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Abstract 
Urban design has experienced several evolutions in its short 
life in which transformation from a product-oriented 
approach to a process-oriented approach is one of them.  
The present research applies the product and process 
oriented views of urban design to examine various outputs 
that can improve the quality of urban environment. 
In this regard the points of view of five relevant scholars 
have been reviewed. Introducing a new approach in 
achieving the various quality of urban environment by 
applying the product-oriented approach and the process-
oriented approach is another aim of this research. 
Throughout the literature review, the urban qualities have 
been classified in ten categories. These qualities are 
assigned to two main classes of product-oriented approach 
and process-oriented approach by applying an intermediate 
set of tool. The outcome of the research helps designers to 
have a creative and methodological approach in facing each 
one of the highlighted qualities. 
  
Keywords 
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  چكيده
وده كه تحول از طراحي شهري در طول عمر كوتاه خود تحوالتي را تجربه نم

با طرح مسئله . گرا از جمله آن است ينداگرا به ديدگاه فر ديدگاه محصول
محوري در طراحي كيفيت هاي محيط محوري و محصولفرايندچگونگي اعمال 

يند محور و محصول محور به اهاي دو نگرش فر شهري، تشريح ويژگي
هش نظري براي هاي متنوع طراحي شهري، از اهدافي است كه اين پژو خروجي

متفاوت بررسي   پنج نظريه پرداز و ديدگاه يدر اين راستا، آرا. خود برگزيده است
هدف ديگر پژوهش، ايجاد رويكرد . اندبندي شدهو در قالب اين دو نگرش طبقه

يند اهاي گوناگون محيط شهري با كمك دو نگرش فر تازه در دستيابي به كيفيت
هاي ارائه شده از سي تعدادي از طبقه بنديبا برر. محور و محصول محور است

اي از آنها استخراج گانه هاي ده سوي انديشمندان مطرح طراحي شهري، كيفيت
گانه و جامع به كمك  هاي ده اين كيفيت. بندي جامعي صورت پذيردشد تا جمع

محور اختصاص محور و محصولابزار واسطي به دو دسته كلي نگرش فرآيند
سازد تا با  بندي، طراحان شهري را قادر مينهايي اين گونهنتيجه . يافتند
گيري از روشي خالقانه، گزينش صحيحي از ابزارهاي طراحي شهري در  بهره

  . گانه مطرح شده داشته باشند هاي ده مواجهه با هر يك از كيفيت

  كليدي واژگان
 هاي محيط شهري، فرايند محور، محصول محورشهري، كيفيتطراحي
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  مقدمه
و مشكالت در  مسايلمسيري كه (ها  حل يند دستيابي به راهاكند كه فر در كتاب در جستجوي فضاي گمشده، بيان مي "ترانسيك"

 رسدبه نظر مي  با جزئيات بيشتر ضروري آنمطالعه  كه است، بخش مهمي از محصول نهايي ساخته شده )شود درون آن جستجو مي
]Trancik,1986:228[ .دربرگيرنده فرآيند  انمأداند كه تو اي ميطراحي شهري را فعاليتي ميان رشته) 1385(كيد، كوان أبا اين ت

در اين راستا، هدف . استكيفيت زندگي شهروندان ي است كه هدف كلي آنها ارتقا) هايي فرآورده(هايي  حل گشايي و راهمسئله
          كيفيت عملكردي،  يبه نحوي كه موجب ارتقا ؛عملياتي طراحي شهري، سازماندهي كالبدي عرصه عمومي شهر است

  . هاي شهري شود محيطي و تجربه زيباشناختي مكان  زيست
مدني پور چگونگي برخورد طراحي شهري با محصول خود را از عوامل اساسي ابهام در طراحي شهري مي داند؛ و اينكه آيا واژه 

با اين . ك محصول، خود از عوامل ابهام آور در تعريف آن نيز محسوب مي شودطراحي شهري به يك فرايند مربوط مي شود يا به ي
در نتيجه او طراحي . كيد بسياري از طراحان شهري، هم به فرآيند و هم به محصول مرتبط استأوجود، طراحي شهري بنا به ت

همين اندازه به وسيله آنچه آنان توليد دهند و از سوي ديگر، به  شهري را از يك سو به وسيله آنچه كه طراحان شهري انجام مي
 ].154 :  1379 مدني پور،[نمايد  كنند، تعريف مي مي

هاي صاحبنظران طراحي شهري در ارتباط با نگرش فرآيند و محصول محور، چنين به نظر  بندي ديدگاه شناسي و طبقه در گونه
با عنوان پيشگامان ) 1386(اما طرح پژوهشي پاكزاد . خوردار هستندرسد كه وزن اين دو با يكديگر برابر بوده و از توجه يكساني بر مي

 1اكثريت طراحان شهري معاصر در ايران به لحاظ نظري سياست محور"انديشند، نشان داد كه  طراحي شهري در ايران چگونه مي

 ".گراها قائل هستند حصولهاي م بوده و براي ضابطه، راهنما و سياست حقانيت بيشتري نسبت به بيان تصويري سه بعدي طرح
] 1385 ،زادگانعباس[و ] 1385 پاكزاد،[، ]1382 بحريني،[، ]1379 گلكار،[همچنين مطالعه منابع مختلف موجود از اين انديشمندان 

هاي دهد كه روشنشان مي] 1387معماري و شهرسازي،  معاونت[و نيز مراجع تهيه شرح خدمات طراحي فضاي شهري در ايران 
  .ي براي بررسي كيفيات محيط شهري در طراحي شهري و تحقق پذيري آنها موجود استگوناگون

 شناسيروش
اي از ادبيات طراحي شهري نيز آن را اين د و بخش عمدهنبيناي اغلب طراحي شهري را از ديد نوع محصول آن ميمتخصصان حرفه
ال پاسخ گويد كه در وضعيت امروزي ؤي برآن است تا به اين سدر نتيجه اين پژوهش نظر]. 64 :  1385لنگ، [نمايد گونه تصور مي

محور را در طراحي فرايندمحور و توان نگرش محصولنگر، چگونه و از چه طريق ميطراحي شهري و لزوم داشتن ديدي كل
ي دو رويكرد فرآيند ها نگر، تشريح ويژگي هاي محيط شهري اعمال نمود؟ در نتيجه اهداف اين پژوهش، تاكيد بر نگرش كلكيفيت

هاي گوناگون  هاي متنوع طراحي شهري و ارائه چارچوب راهبردي پيشنهادي براي دستيابي به كيفيت و محصول محور به خروجي
هاي متنوعي از  بنديلذا، جهت دستيابي به اين اهداف، ابتدا طبقه .دهدتشكيل مينگر  محيط شهري با كمك نگرش كل

و نحوه حصول به آنها را به  بودهاي محيط شهري مطرح  كيفيتبندي با دستهائه داده و پس از آن هاي طراحي شهري ار خروجي
 .هاي طراحي شهري، بيان كرده است كمك دو نگرش به خروجي

تر شدن دنياي واقعي پيش روي آنان كمك  ترين متغيرهايي كه طراحان شهري بايد به آنها توجه كنند، به ساده بندي اصليدسته
اين پژوهش، وضعيت حاكم بر طراحي شهري را از طريق منابع معاصر و اخير نظير . نمايد تر ميرا ساده مسايله و در نهايت حل كرد

تحليل نموده و نيز از مفاهيم مطرح در كتاب فرآيند طراحي شهري  ]Carmona et al, 2003&2007[رمونا و همكارانش اآثار ك
]Shirvani, 1985[برداري كرده است هاي طراحي شهري بهره دوگانه خروجيبندي ، جهت طبقه.  

