به درخشش  •
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این شهر در جلوه  های طراحی و زیباسازی شهری در برنامه ها و طرح  های آن مشهود است.

استانبول کنونی، سرشار از مؤلفه  های زیبایی شناختی فراوانی است که در جای جای این شهر خود را نشان می دهند.  •
از جمله می توان به پل بسفر و شبكه راه  های آمیخته با محیط طبیعی در این شهر اشاره کرد.

نمونه ای از فضا های عمومی برنامه  ریزی  نشده در استانبول

پروژه گاالتاپورت در استانبول، 2001 )بر اساس اصول معماری و طراحی شهری(

در بحث "پتانسیل فضا های عمومی برنامه ریزی نشده در استانبول"، توانایی این شهر برای مداومت در بازسازی  •
خود را ستوده و شهری در حال تكامل خوانده شده که توانسته ارتباط خود را با ارگانیسم زنده برقرار کند. فضا های 
برنامه ریزی نشده، نقش مهمی در این ویژگی شهر استانبول ایفا کرده اند. در واقع، این فضاها به مثابه "بوم  های 
نقاشی نشده" در خدمت مردم و شهروندان استانبول هستند. این فضاها در عین حال، ذات تنوع حسادت برانگیز 
یك شهر را به رخ می کشند و می توانند در خدمت ترکیبی غنی از گروه  های اجتماعی و قومی برای تعامل و 
مراودات اجتماعی باشند.از نظر مفاهیم طراحی شهری و زیبایی شهر استانبول، این فضا های برنامه ریزی نشده 
شامل مجموعه ای از فضا های عمومی شهری هستند که بسته به برخورد شهروندان با آن ها با دگرگونی محتوایی، 
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شكلی و فضایی روبرو می شوند.

فضا های عمومی برنامه ریزی نشده در این شهر، در واقع امكان "برخورد خصوصی شهروندان با فضا های عمومی"  •
را فراهم می سازند.

در بحث "گفتمان شهری کنونی، دگرگونی  های شهری و اصالت زدایی در استانبول"، رشد اقتصادی بی سابقه شهر  •
در نیمه قرن بیستم، به عنوان کاتالیزوری برای دگرگونی  های این شهر تلقی شده است. توسعه شهری بزرگ مقیاس 
و اقدام به پروژه  های بازسازی توسط دولت  های محلی درون شهر، ره آورد چنین رشدی بوده است. بسیاری از 
پروژه  های اخیر استانبول، در خدمت کمك به جنبه  های زیبایی شهر و بر اساس مفاهیم معماری و طراحی شهری 

بوده است.

دگرگونی در محیط انسان ساخت، جنبه دیگر این دگرگونی ها است؛ جایی که برای کمك به طراحی بهتر محیط  های  •
شهری، دگرگونی محیط شهری رخ می دهد. ساختمان ها در مجموعه  های شهری، با حفظ اصول معماری و طراحی 

شهری )نظیر ارتفاع، خط آسمان، هارمونی و ریتم، نمای مناسب و ...(، طراحی و چیدمان می شوند.

    

سمت راست، وضعیت محله تارالباشی در استانبول را نشان می  دهد که رندر پیشنهادی در سمت چپ، در پی دگرگونی این محله از طریق یك 

توسعه چندمنظوره به ساختمان   های مسكونی لوکس، فروشگاه  ها، کافه  ها و هتل  ها، است. 

در خصوص "توسعه شهر از طریق طراحی"، ماهیت طراحی به عنوان سنگ بنای توسعه شهری در استانبول  •
تعریف شده است. طراحی صنعتی در خدمت مبلمان شهری و ارائه الگوها و مفاهیم مبلمان شهری، یكی از این 

موارد است.

طراحی به معنای واقعی خود، در خدمت زیبایی شهر قرار می گیرد. مبلمان شهری، هنر در فضای عمومی، مجسمه،  •
نقاشی و مانند آن.

