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یاهمیت حیطه عموم    



محيط  يکيفيت و زمينه ها
مصنوع
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ي نفوذ پذیر 



A Renaissance of Public Realm?   97

The skyline of a city is an expression of the 
public realm, in which culture, commerce, 
entertainment and living come together for the 
good of the City of London seen from the west.

A Renaissance of Public Realm?   97

St Martin’s Lane, in London’s West End, is a favourite
street. It has a rich mixture of uses, including many 
entertainment buildings, enormous variety in the age and 
style of its architecture and a slightly curving alignment in 
which the distinctive spire of St Martin’s in the Fields 
provides a constant and dramatic landmark the corner of 
the tourist Mecca of Trafalgar Square beyond.

ـ      ی خـوانـایـ



ي تبدیل پذیر 

ي سرزندگ
تنوع



ییشهر شهر   ییدر سطح فضا در سطح فضا     ییمحلمحل  ییصه هاصه هاییافت خص افت خص ییدردر

German area appraisal at the 
macro and micro scales in 
Baden-Wurttemberg.

(After Innen Ministerium Baden-
Wurttemberg,1988, pp.9.24
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درتوسعه  يز محلیمتما يت الگوهایتوسط ارجاع وتقو  يشهر يمايص منظر وسيارتقاء تشخ
ماوفرهنگي،س

طراحی  یمانایداری کیفیتهای محیطی در تدوین راهباهداف   

Characterصيتشخ

ت خاص خودشیبا هو يمکان

Continuity and enclosureیيت فضایرتداوم و محصو

ص انديقابل تشخ يبراحت يو خصوص يعموم يکه درآنفضاها يمکان

Quality of the public realmيطه عموميت حيفيک

جذاب و موفق يعموم يبا فضاهايمکان

Ease of movementسهولت حرکت

سر باشدي ميدن به آن وگذر ازآن به آسانيسکه ر يمکان

Legibilityیيخوانا

قابل درک باشد يواضح که براحت يریا تصوب يمکان

Adaptability)يریل پذیتبد(ت انطباق يقابل

ر دادن باشدييقابل تغ يبه آسان ه کيمکان

Diversityتنوع

دیرا ارائه نما يمتفاوت ينه هایمتنوع که گز يمکان

ک مناطق  يکه به وضوح به تفک يت فضاها توسط توسعه ایرومحصو ياباني خيارتقاءتداوم جداره ها
پردازد ي ميوخصوص يعموم

ن يجمله معلول   ز اقشار جامعه،ا  يتمام يمن ومنظم که برایجذاب ،ا يعموم يرهايارتقاءفضاها ومس
استفاده باشد لقاب يوافراد مسن ،براحت

ان آنها آسان بوده يگر که گذر ازمیکدیمرتبط با  يجاد مکانهایتوسط ا يمحلیریو نفوذپذ يدسترس ارتقاء
 يانسجام کاف  زمجاور ا يها يح داشته وشبکه رفت وآمد با کاربرياده برسواره ترجينها حرکت پآودر 

برخوردار باشد

ز وجود داشته تا مردم یمتما ير ها،تقاطع هاونشانه هايکه درآن مس يتوسعه ا ياري بیيخوانا ارتقاء
ندیدا نمايه خود را پابتوانند ر يتوسط آنها به آسان

 ي،اقتصادير اجتماعييط متغیشرا يجوابگو يکه براحت  يت انطباق،توسط توسعه ايقابل ارتقاء
باشد يوفنآور

گر قادر یکدی ياريهمگون که ب يها يهمگن و کاربر ينه ها،توسط اختالط توسعه ها یتنوع وگز ارتقاء
باشند يمحل يازهايپاسخ به ن يزنده برا یيبه خلق مکانها



ـ حفاظت آالبدي موجود، ساماندهي خط آسمان و تعدیل    
ابنيه بلند در آن ها  

ـ تعدیل دانه بندي هاي درشت در حجم توده موجود
ـ رعایت ميانه خط ثایه آسمان جهت ایجاد تعادل در     