شهري، تنوع  ريزي و طراحي انديشمندان مطرح در عرصه برنامه يگيري از آرا همچنين در اين پژوهش تالش شد تا با بهره
به  رچه ساختنيكپاظر و ديدگاه مختلف تشريح شده و براي نپنج صاحب يدر اين زمينه آرا. هاي اين حرفه شناسايي شود خروجي
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 ؛ها اين ديدگاه  ةبندي دوگان  عالوه بر اين، با گونه. ستا بندي شدهمحور طبقهمحور و محصوليندافر  ةاين تنوع، همه موارد در دو گون
هاي محيط شهري از  پس از آن به بررسي كيفيت. شود محور آشكار ميمحور و محصولينداهاي هريك از انواع فر ها و ويژگي خصلت

با استفاده از اين نظريات، . گيري شده استنظران متعددي پرداخته و از آنها به عنوان پشتوانه علمي پژوهش، بهره  دگاه صاحبدي
براي پوشش تمامي وجوه . گيري از معناي مشترك ميان مفاهيم مطرح شده از سوي انديشمندان، تدوين شدبندي نويني با بهرهطبقه

  .تري نسبت به سايرين بوده، براي عنوان هر گروه انتخاب شده استكه داراي معناي جامعمشترك اين مفاهيم، كيفيتي 
كه در عين حال، پوشش دهنده مفاهيم  استهاي مختلف  اي متشكل از ده مفهوم مشترك ديدگاه حاصل اين مرحله، جدولي ده خانه

بندي جديد، ابزار هاي طبقه بودن هر يك از كيفيت محورمحور و محصوليندابراي مشخص كردن فر. استنياز  ذكر شده در آنها
هاي  م كيفيتومفه. چهار گروه عمده محصوالت طراحي شهري استاز ديد شيرواني اين ابزار واسط، . واسطي به كار برده شد

از اين . شدند محيطي بر اساس تعاريف هريك از اين چهار گروه، به يكي از انواع نگرش فرآيند محور يا محصول محور، نسبت داده
  هاي مقياس كالن و خرد مفهوم با لحاظ كردن ويژگي(هاي محيط شهري طريق، بهينه ترين روش حصول به هريك از كيفيت

  .هاي محيطي با چه نوع خروجي طراحي شهري، قابليت دستيابي بهتري دارندسرانجام مشخص شد، هر يك از كيفيت و، بيان )آنها

  رهاي طراحي شهري معاصويژگي
همچنين طراحي . هاي اخير دوباره كشف شده و تجديد نيرو كرده است هاي كهن، اما در سال طراحي شهري فعاليتي است با ريشه

طراحي شهري . اي تبديل شده است حرفه  عمومي و فعاليت  هاي علمي، سياست فعاليت حوزهدار در اي مهم و معني شهري به زمينه
رسميت يافتن طراحي  با. هاي خصوصي و عمومي در سطح جهان به رسميت شناخته شده است اي در ميان بخش به طور فزاينده

به دنبال آن براي تحصيل  وهاي طراحي شهري  اي و به طور كلي مهارت درخواست براي بكارگيري طراحان شهري حرفه ؛شهري
  .]Carmona&Tiesdell, 2007:1  [ ها افزايش يافته است طراحي شهري در دانشگاه

از . ها و نظرات مربوط به طراحي شهري بسيار متحول شده به نحوي كه تفاوت بنيادي با نظرات پيشين دارد در حال حاضر، ديدگاه
، اين تغييرات را 1مطابق جدول شماره ) 1997(پانتر و كارمونا . گرايي به فرآيند گرايي استجمله اين تغييرات، تبديل نگرش محصول

  .اند خالصه نموده
  كيدات پيشرو و جديدأت  دات سنتيكيأت

  كيفيت محيط شهر  سيماي ظاهري شهري
  زيستن در شهر  نگريستن به شهر
  نيازهاي انساني  نيازهاي زيباشناختي
  هاي استفاده كنندگان ارزش  سليقه نخبگان

  حل مسئله  لهام     شهود و ا
  تجربه گرايي  خردگرايي

  حرفه ايميان  گراييحرفه
  آيند طراحيفر  محصول طراحي
  طراحي جمعي  طراحي شخصي

  محيط انسان ساخت و طبيعي  محيط انسان ساخت
  منافع عمومي  منافع كارفرما
  پايداري محيط  شكوه شهر
  ها سلسله مراتب مقياس  پروژه

  
  

است كه  اين احتمال شودپيشرو در طراحي شهري محسوب مي تأكيدمشكلي كه از ديدگاه كارمونا و همكارانش تهديدي براي 
اين . و طراحي را به سطح كاربرد يك تكنيك ساده كاهش دهد شودناپذير تدوين اصول طراحي بسيار متعصبانه و به صورتي انعطاف

  محيطي/ مباني طراحي شهري ها و  مقايسه ديدگاه .1جدول 
 Punter&Carmona,1997 : مأخذ  
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محور، اصول طراحي بايد هميشه فرايندبرداري مطلوب از نگرش در اين صورت براي بهره. يند فعال طراحي استاكننده فرخنثي ،امر
، ستا اي كه براي آن درخواست شده هاي بنيادين، روابط متقابل و زمينه ناشي از فهم عميق و درك ارزش استنتاجي منعطف كه

الب يك ساختار كلي به قنظران طراحي شهري بر آن هستند كه در لذا صاحب. ]Carmona&Tiesdell, 2007:1  [باشد داشته 
 ياي باشد تا اجزاي شهر بتواند بنا به اقتضا زمينه ،هاي مقتدر ا خلق طرحبنا به نظر لنگ طراحي شهري بايد بتواند ب. طراحي بپردازند

  .طراحي است فرايندي ديگر بر پويايي تأكيداين خود كه ] 483 : 1386لنگ، [نيازها به راحتي تغيير پيدا كند 
  

  و محصول طراحي شهري فرايند
توان هم يك محصول و طراحي شهري را مي":  شده است در برنامه درسي دانشگاه واشنگتن براي طراحي شهري اين تعريف ذكر

هايي از محيط از بخش ؛گيردهاي متفاوتي قرار ميطراحي شهري به عنوان يك محصول، در مقياس. دانست فرايندهم يك 
طراحي  ؛آگاهانهو عملي  فرايندو به عنوان يك ... ها، شهرها يا مناطق تر محدودههاي بزرگهمچون سيماي خيابان گرفته تا كليت

 :  1379 مدني پور،[ "فاعلين بسيار متفاوتي ساخته شده است ةشهري هنر شكل دادن به محيطي است كه در طول زمان به وسيل
توان به عنوان يك فعاليت ميان  طراحي شهري را مي":  كند پور همچنين تعريف طراحي شهري را اين گونه بيان مي مدني]. 155
دهي و نيز فضاهايي  پردازد، تعريف نمود كه در عين حال به فرآيند شكل هاي شهري مي هي و مديريت محيطد اي كه به شكل رشته

  ].Madanipour, 2007 : 22[ "مند است كند، عالقه گيري آنها كمك مي كه به شكل
اولين بار واژه طراحي  طراحي شهري را به دقت باز گفت، ولي منظور آنهايي كه براي ةسال گذشت 50اگرچه مشكل بتوان تاريخ 