در بحث آخر ترکیه در آستانه، یعنی "ایجاد خط ارتباط برای تهیه یك برنامه فرهنگی پایدار برای استانبول"، 
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محیط زیست و فرهنگ در رأس سیاست  های طراحی شهری قرار دارند.

مرکز  به صورت یك  را  که خود  آنست  تكاپوی  در  اروپا،  فرهنگی  پایتخت  به  تبدیل شدن  با هدف  استانبول، 
مالی بنمایاند، یا یك مقصد گردشگری، یا شهر فرهنگ. موضوعی که بر فرآیند توسعه شهری استانبول و مفاهیم 
برنامه ریزی و طراحی شهری آن اثرگذار بوده است. راهكارها، دستورالعمل ها و سیاست  های رهنمون شهر استانبول 
و یا بخش  هایی از فضا های شهری آن، در راستای طراحی بهتر فضا های شهری و ایجاد شهری جذاب تر، زیباتر 
و کارآتر، در دیگر بولتن ها، نشریه ها و حتی مقاله نوشته  هایی که برای هدایت توسعه این شهر تدوین شده، قابل 
استخراج است. در ادامه، با تأکید بر جنبه  های زیباسازی شهری و طراحی شهری استانبول، سایر نكات و دیدگاه  های 

مطرح برای مسائل مختلف مرتبط با طراحی شهری در شهر استانبول معرفی و بررسی می شود.

درباره تجديد حيات فرهنگ محور اسکله استانبول

در طرح "تجدید حیات فرهنگ محور اسكله استانبول"، توجه به این موضوع اسكله در دستور کار توسعه فضا های شهری  •
مورد توجه ویژه قرار داشته است.

تجدید حیات محوطه اسكله استانبول، با توجه به تداخلی که بین کارکرد بندر و محیط شهری فراگیر آن وجود  •
دارد، نیازمند الزامات ویژه ای بوده است.

در این اسكله )گولدن هورن(، که یك خور )دهانه رودخانه ای( به درازای 7.5 کیلومتر دارد، آب به خودی خود نقش  •
مهمی در تاریخ منطقه ایفا کرده، به طوری که بخشی از ویژگی  های شهر استانبول و اثرگذاری بر جنبه  های فضایی، 

اجتماعی و اقتصادی آن را به همراه داشته است.

به عنوان یك گره گاه مهم در حمل و نقل و مكانی اثرگذار بر تفریح، این نقطه شاهد توسعه وسیعی در طول دوره  های  •
بیزانس و عثمانی بوده است.

اسكله استانبول )گولدن هورن( در قرن 19 )سمت چپ( و قرن 20 )سمت راست(

نگاه و رویكرد توسعه شهری در استانبول در دهه  های اخیر به گونه ای بوده که فضای شهری را متعلق به عموم  •
و جایگاهی برای تعامالت اجتماعی می دانسته است. برای تحقق این موضوع، طی سه دهه اخیر و از دهه 1980، 
تأکید بر غیر صنعتی کردن منطقه مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع، به ویژه با توجه به این که برنامه ساخت 
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پل بر روی "بسفر" و توسعه بزرگراه بر فراز آن مطرح بود، برای تمرکززدایی صنعت و شهرنشینی، مورد توجه قرار 
گرفت.در هر حال، برای ساماندهی این اسكله توجه به موضوعات زیر مورد تأکید قرار داشته است:

ارتباط بین فرهنگ و تجدید حیات	 

حفاظت از هویت تاریخی اسكله	 

تعادل بخشی بین مصرف فرهنگی و تولید فرهنگی	 

ارائه و بازنمایش یك جامعه محلی خاص	 

در ارتباط با بافت حقوقی و نهادی شهرسازی استانبول

این دسته از مطالعات، بر کنترل توسعه شهری استانبول، به معنای کنترل هر گونه رشد غیر رسمی در این شهر 
ناظر است.

حدود 5 درصد از محیط ساخته شده به ویژه در مناطقی از شهر استانبول - و البته سایر مادرشهر های ترکیه - به  •
توسعه غیررسمی این شهر مربوط می شود.