سيماي بام 
ـ ساماندهي حجم توده بر اساس ساختار موجود   

. طبقه باشد  ١ـ اختالف ارتفاع بين یك بنا با ابنيه ماندگار هم جوار حداآثر          
ت پيشروي  و حداآثر تراآم ارتفاعي در پالآهایي با موقعيت ویژه در باف     % ٦٠ـ انعطاف پذیر نمودن ضابطه    

منتظم
ـ تعيين شعاع حریم انطباق محيطي براي معماري هاي ارزشمند  
ـ تعدیل دانه بندي قطعات درشت دانه از طریق تقسيم سيماي بام 

 اوليهـ انطباق ميانه ارتفاعي و خط آسمان با بافت نيمه منتظم و غير منتظم           
در بافتهاي نيمه منتظم و غير منتظم  %) ٦٠(ـ توقف اعمال ضابطه درصد پيشروي    

ـ رعایت تناسبات حجمي ساختمان هاي ارزشمند در نوسازي ها      
خط آسمان ـ استفاده از دانه هاي نوسازي براي تعدیل شكستهاي ناگهاني موجود در    

 متر در بافت منتظم قابل اعمال است ليكن از عناصر سيما و خط   ٢ـ ضوابط درصد پيشروي  و رعایت 
.آسمان باید در ایجاد غنا و تنوع استفاده گردد  

 متر اختالف ارتفاع در خط آسمان ابنيه هم جوار بافتهاي منتظم     ١ـ ایجاد حداقل  
براي ایجاد غني در دانه بندي بافت هاي منتظم و تعدیل ... ـ استفاده از تنوع در فرم، رنگ، مصالح،   

یكنواختي
م پوشاني سيماي جداره هاي جدید ـ توقف ضوابط درصد پيشروي  در بافت هاي نيمه منتظم و غير منتظم و ه

ـ انطباق خط آسمان با ميانه ارتفاعي ابنيه هم جوار          
ـ پرهيز از تقليد آامل از سبكهاي گذشته

ازي ـ آاربرد معماري هاي با هویت موجود به عنوان زمينه در دانه هاي نوس 
 در ارتفاع و سایر عناصر سيما    ـ استفاده از فرصت دانه هاي نوسازي در جهت اتصال دو بناي مجاور خود   

زمينه با هویت در گذرها ـ تداوم آالبدي و حضور عناصر و المانهاي ارزشمند سيما و سيماي بام     

ربنا قابل     متر مضاف پيشروي  در بافتهاي منتظم در صورت هم پوشاني حوزه استقرا   ٢ـ رعایت درصد و 
صورت عدم همپوشاني، اعمال است ليكن ضروري است ریتم تناوب و تداومآن حفظ مي گردد و  در  

.رعایت همجواري و تداوم آالبدي مقدم به رعایت درصد پيشروي  است   
. شده ومطلوب استـ رعایت همجواري درحوزه هاي عقب نشسته سيما سبب تباین فضایي دربافت    

الویت استقرار بنا بسته به سلسله   ـ ضوابط درصد پيشروي  در بافت غير منتظم و نيمه منتظم متوقف شده و 
در گذر فرعي با توجه به راهكارهاي طراحي شهري استقرار بنا تعریف     . مراتب بر گذر اصلي داده شود

شود

در سایر  . شمالي زمين در صورت ایجاد تداوم آالبدي بالمانع است% ٦٠ـ در بافتهاي منتظم استقرار بنا در   
.بافتها تداوم آالبدي و همپوشاني اولویت  دارد  

 . متر پيشروي  با تنوع در طراحي استفاده شود ٢ـ به منظور پرهيز از یكنواختي راهكار 
ـ پرهيز از افراز مجدد آمتر از فراواني ميانه هاي موجود بافت منتظم   
 .جاور حفظ گردد ـ ميزان پيشروي  ابنيه ماندگار و یا معماري هاي ارزشمند در ابنيه م   
استقرار بنا با توجه به هم   جواري ها و     ـ در پـالآهایي بـا موقعيت مكـاني ویـژه نظير نبش ها و غيره حـوزه   