است كه   كيد بر اين نكته ضروريأت]. 510 : 1386 لنگ،[  هاي بزرگ و چند ساختماني معماري بود شهري را به كار بردند، پروژه
آنچه كه در طول زمان تغيير كرده، مفاهيم و رويكردهاي طراحي شهري  طراحي شهري به درازاي تاريخ انسان وجود داشته است و

 هاي مديريتي و توسعه شهري كه طي آنها فرايندمعماران در طول تاريخ، بيشتر از از يك سو . ]Shirvani,1985:2[ت بوده اس
ها و روندهاي ريزان با تغيير عالقه خود از بافت فيزيكي شهر به سياستاز سوي ديگر، برنامه. مند بودندشوند، عالقهها اجرا ميطرح

 در نتيجه ريزي شهري قرار دارد،با توجه به اينكه طراحي شهري در حد فاصل معماري و برنامه. اندهتحول در محيط، تغيير موضع داد
  ].154 :  1379 مدني پور،[شود به هر دو پارادايم مربوط مي
ال ؤ، هيچ كدام ساستبيني دهد و نماينده يك جهاناي كه اساس طراحي را تشكيل ميهاي عمدهدر طراحي شهري، پارادايم

 لنگ، [ فرايندبه عبارت ديگر آنها با محصول سروكار دارند و نه با . كندهاي بالقوه را مطرح نميل و راه حليچگونگي تشخيص مسا
ادبيات موجود به مراتب بيشتر روي . توان در مباحث پيرامون ماهيت طراحي شهري نيز به روشني يافتاين نكته را مي]. 76:   1386

هاي جديد زيرا متون زيادي در مورد شهرهاي جديد و مكان ؛فرايندتا انواع  ستاهاي طراحي متمركز شدهايمانواع محصول و پاراد
دهي و يا ابعاد موفقيت و هاي شكلفرايندكرده و هيچ كدام  تأكيدها اين آثار بيشتر روي معماري مكان. شهري نوشته شده است

  ].79 : همان[ ستاشكست آنها را بازبيني نكرده
پردازان و متخصصين بسياري را به به طراحي شهري توجه نظريه فرايندطراحي شهري و يا نگرش  فرايندمبحث  در چند دهه اخير

عصري كه در آن . ايمبه اين نكته اشاره كرده است كه اينك ما وارد عصر جديدي شده "هربرت سايمون". خود جلب كرده است
طراحي  فرايند]. 80 :  1382 بحريني،[گيرد احي خود مستقيماً در معرض بررسي و كنكاش قرار ميطر فرايندبراي اولين بار در تاريخ، 

گيري و يا طراحي هاي گوناگوني براي درگير شدن در آن، تصميمروش. شهري پيچيده بوده و نحوه انجام آن بحث برانگيز است
هاي متفاوت ارزيابي و تحليل، انتخاب و اجراي آنها وجود دارد راهها و هاي مختلف طراحي راه حلمباحثي كه بايد مطرح شود، شيوه

  ].498:   1385لنگ، [
 ؛جامع قابل شناخت نيستو بدين معنا كه با درك كلي . طراحي شهري با مباحث رام نشدني سروكار دارد فرايندقابل توجه است 

مگر مباحث مهم در يك وضعيت خاص را مشخص نمود تمامي  وتوان با وضوح كامل شناخت ها را هرگز نميل و موقعيتيمسا
طراحي شهري را بر حسب نوع محصوالتي كه خود توليد  ؛هاي سنتي طراحيرشته]. 499:  همان[بتوان با آنها برخورد كرد  آنكه
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. محور استمحصولشناسي آنها گونه. يت مبتني بر همكاري نيستلاز ديدگاه آنها، طراحي شهري يك فعا. گيرندكنند، در نظر ميمي
 : همان[دهند ق طراحان شهري را به درستي نشان مييگيري و نه دامنه كامل عالهاي تصميمفرايندچنين رويكردي نه پويايي 

هاي آن به طور واقعي درك شود، ديد محصول محور اگر طراحي شهري و پيچيدگية چه هدف اين باشد كه ماهيت رشتچنان]. 16
از جمله مواردي كه عموم صاحب نظران فن در آن ].  83 : همان[شود م است ولي نقش آن محدود ميچه براي اين منظور مه

  ].100 :  1382 بحريني،[و محصول است  فرايندتوافق دارند، توجه همزمان به 

  و محصول طراحي شهري فرايندهاي طراحان مطرح از نظر سير ديدگاه
گرا با هنجارهاي يك جامعه مواجه است، محصوالت طراحي نوان يك نظام محصولبا توجه به اين موضوع كه طراحي شهري به ع

هاي اين صاحب ديدگاه. ستا  بررسي و شرح داده شده) به ترتيب اولويت زماني(شهري از نقطه نظر چند صاحب نظر و ديدگاه 
شده و انتخاب آنها، پوشش بازه زماني محوري خروجي هاي طراحي شهري آورده و محصول فرايندنظران براي تشريح هر چه بيشتر 

  .مناسب و بر اساس روش تاريخ نگاري انجام شده است
پنج گروه گسترده محصوالت طراحي  2م طراحي شهري،يهاآنان در كتاب مف:  )1984(اول، ميتلند و گازلينگ  انصاحب نظر .1

هاي طراحي شهري در  رسد بيشتر پروژه به نظر مي"كنند كه  بندي به اين نكته اشاره مي شهري را ارائه دادند كه در توجيه اين گروه
هاي طراحي اقتصادي،  حل راه ؛اين پنج گروه استراتژيك. كنند هاي ديگر را نيز نفي نمي اما امكان وجود گروه "دهند ها رخ  اين حوزه

  .را شامل مي شونداي و رسمي  مهندسي، اجتماعي، حرفه
شناخت قدرت  مستلزم ،پذيري تمامي پيشنهادات وابسته تحقق: 3 )شهر به عنوان يك فرآيند(هاي طراحي اقتصادي  حل راه .الف

هاي پيشنهادي با كيفيت كالنشهرهاي توسعه يافته،  در اكثر طرح. يافتني است نيروهاي اقتصادي براي شكل دادن به آنچه كه دست
هاي  طراحي شهر را حل هاي اين راه مجموعهزير. شود ميكننده در نظر گرفته مفهوم و زمينه اقتصادي همچون يك عامل تعيين

  .دهدتشكيل ميراه سازي در مراكز شهري و طرح تجديد و احياء  جديد، پياده
ترس از هم گسيختگي تكنولوژي به دليل آلودگي آب و هوا، :  4)شهر به عنوان يك ابزار فني(هاي طراحي مهندسي  حل راه .ب

هايي در طراحي  امكانات به دليل مصرف باالي انرژي شهرها، منجر به بسط پروژه ازو عدم اطمينان بهداشت نامطلوب، آلودگي آب 
ريزي شهري، طراحي  هاي برنامه چارچوب. ستا  اي براي جذب و نگهداري انرژي تبديل كرده كه شهرها را به وسيله شدشهري 
  .ها هستند حي شهري از اين گونه پروژهمدسازي انرژي در طرااهاي كار هاي جديد حمل و نقل و طرح سيستم

گيري درباره شهرها بدون توجه به ساختار اجتماعي آن  تصميم:  5)نظم اجتماعيبيانگر  ،شهر(هاي طراحي اجتماعي  حل راه .ج
ي تالشي اساساً طراحي شهر. هاي اجتماعي شدند به برنامه بنديبه اين دليل، طراحان شهري زيادي وادار به اولويت . ناممكن است