چه در توسعه  های منطقه ای و چه در توسعه  های محیط زیستی، قوانین هدایت گری برای شهر استانبول وجود  •
دارد. در واقع، هر گونه اقدام شهرسازی در سطح شهر استانبول، از نظر حقوقی و قانونی باید نهاد های منطقه ای و 

محیط زیستی را توجیه نماید.

به منظور تهیه طرح  های هم سو و یكپارچه با بافت شهری استانبول،  باید "طرح  های توسعه" و "طرح  های اجرایی"  •
جداگانه برای هر یك تهیه شود. این موضوع، به ویژه در ارتباط با طرح  های مربوط به "نواحی گردشگری"، "مناطق 

حفاظتی" و "مناطق ویژه حفاظت زیست محیطی" مشمول ضوابط و دستورالعمل  های قانونی خاص خود است.

در "نواحی غیر قانونی توسعه یافته"، "نواحی ساختمانی انبوه" و "آن دسته از نواحی که مسیر های حمل و نقل  •
اصلی و عمده از درون آن ها عبور می کند"، توجه به ساختار های شهرسازی با قوانین خاص شهرسازی همراه است.

مهم ترین قوانین هدایت کننده توسعه شهری - شهرسازی، طراحی شهری، زیباسازی شهر و توسعه شهر در  •
استانبول عبارتند از: "قانون نواحی ساحلی"، "قانون جنگل ها"، "قانون پارك  های ملی" و "قانون محیط زیست" 

که همگی با توجه به ویژگی  های خاص اقلیمی، محیطی، جغرافیایی و ساحلی این شهر، تدوین شده اند.

از طرف دیگر، به منظور توسعه مناسب تر شهر بر اساس موازین مد نظر شهرسازی و طراحی شهری، "اداره  •
با  مرتبط  پیش بینی شده اند. مهم ترین دستورالعمل  های  "دولت  های محلی" مختلفی  و  ایالتی"  برنامه ریزی 
شهرسازی، طراحی شهری و به طور کلی توسعه شهری در ابعاد مختلف در استانبول عبارتند از: "قانون عفو 
ساختمانی و توسعه غیر قانونی"، "قانون جنگل ها و برنامه ریزی"، "قانون برنامه ریزی نواحی ساحلی"، "قانون 

حفاظت و نگهداشت"، "قانون تشویق گردشگری و قانون اجرای خصوصی سازی"، "قانون مسكن انبوه" و ...
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در ارتباط با اثرگذاری ايده  های شهرسازی بين المللی بر بافت شهری استانبول

گونه شناسی طرح ها و ایده  های مختلف شهرسازی را می توان در شهر استانبول مشاهده کرد. این گونه شناسی در  •
بخش  های مختلف و به صورت تجلی معماری، شهرسازی، طراحی شهری و زیباسازی شهری قابل جستجو است.

غربی سازی، الهامی است که استانبول از کشور های غربی در طول سال  های 1923-1839 داشته است. •

اقتباس منتخب برنامه ریزی در زمینه مدرنیزاسیون طی سال  های 1950-1923 صورت گرفت و اثرات شگرفی  •
بر ساختار شهری استانبول بر جای گذاشت. مدل  های جدید مسكونی، شامل امالك و مسكن، از تجلی  های این 

دوره است.

کمك مارشال و اثرات امریكا بر شهرسازی استانبول در طول سال  های 1980-1950 نمایان و مشهود است.  •
تجلی این دوره بر شهر، استفاده از شیوه  های نوین فن آوارنه و ساختمان سازی جدید بود. احتكار زمین و شكل گیری 
سكونتگاه  های جدید با سبك  هایی جدید در این دوره شكل گرفت. پروژه  های طراحی شهری خاص این دوره، 

شامل پروژه میدان بیزانس )1960(، پروژه  های پیاده راه سازی برگرفته از اروپا و امریكا و مانند آن می شود.