راهنماي طراحي شهري تعيين شود

ـ ساماندهي حوزه استقرار بنا با توجه به سازمان        
آالبدي بافت موجود 

ـ حفظ تقویت تنوع و غناي بافت اوليه    
ـ ایجاد هماهنگي  بين بناهاي جدید با ابنيه اوليه باف        

تعادل مابين  ( ـ ایجاد تعادل بصري در مفهوم تنوع  
)انتظام و اغتشاش   

ـ حفظ و تقویت ارزشهاي هویتي موجود بافت 
ـ حفظ مرفولوژي  سبك معماري

حجم توده

سيماي جداره

همجواري

حوزه استقرار بنا  

اهداف  Objectives سياستهاي طراحي D.Policis

راهنما سياستهاي    



ت راهنما ي ماه-ج 

توجه راهنما   ينه هاي انواع و سلسله مراتب وزم-

ينه هايشکل توسعه در زم يمولفه ها-

راهنما  يست هاي چک ل-

يو بصر  يکالبد

يعموم  ي طه ها يح



موجودوتعامل   يستهاايصه وسيافت خصیرد
يذارگتسايس
در سطح کالن يطراح ياستهايسو

 يداریاپ ويساختار ياهت چارچوبیهدا
ت ،عملکردوادراک  يو فعال يطيمح يتهايفيک

کالن شهروندان درسطح

١»یيفضا يسازمان ده«
٢»يماومنظرشهري سنکال يانتظام بصر«و

يانتظام ساختار کالبدشهر

 ينه ها  يزم
يبصر

اجراء  يچگونگ

سطح کالن   

طرح به کمک   ياستهاي سينيق عيت وتحقیهدا
يبازنگرومشارکت مردم يته هايکم

ياستگذار   ي س

يکالبد  ينه ها  يزم

ي طه عموم يح

حطس
سطح  يمحتو

يانيم
 ياستگذاريموجود و تعامل س ياستهايصه وسيافت خصیدر

يوطراح يمورد

ي و نظم مرفولوژیي، تشکل فضاءحجم توده بنا

نيزم يمايجزءوس يماي سيمنظر شهر

ت،عملکردوادراک  يو فعال يطيمح يتهايفي کيداریاپت یهدا
شهروندان در سطح منطقه

 بازنگر يته هايطرح به کمک کم  ياستهاي سينيت وتحقق عیهدا
يدمرمشارکت مو

سطح خرد 

 ياستهايصه موجودوتعامل سيافت خصیدر
يه با مختصات طراحعتوس

یيحجم توده بناءوتشکل فضا

نيزم يمايء وسز کل وج يمايس

ت يفي کيتجل
٣»گذارر يثتأ يطهايمح«
 يني عيرقالب چارچوبهاد
۴»يمختصات طراح «

طرح به کمک   ياستهايق سيتحق
مختصات (توسعه  يني عيچارچوبها

نفعین ذيم طرفيومذاکرات مستق )يطراح 

ي طراح يتوجه راهنما ينه هايساختاروزم

1- Responsive Environments                        2- Spatial Organization

3- Design Brief                                              4- City Visual Structure



SSKY KY LLINES INES AARE RE SSENSITIVE ENSITIVE TTO O BBEING EING OOBSCURED BSCURED BBY Y HHIGH IGH BBUILDINGS UILDINGS IIN N FFRONT RONT BBY Y 

HHIGH IGH BBUILDINGS UILDINGS OORR HHAVING AVING TTHEIR HEIR SSILHOUETTEILHOUETTE

SSPOILED POILED BBY Y HHIGH IGH BBUILDINGS UILDINGS BBEHIND EHIND TTHEMHEM

کـــــــــــالن   



يـانــــــيم



 مربوط به سيما و منظر بر اساس معيارهاي حفظ، ارتقاء و       ضوابط   
جاودانگي هویت آالن منطقه، حفظ و تداوم تاریخي در فضاي         
شهري برحسب تاریخ معماري خيابانها، حفاظت و تشویق تنوع        
مناسب، ایجاد غناي بصري در محيط شهري، ارتقاء ارزش زمين  
تثبيت  محالت و فضاهاي شهري و با تأآيد بر جنبه تفسيري  آن   