ها در  انواع اين پروژه. براي يافتن فرمي مناسب در پايدار ساختن، تقويت و شايد حتي تحميل ساختارهاي اجتماعي مطلوب است
  .شود هاي خودرو خالصه مي  طراحي محالت مسكوني پر تراكم، طرح محالت با تراكم متوسط و نوسازي سكونتگاه

هاي متعدد  حل گيري از تركيب راه طراحي شهري با بهره:  6)مشكالت طراحي حلراهعنوان به  ،شهر(اي  هاي طراحي حرفه حل راه .د
 تواند يك راه حل جامع و همه سو هاي معماري در مقياس طراحي شهري نمي در مقابل، پروژه. پردازد و خاص به حل مشكالت مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و مهندسي را در يك زمان پاسخ  مولفه تواند هاي آنان نمي حل راه. نگر و لزوماً هماهنگ با هم را ارائه دهد
  .گيرد ها در اين گروه قرار مي هايي مانند توسعه مجدد مراكز شهري، طرح محالت كم تراكم و محوطه دانشگاه پروژه ؛دهد
هاي  ياري از پروژهرسد نقطه شروع بس به نظر مي: 7)شهر به عنوان يك تجربه منسجم(هاي طراحي صوري و رسمي  حل راه . ه

پس از شناسايي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و ساير ابعاد مورد نظر شهر، . طراحي شهري، كيفيت نامطلوب بصري محيط شهري است
حلي براي مواجه با اغتشاش بصري، ناخوانايي و يكنواختي بعد صوري و  توانند راه اند كه مي اكثريت طراحان شهري بر اين عقيده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

  3 -16/هاي محيط شهريراهبرد طراحي فرايند محور و محصول محوركيفيت/ 1388پاييز و زمستان / ششمسال/ دوازده شماره 

 

8  

هاي تاريخي، راهنماهاي طراحي  طرح حفاظت از بافت:  گيرد برمي دراز اين دست ي يها حل نيز پروژه اين راه. ائه دهندظاهري شهر ار
  ].Gosling&Mitland, 1984 : 53-103[ هاي تفريحي و سرگرمي براي كنترل توسعه، طرح روستاها و طرح نمايشگاه

از نظر او اين . كند ر گروه عمده محصوالت طراحي شهري را معرفي مياو چها:  )1985( صاحب نظر دوم، حميد شيرواني .2
 .سياست، طرح، راهنما و برنامه:  از است محصوالت عبارت

ها بايد بر پايه  سياست. ثر و قابل اجرا ضروري استؤهاي م براي افزايش استانداردهاي طراحي، داشتن سياست:  8سياست .الف
هاي مقامات محلي در  ها آگاهي از ديدگاه به عالوه در تدوين سياست ،تماعي و اقتصادي باشدتحليلي روشن از مباحث محيطي، اج

اي و ملي نيز  هاي منطقه در نهايت چگونگي پشتيباني از سياست. هايي كه در توسعه بايد حاصل شود نيز اهميت دارد مورد كيفيت
به نقل از شيرواني، سياست را نوعي روش طراحي   "جرج"نين همچ. ]English Partnerships, 2007: 17[شود  مهم برشمرده مي

و همچنين آن را يك چارچوب اوليه براي عمل كه  استهاي گوناگون  كند كه شامل برنامه غير مستقيم و با واسطه معرفي مي
احي شهري است هاي اين محصول طر پذيري از ديگر ويژگيقابليت انعطاف. خواند اقتصادي مي - پاسخگوي نيازهاي اجتماعي

]George, 1997[.  
     گيرد هاي مختلف كه با هدف تضمين مطلوبيت در طراحي شهري مورد استفاده قرار مي ابزاري است با زمينه:  9طرح.ب

]Cowan, 2005:292[ .كنند و در هر دو  شود كه طراحان شهري توليد مي اين محصول عموماً براي توصيف سندي استفاده مي
هاي طراحي شهري ارائه طرح براي نمايش سه بعدي سياست. شود محور، توليد ميهري با رويكرد فرآيند يا محصولگونه طراحي ش

هاي طراحي شهري  قابل ذكر است، موفقيت طرح بستگي به ميزان پاسخگويي آن به سياست. دهد شده و به فرمي كامل ارجاع مي
  .]George, 1997[دارد 
شوند و راهنماي  ريزي به عنوان اطالعات تكميلي تهيه ميكه توسط مسئولين محلي برنامه استركي راهنماها مدا:  10راهنما .ج

شوند كه اغلب ماهيت عمومي  اين راهنماها، معطوف به مكان خاصي نبوده و در جايي تهيه مي. شود طراحي محسوب مي مسايل
 1379 مدني پور،[و با مناطق بزرگ و يا موضوعات خاص سروكار دارد دهد  هر موضوعي را پوشش مي طراحي شهري، تقريباًي راهنما. دارند

 : 255.[  
هاي  روش دستيابي به اين نوع مكان. هاي مختلف است هاي شهري، استفاده مردم از آنها در زمان ويژگي بهترين مكان:  11برنامه .د

مناسب   گار كند و اين تنها از طريق ارائه و تدوين برنامهگيري از مديريتي است كه بتواند نبض مكان را با زمينه آن سازشهري، بهره
برنامه . ]PPS, 2007: 16[براي استفاده از امكانات و تسهيالت فضاهاي عمومي و نيز حفاظت و نگهداري از آنها موفق خواهد شد 

اي  كنندهكنترل ،مچنين برنامهه. هاي جمعي براي حفاظت و مراقبت مداوم از محيط شهري را تنظيم و هماهنگ كند تواند تالش مي
  .]George, 1997[دهد  توسعه مي نيز سازماندهي شده و اصولي است كه منابع عمومي را

به "در قالب كتاب با ارزش ) DETR( 12نظريه سوم، توسط وزارت محيط، حمل و نقل و مناطق و كميسيون معماري  و محيط .3
ريزي طراحي محور، سه  شهري و ديد برنامه شي متفاوت محصوالت طراحياين نظريه با نگر. ارائه شده است "كمك طراحي

ريزي، فرآيند كنترل  طرح توسعه، راهنماهاي مكمل برنامه:  از است ها عبارت اين خروجي. دهد خروجي براي طراحي شهري ارائه مي
 .توسعه

آورد و ممكن است يك يا چند گونه طرح  هم مياين سند چارچوبي اساسي براي راهنمايي و كنترل توسعه فرا: 13طرح توسعه .الف
   .هاي ساختاري است انداز، اهداف و سياست چشم ةطرح توسعه در بردارند. وابسته به موقعيتي جغرافيايي را شامل شود

در ارتباط هاي خاص  گيري، بتوانند براي محدوده هاي گوناگوني وجود دارد تا مراجع تصميم راه: 14ريزي راهنماهاي مكمل برنامه .ب
هاي  ، دستورالعمل15چارچوب طراحي شهري:  ها شامل اين راه. ها را به روشني بيان كنند ريزي و طراحي، سياست با مباحث برنامه

  .شود مي 17و راهنماهاي طراحي 16توسعه
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ي كاربرد اين ابزار چگونگ. است  ريزي يند كنترل توسعه، ابزاري كمكي و اساسي در برنامهافر:  18ابزارهاي كنترل توسعه .ج
ابزارهاي كنترل توسعه، مراحل قبل از . استريزي مكمل  هاي توسعه و راهنماهاي برنامه هاي طراحي در طرح كننده سياست تعيين