بیشترین تأثیر بر شكل گیری شكل جدید شهر استانبول، از تمایالت شخصی سیاست مداران و پروژه  های آن ها،  •
همچنین نظر متخصصان شهرسازی خارجی و اهداف خاص آن ها ناشی می شود.

دسته دیگر سیاست  های شهرسازی استانبول، به سال  های بعد از 1980 مربوط می شود، جایی که جامع های از  •
مصرف کنندگان عمده مد نظر بودند و تا آخر قرن بیستم یعنی فاصله سال  های 1999-1980 را در بر می گیرد.

ایجاد پل جدید بسفر و جاده ارتباطی، به توسعه جدیدی منجر شد. شهر تحت تأثیر قانون جدید ساخت و ساز - یعنی،  •
قانون 3194 در ارتباط با بازسازی - شكل دوبار های گرفت.

آخرین دسته از قوانین اثرگذار بر توسعه شهر استانبول، مربوط به اقتدارگرایی کمیسیون اروپا و معیار های کپنهاگ  •
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طی سال  های اخیر از سال 2000 تا 2010 می شود که اثرات آن تا کنون بر جای مانده است. بحران  های جدید 
اقتصادی در ترکیه و بازخورد آن بر توسعه شهری از جمله شهر استانبول، مربوط به این دوره می شود.

در زمینه شهرسازی و طراحی شهری، طرح جامع جدید زلزله برای شهر استانبول منجر به تعیین مكان نواحی  •
مسكونی ایمن شد.

به عالوه، توجه به اصول حمل و نقل شهری پایدار نیز با توجه به ویژگی  های شهر استانبول توسعه یافت. مشكل  •
اصلی حمل و نقل شهری استانبول از فقدان یكپارچگی بین بخش  های مختلف شهرداری در مواجهه با موضوع 
حمل و نقل، برنامه ریزی و مسكن ناشی می شود؛ به طوری که هر شهرداری جداگانه و صرفاً برای خود پیشنهاد های 
شخصی منطقه تحت پوشش خود را ارائه می دهد، بدون آن که به خواسته  های بین منطقه ای توجه کافی داشته 

باشد.

طراحی  های شهری جدید

مرکز شهرسازی IMP که در سال 2005 ایجاد شده، از راهبرد های یكپارچه تری نسبت به هر زمان دیگر در  •
استانبول بهره می برد. این مرکز، یك شرکت خصوصی با کارکرد های عمومی است که طرح  های جامع، برنامه  های 
توسعه و تحلیل سایت ها را با اهداف حفاظتی و بازتوسعه تهیه می کند. پروژه  های عظیم شهر استانبول از جمله 
"پروژه  های تغییر شكل شهری"، با همكاری معماران تراز اول جهانی از جمله "زاها حدید" و "کن یینگ" در 
شهر استانبول اجرا شد. عمده پروژه  های قرن اخیر در استانبول، متمرکز بر ایجاد نواحی عمومی بوده که برخی نیز 

بحث برانگیز بوده است.

در ارتباط با توسعه شهری چندمرکزی استانبول

تقاضا های  موازات  به  توسعه جهانی،  تمایالت  از  ترکیه،  مادرشهر چندکارکردی  بزرگ ترین  به مثابه  استانبول 
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محلی، متاثر شده است. به ویژه از دهه 1980 به بعد، سیاست  های این شهر در راستای نوسازی رشد اقتصادی بر 
اساس راهبرد های صادرات محور بوده است.

چشم انداز و راهبرد های توسعه منطقه شهری استانبول، بر پایه پتانسیل جهانی و منطقه ای این شهر در سطح دولت  •
مرکزی و طی برنامه توسعه ملی پنج ساله هشتم، تعریف شده است.

شهرداری این شهر، برنامه توسعه فضایی ایالتی استانبول را در سال 2006 و با افق 2023 تنظیم کرده و در آن بر  •
توسعه شهری چندمرکزی برای این شهر تأکید نموده است.

ایده توسعه شهری چندمرکزی، با عنایت به توسعه فضایی پایدار و عدالت فضایی لحاظ شده و سیاست آن  •
رفع کننده بسیاری از مسائل پیش روی استانبول امروزی است.

ابتدا، این ایده می تواند بر تمرکز های کنترل نشده و توزیع  های ناخواسته در شهر فایق آید. در استانبول، به عنوان  •
شهری جهانی با جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر، کنترل توسعه و توزیع بسیار حیاتی است.

توسعه شهری چندمرکزی هم به توسعه فضایی پایدار و هم به عدالت فضایی شهر استانبول کمك خواهد کرد.  •
این موضوع، منجر به شكل گیری رویكرد مدیریتی برای هر یك از شهرداری  های محلی از طریق تقویت نقش 
آن ها می شود. از سوی دیگر، توسعه شهری چندمرکزی، بخش بسیار مهمی از سیاست  های مسكن و حمل و نقل 

را در استانبول تعیین خواهد کرد.

سیاست توسعه شهری چندمرکزی، نه تنها به حل مسئله مسكن و حمل و نقل می پردازد، بلكه مسائل مهم تری  •
چون عدالت اجتماعی و اقتصادی را نیز مد نظر قرار می دهد. در مقیاسی وسیع تر، مسائلی مانند دسترسی آسان به 

آموزش، کار و تمهیدات اجتماعی، متاثر از توزیع ناخواسته خدمات و مسائل حمل و نقلی، ناکافی هستند.

در ارتباط با پروژه  های تجدید حیات شهری استانبول •

آن چه اهمیت تجدید حیات شهری در شهری چون استانبول را مطرح می کند، ویژگی  هایی از این دست است: •

توپوگرافی تاریخی شهر	 

سازمان دهی فضایی بافت شهری	 

مناطق شهری	 

ساختار اجتماعی - فرهنگی بافت شهری	 

ساختار محله، خیابان، قطعه	 

تجهیزات و مبلمان شهری	 

جزییات فراوان فنون طراحی، مواد و ساختمان در ارتباط با میراث معماری شهر	 
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این موضوع، به ویژه در ارتباط با بافت تاریخی و قدیمی و میراث معماری شهر استانبول، بیشتر دارای اهمیت بوده  •
است. بر این مبنا، این پروژه ها از چهار راهبرد اساسی زیر پیروی می کنند:

تجدید حیات اجتماعی - اقتصادی و توانبخشی پایدار محالت	 

خلق فعالیت  های اقتصادی برای اعضای جامعه محلی	 

تقویت ظرفیت فنی شهرداری	 

ایجاد یك مدل پاسخگو و موفق در توانبخشی محلی	 

از طرف دیگر، توجه به پیروی از یك رویكرد تحلیلی ویژه، در زمینه  های مختلف شكل ساختمانی، طراحی شهری،  •
اصول توسعه شهری و مانند آن، در این پروژه ها مورد توجه بوده است. به عنوان مثال، می توان به موضوعات زیر 

اشاره کرد:

قالب گیری در سطوح همكف هر ساختمان، پیش آمدگی ها، چارچوب ها و ارتفاع ساختمان	 

تصمیم گیری درباره نگهداری یا حذف اضافات غیر اصولی و زوائد بصری	 

تصمیم گیری درباره موارد جامانده و مغفول	 

بدین ترتیب، در پروژه  های مختلف تجدید حیات شهر استانبول، اصول توسعه بر پایه اصول ساختمانی و توازن  •
شهری، مورد تأکید قرار داشته است.

نمونه ای از “پیش و پس از نوسازی” محله فنر
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نمونه ای از »پیش و پس از نوسازی« محله باالت

برخی از مهم ترین اصول مطرح در این پروژه ها به خصوص ساختمان  های جدید و همچنین تغییرات ساز های با 
مقیاس وسیع نیز به این صورت پیش بینی شده اند:

تولید شخصیت، با توجه به ارتباط اسكله شهر با دیوار های شهر •

قطعات کوچك سنتی نگهدارنده ساختمان  های مسكونی کوچك، با بافت جدیدی از توده  های عظیم جایگزین  •
شوند.