  .] DETR,2000:42-61[ را شامل مي شود ها ريزي تصميم و مرور خروجي ريزي درخواست و برنامه درخواست، برنامه
با مطرح كردن مبحث اسناد مختلف طراحي شهري براي هدايت و كنترل، چهار گروه :  )2002(ت كوان صاحب نظر چهارم، رابر .4

 :  اين چهار گروه شامل موارد زير است. ، بيان كرده است19كلي را در كتاب اسناد هدايت طراحي شهري

هاي جامع سه  و طرح 21وساز و ساخت ، دستور كار توسعه20هاي خاص كه خود شامل چارچوب طراحي سند هدايت طراحي مكان .الف
  .است 22بعدي

  .شود ناميده مي "راهنماي طراحي"و به طور معمول  استدومين گروه، سند هدايت طراحي با موضوعات خاص  .ب
  .را تشكيل مي دهدهاي خاص سومين گروه  سند هدايت طراحي با سياست .ج
، است رنده راهنماهاي عمومي طراحي شهري براي يك منطقه مديريتيسند هدايت طراحي محدوده خدماتي شهرداري كه در بردا .د

  ].16 :  1385كوان، [ آيدبه شمار ميآخرين گروه دسته بندي كوان 
     ، به اين نكته اشاره 23"ها و محصوالت شناسي رويه گونه:  طراحي شهري"در كتاب :  )2005(صاحب نظر پنجم، جان لنگ  .5

هاي زيادي وجود دارد و آنچه در ميان آنها هاي طراحي شهري مورد بررسي در اين كتاب شباهتنمونه فرايندنمايد كه ميان مي
همچنين . نمايدو نحوه انجام هر مرحله است و اين تفاوت را در چهار گروه بيان مي فرايندكند، شيوه برخورد با كل تفاوت ايجاد مي

شهرهاي :  از است كند كه عبارت هري، آنها را در چهار گروه عمده تقسيم ميشناسي كاملي از محصوالت طراحي ش با ارائه گونه
 .، عناصر زيرساختي و موارد احتمالي و متفرقهيهاي شهر جديد، بخش

شود و نيازمند تأمين  از ابتدا به طور خودآگاه بر روي زمين بكري ساخته مي گيرد كهرا در برميهايي  سكونتگاه:  شهرهاي جديد.الف
هايي  بسته به تفكر حاكم در زمان ساخت آنها، بر اساس اصول خاصي به دسته. استتسهيالت براي زندگي از جمله اشتغال  تمامي

  .ها مانند اصول باغشهر، خردگرايي و ساير ديدگاه. شوند تقسيم مي
ازسازي مي تواند در اين گروه طرح هاي نو يا پروژه هاي ب است؛هاي شهري مربوط به اين گروه  اكثر طرح:  از شهر ييها بخش. ب

هاي بازسازي شهري كامالً  اي باتجربه ساختن پروژه قابل ذكر است كه تاريخ رشته طراحي شهري به عنوان يك فعاليت حرفه. باشد
  .در هماهنگي

چه را كه جزئي  هر. كندها است كه از نظر بصري، شهري را از شهر ديگر متمايز مي اين ماهيت زيرساخت:  ها طراحي زير ساخت .ج
  .شود از عرصه عمومي است اعم از مالكيت خصوصي و عمومي به عنوان زيرساخت تعريف مي

دو دسته از عناصر در طراحي شهري نقش مهمي دارند، دسته اول آثار :  )عناصر منفرد در فضاي شهري(موارد احتمالي و متفرقه  .د
ه تري باشند، بي از طرح بزرگئهنگامي كه اين موارد جز. استها  نماها و فوارهها، آب هنري و ديگري عناصر منفرد شهر مانند يادمان

  ].72- 64 :  1386لنگ، [شود  طور خالصه به آن پرداخته مي
هاي طراحي  ها و بر خالف تنوع موجود در آراء و نظريات، شيرواني، به ديدگاه ديگري براي بررسي خروجي با توجه به اين طبقه بندي

محور ) پروژه(محور و محصول ينداكرده كه جدا از مقياس، در آن دو گونه خروجي تعريف شده است كه اين دو گونه، فرشهري اشاره 
در اين مثال، توسعه فيزيكي يك تفرجگاه شهري در مركز شهر . او براي آشكار شدن اين موضوع مثالي ذكر كرده است. بودن است

طراحي شهري عنوان نموده و از سوي ديگر، بسط راهبردهاي طراحي براي توسعه  محور) پروژه(را يك نمونه از خروجي محصول 
  .]Shirvani, 1985:143[داند  محور مييندامركز شهر را يك خروجي فر
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، پنچ ديدگاه مطرح شده را مطابق )محوريمحوري و محصوليندافر(گيري از طبقه بندي ارائه شده توسط شيرواني  توان با بهره مي
بديهي است كه بعضي از اين . آورده شده است 2اين طبقه بندي در جدول شماره . بندي نمودجي طراحي شهري آنها، طبقهنوع خرو
ها و يا در هر دو طبقه بندي قرار گيرد، ولي وجه غالب آن با توجه به تعاريف و توضيحات منبع  تواند در هر يك از طبقه ها مي خروجي

  .ستاصلي، در اين جدول مورد نظر ا
صاحب        

  نظر
  

  نوع خروجي
Gosling&Mitlan(1984)  Shirvani(1985)  )2000(DETR  Cowan (2005)  لنگ  

)2005(  

ري
 شه

حي
طرا

  

ايند
فر

حور
م

  

  راه حل
  اقتصادي

  سازي مراكز شهري راه پياده

  طرح توسعه  سياست
سند چارچوب طراحي 

بخش هايي   شهري
  از شهر

  طرح تجديد و احياء
سند هدايت طراحي مرتبط   ريزي هاي برنامه چارچوب  مهندسي راه حل

  راه حل اجتماعي  هاي خاص با سياست
  طرح محالت پر تراكم

  طرح محالت با تراكم متوسط

كنترل  فرايند  برنامه
  توسعه

عناصر 
  زيرساختي

  هاي خودرو نوسازي سكونتگاه
سند هدايت طراحي 
  داريمحدوده خدماتي شهر

  توسعه مجدد مراكز شهري  اي راه حل حرفه

هاي  طرح نگهداري و حفاظت بافت  رسمي حل راه
  تاريخي

ول
حص

م
حور

م
  

  راه حل
  طراحي شهرهاي جديد  اقتصادي

  راهنما

راهنماهاي مكمل 
  ريزيبرنامه

  دستور كار ساخت و ساز
شهرهاي 
  حمل و نقل هاي جديد طراحي سيستم  مهندسي راه حل  جديد

  سازي انرژي در طراحي شهريمداكار
  طرح محالت كم تراكم  اي راه حل حرفه  هاي جامع سه بعدي طرح

  ها محوطه دانشگاه

  حل رسمي راه  طرح

  راهنماهاي طراحي براي كنترل توسعه

سند هدايت طراحي با 
  هاي خاص موضوع

موارد 
  متفرقه

  اييهاي روست طرح

هاي تفريحي و  طرح نمايشگاه
  سرگرمي

  
  

يند و اكنند، به هر دو قسم فراين امر واضح است كه وقتي طراحان شهري آگاهانه محيط شهري مصنوع خود را شكل داده و مديريت 
به همه محصوالت و  تواند براي ارجاع شوند و در عمل، طراحي شهري زماني مي مند و با آنها درگير ميمحصول آن عالقه