سبك سنتی مربوط به ارتفاع و نما، جایگزین ساختمان  های جدید متشكل از دیوار های یكپارچه و پیوسته، شوند. •

ساختمان  های نیازمند حفاظت، در این بلوك  های بزرگ لحاظ شوند. •

ویژگی  های افقی و عمودی این ساختمان ها تغییر یابند. •

ارتباط بین ساختمان ها و خیابان تغییر داده شوند. •

ارتباط بین ساختمان ها و شهر تغییر داده شوند. •

مواد و فنونی که در ساخت ساختمان ها لحاظ شده، نادیده گرفته نشوند. •

ارتباط بخش تاریخی با دیوار های شهر لحاظ شود. •

منطقه بندی به صورت صحیح و مناسب رعایت شود. •

فضا های شهری جدید ایجاد شوند. •

کانسپت جدید طراحی به معماری سنتی توجه کند. •

توپوگرافی در پروژه مورد توجه قرار گرفته و تجرب های سازنده صورت گیرد. •



85 تجارب سياست هاي زيباسازي شهري در جهان )لندن، سانفرانسيسکو، سيدني، استانبول، کوآالالمپور(

نمونه پروژه نوسازی )حفظ اصول یكپارچگی در نما(

در ارتباط با تحليل اشکال و فرم  های شهری مختلف استانبول

یك جنبه بسیار مهم در مورد استانبول، توجه به ساختار شهری غنی این شهر است. پس زمینه  های تاریخی این  •
شهر که بار سه دوره پایتخت بودن طی سه دوره امپراطوری را به دوش می کشد، بر غنای تاریخی و ساختار 

فضا های شهری آن افزوده است.

با توجه به این پیشینه تاریخی، باید طراحی شهری و اصول شهرسازی با عنایت به فضاها و فرم  شهری که در  •
بخش  های مختلف استانبول متفاوت است، صورت گیرد.

هر دوره تاریخی، آثار خاص تاریخی خود را بر چهره شهر به جای گذاشته و شخصیتی متفاوت به آن بخشیده  •
است. این تفاوت، حتی در تراکم ساختمانی شهر نیز اثر گذاشته است. به جز آن، طراحی خیابان، سیستم حمل و نقل، 

کاربری زمین، دسترسی پذیری و دسترسی  های پیاده هم در نواحی مختلف استانبول متفاوت است.

بر این اساس، 6 موضوع مهم یعنی )1( تراکم )ساختمانی - جمعیتی(، )2( نسبت سطح جاده، )3( بلوك  های  •
شهری، )4( دسترسی پذیری )فاصله تا مرکز شهر، فاصله تا مراکز فرعی، فاصله تا ساحل، فاصله تا معابر اصلی(، 

)5( قیمت مسكن و )6( قیمت زمین، در هدایت توسعه شهری و ارائه طرح و برنامه شهری اثرگذار هستند.

از طرف دیگر، هر بلوك شهری به عنوان یك المان از فرم شهر محسوب می شود و بر این اساس، با توجه به  •
معیار های اجتماعی - اقتصادی، موقیت فرهنگی و ویژگی  های فن آوری که به آن تعلق دارد، ویژگی  های ظاهری 

متفاوتی را داراست.
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در ارتباط با خط آسمان استانبول و پروژه  های شاخص اثرگذار بر آن

منظور از پروژه  های شاخص در استانبول، ارزیابی  های کیفی حد اعالیی است که برای سیمای شهر در نظر گرفته  •
شده است. این پروژه ها مبتنی بر فن آوری  های جدید بوده و مجموعه ساختمان  های بلند و فن آورانه، معمواًل 

نشان دهنده قدرت اقتصادی کشور تحت سلطه اقتدار سیاسی می باشند.

در ارتباط با شهر استانبول، برای بافت معماری سنتی این شهر، چندین قانون نوشته و نانوشته وجود دارد که  •
هدایت کننده مسیر تغییرات خط آسمان آن نیز هستند. به عنوان مثال، در ساماندهی هر محله، مسجد باید قابل 

رؤیت بوده و صدای اذان قابل شنیدن. باید عمارت خانه در گوشه قرار داشته و سایر خانه ها کوتاه تر از آن باشند.

خط آسمان شهر استانبول، مبین آنست که این شهر مرکز نظامی بوده که امپراتوری و مذهب نقش بزرگی در  •
آن داشته اند. مساجد و کاخ ها در این شهر، تصاویر اصلی آن را تشكیل می دهند؛ بنابراین، خط آسمان استانبول 

بازتاب دهنده ساختار اجتماعی و اقتصادی آن است.

در هزاره جدید، شهر استانبول نیز وارد دوره جدیدی شده که اثرپذیری  های جهانی در زمینه معماری را بدون  •
هیچ گونه مالحظ های در ارتباط با الگوی شهری موجود می پذیرد. بعد از سال 2000، پروژه  های جدید تحت عنوان 
پروژه  های شاخص، با مفهوم دگرگونی شهری مطرح شدند و در عمل نیز به صورت اثرگذاری اسباب دگرگونی 
خط آسمان شهر را فراهم کردند. موضوعی که استانبول در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند، تالش 
برایپی ریزی سیاست  هایی است که بتواند بر آینده شهر اثر بگذارد، به صورتی که توانایی انطباق با سیاست  های 

جهانی اثرگذار بر توسعه شهر را نیز داشته باشد.

کیفیت  های زیبایی شناسانه استانبول در زمینه خط آسمان، مرتبط با محیط شهری و طراحی شهری است. به طور  •
کلی، خط آسمان این شهر از شخصیت  های متفاوتی در بخش  های مختلف آن برخوردار است. استانبول، شهری 
پیچیده و چندفرهنگی است که از تنوع، ساختار شهری، منظر سبز و سواحل فراوان برخوردار است. بر اساس همین 
پس زمینه  های تاریخی و ابعاد زیبایی شناسانه شهر، خط آسمان شهر استانبول دارای الگو های شهری قابل توجهی 

است.
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خط آسمان تاریخی سمبولیك استانبول

خط آسمان شهر جهانی استانبول با ساختمان  های بلند

با دگرگونی خط آسمان شهر استانبول و شكل گیری ساختمان  های بلندمرتبه و اثرگذاری آن ها بر خط آسمان 
جدید این شهر، مناظر شهری جدیدی نیز شكل گرفته و کیفیت بصری با تغییرات اساسی روبرو شده است.
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دگرگونی خط آسمان بلوار بویوك در، 1999، 2008 و آینده ای نزدیك
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جمع بندی
پس از بررسی و مطالعه اسناد کالن مقیاس چند شهر جهان، این نتیجه به دست آمد که در اکثر این تجارب، 
مفهوم زیباسازی به شكل موضوعی در کنار سایر موضوعات و در قالب طراحی شهری و منظر شهری و نیز در 

مقیاس کالن تا خرد مطرح شده است.

طرح لندن و چارچوب مدیریت منظر شهری آن، نحوه برخورد با مسئله طراحی فضای شهری و مولفه  های 
دخیل در زیبایی شهر را در مقیاس کالن به  خوبی نمایش می دهد. تدوین اسناد هدایت و کنترل در مقیاس راهبردی 
شهر و لزوم تدوین اسناد مكمل آن برای موضوعات مرتبط در این تجربه هم به خوبی دیده شده است؛  موضوعی 
که با توجه به پیچیدگی مسائل مقیاس کالن شهری، هدایت کالبد فضایی شهر را میسر می سازد. در عین حال، توجه 
همه جانبه به مسائل شهری راهم میسر می کند. چنین رویكردی با توجه به پیچیدگی مبحث منظر در شهر لندن، 
امكان مدیریت آن را در سطح کالن شهری فراهم ساخته است.  سند راهبردی شهر، موضوع زیبایی را به عنوان یكی 
از مهم ترین ویژگی  های هویت مند شهر مورد حفاظت قرار می دهد تا جایی که در روند توسعه شهر، منظر شهری 
نیز ارزش  های خود را حفظ می کند. این مسیر باعث می شود توجه به ویژگی  های کوچك مقیاس و سطحی هنگام 

توسعه کالبدی شهر در خدمت دستیابی به کلیتی یكپارچه قرار گیرد.