  .]Carmona et al, 2003:6[يندهاي توسعه مورد استفاده قرار گيرد كه براي ايجاد مفهوم كيفيت در آنها، مفيد باشد افر
به عقيده لفور اين روند . يند توسعه، ناقص خواهد بودانظران معتقدند هر دركي از طراحي شهري بدون درك فر بسياري از صاحب

. بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد، نه اشياء درون فضا، هر چند فرآيند و محصول از هم جدا شدني نيستند توليد است كه مهم
از آن پس و با تجهيز شدن طراحان . شودكه خود منجر به نگرشي پويا درباره محيط شهري ميكيد دارد، أهمچنين مدني پور ت

  .]1379مدني پور، [ محيط شهري خواهند شدتر مشغول دگرگوني در  شهري به چنين دانشي، آگاهانه

  هاي محيط شهري كيفيت
شناختي، هنري، فرهنگي و در بيان جايگاه محيط شهري، از آنها به عنوان يكي از بهترين و ارزشمندترين دستاوردهاي فن"تيبالدز"

كنوني، ويژگي اصلي هاي شهري يطاو همچنين با اسفبارخواندن وضعيت مح. كند ها در طي قرون متمادي ياد مي اجتماعي انسان
. گذارند ثيري ويرانگر بر محيط پيرامون خود ميأكند كه ت هايي ياد ميداند و از بزرگراه ها را آلودگي ناشي از ترافيك و سروصدا مي آن

  ي طراحي شهرينظران بر اساس نوع خروج هاي صاحب بندي ديدگاهطبقه .2جدول 
  نگارندگان: مأخذ  
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       دنگري مدنظر قرار داده شو نمايد براي رفع مشكالت اين فضاها و در نگاه به محيط شهري، كل در ادامه توصيه مي
]Tibbalds, 1992[.  

و ) روها ها و پياده ها، رواق خيابان(ي كيفيت اتصاالت  كيدات بر محيط شهري، وجود مالحظات طراحي در زمينه ارتقاأاز ديگر ت
به  طور حس ارزش دادن ها و اتصاالت به ايجاد حس امنيت و همين زيرا كيفيت مكان. است) ها بام ها و پشت ميادين، پارك(ها  مكان

پردازي آن، شناسي يك مكان، شكل و نوركيفيت به زيبايي. كند ارزشمند بودن ارتباط پيدا مي ةخود و همچنين جزيي از يك جامع
بر . وجود ندارد دنياي ساخته شده در خأل. گيرد و مردمي كه در آن مشاركت دارند نيز ربط دارد هايي كه در آن صورت مي فعاليت

شناسي و پوشش گياهي و حيواني يك مكان شكل  قرار گرفته كه توسط عواملي چون آب و هوا، زمين هايي روي پستي و بلندي
هدف طراحي بايد به گونه اي تعريف گردد كه كيفيت دنياي ساخته شده را بهبود دهد تا به عنوان يك نظام پايدار بهتر . گرفته است

  ].14 : 1386 لنگ،[ دي خود به غناي تجارب انساني كمك كن عمل كرده و به نوبه
هاي توصيفي هاي متعددي در جهت شناسايي كيفيت در ارتباط با كيفيت محيط شهري به عنوان بخشي از سنت خلق مكان، تالش

هايي از نظرات انديشمندان طراحي نمونهو همكارانش  كارمونا .هاي شهري موفق و يا شكل خوب شهري وجود داشته استمكان
  :اين انديشمندان عبارتند از. ]Carmona et al, 2003 : 9[ شودارائه كرده است كه در اينجا به آنها اشاره ميشهري را جمع بندي و 

  :  هاي اساسي براي او اينها بودهفت كيفيت محيط شهري را بيان كرده و سوال:  شكل خوب شهر ،كوين لينچ .1
  و دسترسي و يا كنترل چيست؟ دست آوردن درجه خاصي از سرزندگي، معنا و تناسبه هزينه ب - 
  ].1376لينچ، [آورند؟ دست ميه چه كساني و چه مقدار از آن را ب - 

آنها با طرح هفت اصل، . اند اين گروه دغدغه ايجاد مكاني خوب براي مردم را داشته:  ههاي پاسخد محيط، يان بنتلي و همكاران .2
  .]Bentley et al,1985[نمايند  ورد بحث، مطرح ميهاي م رويكرد گام به گامي را براي دستيابي به كيفيت

هدف كه براي آينده يك محيط شهري خوب  7آنها در مقاله خود، :  شهري طراحي يك بيانيه  سوي  جيكوبز و دانلد اپليارد، به  آلن  .3
  .]Appleyard&Jacobs,1987[اند  دانند را پيشنهاد داده مي  ضروري

اي و علمي موفق و نيز مطالعه  اصل كه پس از سي سال فعاليت حرفه 10او چارچوبي از :  شهروندگرافرانسيس تيبالدز، شهرسازي  .4
داند و لزوم  او اين اصول را شالوده شهرهاي ارزشمند سنتي مي. دهد ها به آن دست يافته است، ارائه مي و بررسي الگوها و نمونه

  .]Tibbalds,1992[ شمارد اي جديد، ضروري بر ميريزي شهرهاستفاده از آنها را در در طراحي و برنامه
ارتباط ميان هنر ساختن و ايجاد اجتماعات بر اساس مشاركت شهروندان در  ينوشهرگرايان به احيا:  كنگره شهرسازي جديد .5

عد مطرح شده در هاي عمومي و تجارب توسعه براي حمايت از قوااين كنگره از بازسازي سياست. ريزي و طراحي اقدام كردند برنامه
  ].Carmona et al, 2003 : 11[، طرفداري كرده است 3جدول شماره 

هايي از محيط اشاره نموده انجام داده است به كيفيت 2003و  1997هاي همچنين در مطالعاتي كه با همكاران خود در سالكارمونا 
  .است

هاي فراوان بدست  يفيت كليدي را كه باالترين درصد در بررسي طرحك 6آنان، :  ريزي شهري، ابعاد طراحي برنامهرمونااك و پانتر .6
  .][Punter&Carmona, 1997اند  آورده را ارائه داده

7. DETR ريزي انگلستان و تكميل سير به دليل بيان طراحي شهري در زمينه سيستم برنامه(اين راهنما، :  به كمك طراحي
كند  را شناسايي مي استهدف طراحي شهري كه با مفهوم مكان مرتبط  7.) ن شده استها، به انتخاب نگارندگان بياتاريخي بررسي

]DETR, 2000[.  
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خري است كه كيفيات محيط كالبدي را به گونه أاين كتاب جزء آثار مت:  شهري  فضاهاي - يعموم  هايمكانو همكاران،  رمونااك .8
  ]. Carmona et al,2003[دسته تقسيم كرده است  7ط كالبدي را به ثيرگذار بر محيأبندي كرده است و كيفيات تمطلوبي طبقه

هاي مختلف درباره كيفيات محيط شهري را بر اساس متفكران طراحي شهري مطرح شده در باال خالصه ديدگاه 3جدول شماره 
  .نموده است