مولفه  های اثرگذار بر زیبایی شهر در قالب طراحی شهری و سند راهبردی کالنشهر سیدنی، به شكل موضوعات 
مختلفی مطرح شده است. در این سند، مالحظات طراحانه را می توان در بطن موضوعاتی از قبیل مراکز و کریدورها، 
مسكن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع طبیعی، پارك ها و فضا های باز، مشاهده نمود. در مقیاس شهر نیز کیفیت 
از اهم مطالب مورد بررسی می باشند. در تهیه اسناد راهبردی  بنا، کیفیت محیط شهری و قلمروی عمومی  فرم 

سیدنی با مقیاس کالنشهر یا شهر، مشارکت نقش به سزایی داشته است.

سند طراحی شهری سانفرانسیسكو به عنوان یك اصل در طرح جامع شهر مدنظر قرار گرفته طوری که انجام آن 
پاسخی به نگرانی  های محیطی به وجود آمده در شهر بود. لذا طراحی شهری در این سندبه صورتی مجزا به عنوان 
موضوعی از دیگر موضوعات شهر مانند : مسكن، حمل و نقل ، خدمات اجتماعی و غیره در نظر گرفته شده است. 
موضوع اصلی این سند، حفظ فضا های طبیعی و انسان ساخت در شهر بود که نیاز به کنترل دقیق توسعه  های جدید 
را مطرح می نمود. لذا پرداختن به فرم کالبدی شهر در مقیاس کالن و تأکید بر کیفیت  های منحصر به فرد طبیعی 
و انسان ساخت آن از مهم ترین اهداف سند طراحی شهری سانفرانسیسكو به شمار می رود.  مطالعه این سند مبین 
این نكته است که موضوعات مهم و قابل توجه طراحی شهری از جمله زیباسازی در مقیاس راهبردی با چارچوب 

الیه  های زیبایی فرم شهری در پروژه حاضر مطابقت دارد.

طرح ساختاری کوآالالمپور 2020 یكی از اسناد توسعه شهری مالزی در مقیاس شهر بوده است. حین تدوین 
این طرح نظر عموم مردم بسیار دخیل بوده، به طوری که پیش نویس طرح و فرم نظرسنجی آن تهیه و در اختیار 
همه قرار گرفت. در این سند موضوع طراحی شهری، زیبایی منظر را در کنار سایر موضوعات توسعه شهری از قبیل 
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توسعه اقتصادی ، اجتماعی یا مسكن قرار داده است. مالحظات زیباسازی طراحی، در دو مقیاس کل شهر و مرکز 
شهر به دلیل اهمیت و منحصر به فردبودن آن مطرح شده اند. طراحی شهری در این سند هر دو جنبه عملكردی 
و زیباشناسی محیط مصنوع شهر را هدف قرار داده است. در این راستا، پارامتر هایی از قبیل کریدور های بصری، 
منظر خیابان، ارتباطات بصری و حوزه  های هویتی و حفاظتی آن، مورد شناسایی، تحلیل و هدف گذاری قرار گرفتند.

بر اساس مطالعات مرتبط با تجارب خارجی، مسائل طراحی شهری و ابعاد زیباشناسانه آن در جهان به پنج دسته 
زیر قابل تقسیم هستند:

)Land use( کاربری

)Movement and Accessibility( حرکت و دسترسی

)Physical( کالبدی

)Landscape( منظر

)Public Spaces( فضا های عمومی
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