  
)1(  

  كوين لينچ 
1984  

)2(  
و  بنتلي يان

،همكاران
1985  

)3(  
جيكوبزو  آلن

 دانلد
د،اپليار

1987  

)4(  
  فرانسيس  تيبالدز

1992  

)5(  
كنگره شهرسازي 

  1993جديد 

)6(  
پانتر و 

  رمونااك
1997  

)7(  
DETR  
2000  

)8(  
و  رمونااك

 همكاران
2003  

ها  اولويت طراحي مكان  قابليت زندگي  گوناگوني  سرزندگي
  بر ساير ساخت و سازها

تنوع كاربري و جمعيت 
  واحدهاي همسايگي

 ريايداپ  كيفيت
  يترسدس  هويت  محيطي زيست

واحترام   گذشته آموختن از   كنترل و هويت  خوانايي  )حس( امعن
  به زمينه

هاي  محيط طراحي
  و حركت ها  براي پياده

   كيفيت

  منظر شهر
تداوم و 
  محصوريت

سخت فضا و 
  نرم فضا

  انعطاف پذيري  تناسب
دسترسي به 

فرصتها،  تصورات و 
  لذتها

ها و  ادغام كاربري
  ها فعاليت

دسترسي  بليتقا
  شهرها با

عمومي براي  فضاهاي
  ها پياده

  هاديد  كيفيت
كيفيت 
عرصه 
  همگاني

فضاي 
  همگاني

فرم كيفيت   توجه به تاريخ محلي  انساني  طراحي در مقياس  معنا  تناسبات بصري  دسترسي
  شهر

سهولت در 
  ايمني و امنيت  حركت

زندگي عمومي و   غناي حسي  نظارت
  اجتماعي

ران آزادي عاب يارتقا
فرم كيفيت   توجه به آب و هوا  پياده

  منظر شهري  خوانايي  ساختمان

خود اتكايي   رنگ تعلق  كارايي
  شهر

-قابليت دسترسي محيط
كيفيت عرصه   توجه به اكولوژي  هاي شهري براي همگان

  همگاني
انعطاف 
  پذيري

اختالط و 
  تراكم

محيطي براي   نفوذپذيري  عدالت
  همه

هاي خوانا و  ساخت محيط
همه شمول   تنوع    وجه به عملكردت  واضح

  بودن

كافي بودن   
هاي ماندگار و  محيط    منابع

مديريت زماني         انعطاف پذير
  فضا

پشتيباني   
          ها كنترل  تغيير مقياس    حياتي

پيچيدگي بصري   ارتقاء    پاكيزگي  
          محيط

  
    محيط شهري كيفيتهاي مختلف درباره ديدگاهمقايسه  .3جدول 

  گارندگان ن :خذ أم

  شهري طراحي محيط   پيشنهادي چارچوب 
ارائه شد،  3مفاهيمي كه در مورد كيفيات محيط شهري توسط انديشمندان طراحي شهري، مطرح شده است و در جدول شماره 

لفي ارائه شده داراي مفاهيم مشتركي هستند كه با عبارات مخت تواند در مواردي مناقشه برانگيز باشد و در بسياري از موارد نيز مي
بنا به نظر نگارندگان، اين مفاهيم در ده مفهوم مشترك . يند اين مفاهيم در يك جا خالصه و ارائه شودابنابراين الزم است بر. است
و  عدالت، نفوذپذيري، كيفيت عرصه همگاني، پايداري، گوناگوني و سرزندگي، خوانايي ": اين مفاهيم شامل . شود آوردهتواند  مي
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 4بندي در جدول شماره اين طبقه. است "و مقياس انساني و كارايي، تناسبات بصري  و امنيت، سازگاري   غناي حسي، ايمنيهويت، 
  .است 3عدد داخل هر خانه اين جدول، نشانگر يكي از انديشمندان مطرح شده در جدول شماره . ارائه شده است

هيم مشترك از ديدگاه هر يك از صاحب نظران مطرح شده در جدول شماره شود كه مفا در اين جدول، در زير هر عنوان مشاهده مي
بندي، چيزي جداي از موارد ذكر شده در قابل ذكر است اين طبقه. اندبندي شده، با داشتن عنوان متفاوت و اغلب كامالً مشابه، جمع3

  .ها مد نظر قرار گيرد است تا ساختار يكساني در بررسي اين ديدگاه شدهنيست، بلكه تنها سعي  3جدول 
  

كيفيت عرصه   نفوذپذيري  عدالت
  پايداري  همگاني

گوناگوني 
و 

  سرزندگي
و  خوانايي 
  هويت

غناي 
  حسي

و  ايمني
  امنيت

سازگاري 
  و كارايي 

بصري  تناسبات
 و 
  انساني مقياس

)1(  
  عدالت

)1(  
  دسترسي

)3(  
و   عمومي زندگي

  اجتماعي

)2(  
  كافي بودن منابع

  تيحيا و پشتيباني 

)1(  
  سرزندگي

)1(  
  )حس(معني 

)2(  
ح غناي
 سي

)1(  
 نظارت

)1(  
 كارايي

)1(  
 تناسب

)3(  
محيطي 
  براي همه

)2(  
  نفوذپذيري

)4(  
تفكر درباره 

از   ها قبل مكان
  ها ساختمان 

 )3(  
زندگي و  قابليت

خوداتكايي 
  شهر

)2(  
  گوناگوني

)2(  
رنگ و  خوانايي

  تعلق

)4(  
پيچيدگي،   ارتقاء

لذت  و  شادي
صري در محيط ب 

 مصنوع

)3(  
و  كنترل

 نظارت 

)2(  
انعطاف 
 پذيري

)2(  
 تناسبات بصري

)4(  
كردن  فراهم

همه   براي 
هاي بخش 

و   جامعه
مشاركت با 

  آنها

)3(  
دسترسي به 

فرصتها، 
تصورات و 

  لذتها

)5(  
هاي طراحي محيط

  ها پياده اجتماعي

)4(  
ساختن براي 

  دوام

)4(  
تشويق به 
اختالط 

كاربري در 
  رهاشه

 )3(  
  معني و هويت

)6(  
و ديد 
  شهر منظر

)8(  
ايمني و 
 امنيت

)4(  
ساختن براي 
 وفق يافتن

)4(  
  طراحي در مقياس
انساني و پرهيز از 

-مقياسهاي تغيير 
در  خيلي بزرگ 
 يك زمان

)5(  
دستر قابليت

سي شهرها 
  با فضاهاي

عمومي براي 
  ها پياده

)4(  
تقويت آزادي 

  روي در پياده

)6(  
صه كيفيت عر
 همگاني

)5(  
و   توجه به آب

و   هوا 
  اكولوژي

)5(  
و   كاربري تنوع

 جمعيت واحدهاي
 همسايگي

)4(  
تواضع براي 

  گذشته آموختن از 
  زمينه  احترام به و

ساخت  و
 خوانا هاي محيط

)8(  
  منظر شهري

 )5(  
توجه به 
 عملكرد

)6(  
 وفرم شهر
 ساختمان

)8(  
شمول  همه

  بودن

)7(  
سهولت در 
  حركت

)7(  
كيفيت عرصه 

 يعموم

)6(  
 زيست ريايداپ

 حيطيم

)7(  
 تنوع

)5(  
توجه به تاريخ 

 محلي

   )7(  
انعطاف 
 پذيري

)7(  
تداوم و 
  محصوريت

  )8(  
  يترسدس

)8(  
 همگاني فضاي

)8(  
 مكترا و  اختالط

)7(  
 ت و خواناييهوي

  )8(  
 يفضا
 سختو نرم

  

  
 نگارندگان  :مأخذ  شهري ت محيطامشترك كيفي مورد 10طبقه بندي آراء صاحب نظران بر اساس  . 4جدول   

و محصول محوري از ابزار واسطي  فرايندپس از طرح مفاهيم مشترك كيفيت هاي محيط شهري، براي بيان نحوه استفاده از نگرش 
اني آن كه شيرو 2هاي چهار گانه محصوالت طراحي شهري در جدول شماره  پياده سازي اين روش به كمك گروه. استفاده مي شود

عدالت، نفوذپذيري، كيفيت عرصه (از اين طريق طبقه بندي هر يك از ده كيفيت محيط شهري . را ارائه داده است، صورت مي گيرد
و  و كارايي، تناسبات بصري  و امنيت، سازگاري   و هويت، غناي حسي، ايمني همگاني، پايداري، گوناگوني و سرزندگي، خوانايي 

بر اساس حوزه مفهومي، ملزومات طراحي و نحوه . محور و فرآيند محور امكان پذير مي شود  ي محصول ستهدر دو د) مقياس انساني
گانه در يك محيط شهري، ابزار رسيدن به هر يك از آنها تعيين و سپس گونه كيفيت مورد نظر بيان هاي ده تحقق پذيري كيفيت

  .تارائه شده اس 5اين دسته بندي در جدول شماره . شده است
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  هاي محيط شهري كيفيت
  مورد نظر در اين پژوهش

ابزار رسيدن به 
  كيفيت

  انواع خروجي هاي طراحي شهري

  محصول محور  محور فرايند

      سياست، برنامه  عدالت
      راهنما، طرح  نفوذپذيري

       سياست، راهنما، برنامه  كيفيت عرصه همگاني
      سياست، برنامه  گوناگوني و سرزندگي

      سياست، راهنما  وانايي و هويتخ
      راهنما، طرح  غناي حسي
      سياست، راهنما، برنامه  پايداري

      راهنما، برنامه  ايمني و امنيت
      راهنما، طرح، برنامه  سازگاري و كارايي

تناسبات بصري و مقياس 
   24انساني

      راهنما، طرح

   ر دستيابي به كيفيت و نوع خروجي طراحي شهري آنهاي محيط شهري بر اساس ابزا كيفيت .5جدول 
  نگارندگان : مأخذ  

  بنديجمع
توان يكي از دو نوع خروجي ابزار دستيابي مطلوب به آنها، ميچگونگي هاي محيط شهري بر اساس  بندي كيفيت با بررسي و دسته

طراح شهر بايد در . آنها پرداخت  مود و در طراحي بهمحورها را انتخاب ن و يا محصولمحورها ينداطراحي شهري و يا تركيبي از فر
هاي محيط شهري توجه بيشتري نموده و تالش نمايد تا عالوه بر طراحي  محوري كيفيتمحور و محصولفرايندطراحي به دو بعد 
  .هدرا نيز مد نظر قرار د) فرايند(هاي طرح شده در روند كيفيت مورد نظر خود  ، جنبه)محصول(يك مكان مطلوب 

مقياس كالن و ابعاد اجتماعي و  دارا بودن، مشخص شد كه تنها دو كيفيت عدالت و سرزندگي به دليل 5با توجه به جدول شماره 
ها نياز به  اند كه بيش از ساير كيفيتيند محور قرار گرفتهاهاي فر ، در دسته كيفيت)فراتر از سطوح كالبدي فضاي شهري(اقتصادي 

خوانايي و هويت، پايداري، ايمني و امنيت و نيز كيفيت عرصه همگاني از جمله . يند طراحي شهري دارندال فرتمركز و توجه در مراح
هاي كالبدي و  يند طراحي شهري، نيازمند توجه به نتيجه و محصول بوده و با وجود ويژگياكه عالوه بر مراحل فر استهايي  كيفيت

هاي نفوذپذيري، غناي حسي،  در نهايت، كيفيت. محور هستندنوع فرآيند و محصول وجوه غيركالبدي، داراي خروجي با ويژگي هر دو
 كهمحور بوده ، داراي نوع خروجي محصول سازگاري و كارايي، تناسبات بصري و مقياس انساني، به دليل غالب بودن ويژگي كالبدي

  .استها، قابل اعمال  در مقياس خردتري نسبت به ساير كيفيت
. محوري انتخاب و ارائه شده استو محصول فرايندهاي محيط شهري با هدف روشن ساختن كاربرد نگرش كيفيت هاي بخشنمونه

نمايد تا طراحان اين نوشتار چارچوبي را پيشنهاد مي. گونه برتري ميان اين انديشمندان و سايرين قائل نيستبندي هيچاين طبقه
محور، و محصول فرايندهاي را بيابند در طراحي با انتخاب طيف متنوعي از كيفيتگيري از ساختار آن، اين امكان شهري با بهره

  .در نظر بگيرند نمحوري را در عين محصول محور بودن، توأما فرايندنگري را اعمال نمايند و نگرش كل
اين نتايج جامع و . د، بپردازدهدف اين نوشتار آن نيست كه به مباحث اصولي كه طراحان شهري بايد در زمينه آن اطالع داشته باشن

هاي شهري مطلوب و نحوه تحقق پذيري آنها  مانع نيست اما سعي نموده است تا بخش كوچكي از موضوعات اساسي طراحي محيط
هاي مطرح شده، راهنمايي نمايد لذا با توجه تواند طراحان شهري را در مسير دستيابي به كيفيت اين پژوهش نظري مي. را بيان نمايد

نگرش به ة پذيري آنها از طريق دو گون گانه و نحوه تحقق هاي ده خالقانه طراحي شهري، انتظار بر اين است كه كيفيت  به جنبه
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شود به طور خالقانه  موريتي كه به طراح شهري واگذار ميأهاي طراحي شهري كه در اين پژوهش مطرح شد، بسته به نوع مخروجي
زدايي از نحوه تركيب دو نوع هاي معاصر براي ابهام است در راستاي تالش  ر نهايت، اين پژوهش گاميد. برداري قرار گيرد مورد بهره

بندي متفاوت از سايرين، در جهت اين هدف اقدام هاي طراحي شهري و تنها با ارائه مثال و به كاربردن يك گونهنگرش در خروجي
 .نموده است

  

  ها نوشت پي
محوري چگونگي دستيابي فرايند، در ديدگاه سياست محوري، همچون شدتوسط نگارندگان مشخص هاي انجام شده با بررسي .1

به دليل شباهت و  .در اين نگرش، نحوه انجام طراحي شهري اهميت بيشتري دارد. قرار دارد در درجه اول محصول نهاييبه 
  .محوري تلقي نمودفرايندها، آن را موافق با همسو بودن اين نگرش

2. Concepts of Urban Design 

3. Economic Solutions: The City as Process 

4. Engineering Solutions: The City as a Technical Device 

5. Social Solutions: The City as an Expression of Social Order 

6. Professional Solutions: The City as a Resolution of Design Problems 

7. Formal Solutions: The City as Coherent Experience 

8. Policy 

9. Plan 

10. Guideline 

11. Program 

12. Department of the Environment, Transport and the Regions 

13. Development Plan 

14. Supplementary Planning Guidance 

15. Urban Design Framework  

16. Development Briefs 
17. Design Guides 

18. Development Control 

19. Urban Design Guidance: Urban Design Frameworks, Development Briefs and 
Master Plan  

20. Urban design Framework 

21. Development Brief 

22. Master Plan 

23. Urban Design: A Typology of Procedure and Products 

هاي سه بعدي  هاي خاص و مهم عالوه بر راهنماها، طراحيدر مكان. شود اين كيفيت لزوماً از طريق ضوابط حاصل نمي .24
  .شود توسط يك گروه بررسي طرح، انجام مي
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