.ارائـه شده است
سازمان سيما به سيماي ابنيه، سيماي بام و جداره جهت گروه هاي      

،   ...)پلكان فرار، ملحقات نما،  ( مختلف آيفي، عناصر و اجزاء   
.ح منطقه تقسيم شده است  ـنبش و تابلوها در سط     

 يت معماریهو ير آن داراي انقالب و حوزه فراگخيابان
سبک  يد بر معماريران با تاکیش از مدرن اي پيابانيخ

مختلف بر حسب   يکن در حوزه هاياست ول يوارطان
 يتنوع م يدارا يراث فرهنگيو م يخیآثار تار يفراوان
و تا  يه کوشکيتا ابن يوارطان ياز معمار. باشد
ر يه در حوزه فراگ يابن يمعمار يمحتوا. مدرن يمعمار

ها و  يت کالن حوزه با توجه به همجواریدر قالب هو
ه همجوار بر يبا ابن يطيجاد انطباق محیبر اساس ا 

ف شده ینه تعريت زمیه موجود هويابن ياساس گروه بند 
.است

ص داده يت غالب سطح منطقه تشخیعناصر موجد هو
دن يجهت غناء بخش يشهر  يطراح يدر راهنما. شده
ه يابن. شده اند يموجود معرف يت ساخت و سازهايفيک
ه يبر حسب ابن يشهر يطراح يه راهنمایارا يبرا

 و يطيازمند انطباق محيء ني  مرمتيماندگار و حفاظت
 شـــــــــــــــــده            يب طبقه بنــــــــــــــــــد          یقابل تخر

. نــــــــد   

)نه يت زمیهو( سيما و منظر ي راهنما-



 

نطباق محيطي درخط  ا
آسمان

نطباق محيطي درخط آسمان ا

ق حذف و  یجاد غناء در خط آسمان از طر  یه راهنما ايتوص به
ن يد بیجاد ورابطه جدیتواند با ا يل اغتشاش در خط آسمان م  یتعد

.عناصر خط آسمان انجام شود 

ها وراه پله  يد وروديخط آسمان با نحوه تاک   يو غنا تنوع
ها



گرمربوط به شکل یابعاد د ياست که تمام يه کننده پالن اصلئتوسعه ارا  يشکل کل 
دنتوسعه ،وابسته به آن هست يها يوکاربر

)يو بصر يکالبد ينه هايزم(شکل توسعه   يلفه هاوم
Lavout:urbanيختار شهراس:يش کل یآرا structure

جاد گننده ی ايوفرا محل  يکه در سطح محل  يعموم يچارچوب شبکه راههاوفضاها
ارتباطات الزم باشد

Lavout:urbanيشهر يدانه بند  :  يش کل یآرا grain

 هواقع در آنها درمنطق ين و بناهاي،قطعات زم ياباني خيدمان بلوک هاي چيالگو
مورد نظر

Landscapeنيزم يمايس

ن یکه ا يوه ايرنگ،عناصر و ش،ي،اکولوژ يعيت طبيت محل،شامل خصوص  یوهو
ب شده انديگر ترکیکدیاجزاءبا  

Density and mixتراکم واختالط    

ق نرخ یطر زتواند ا ين است مييل تببقا يک توسعه به طرق متفاوت یتراکم در 
قابل   يا تعداد فضاهای ي،تعداد واحد مسکون)يتجار يبخصوص در توسعه ها(

رددگان يب)يمسکون يتوسعه ها يبرا( يسکن

Scale:heightارتفاع : اسيمق

ک ی از یيا اندازه بخش هایک ساختمان است نسبت به اطراف آن ، یاس اندازه يمق
ک توسعه بر یر يک انسان ارتفاع مشخص کننده تأثیه زساختمان است نسبت به اندا

ا چشم اندازهاوخط آسمان است هدید
Scale:massing يذار گتوده    :اس يمق
از ساختمانهانسبت به ساختمانها  يا گروهیک ساختمان یدمان ،حجم وشکل يب چير ترکيتأث

مجاور آنها يوفضا
Appearance:details اتیي جز: يما خارجيس

ا یک ساختمان ی يون ،سبک ونورپردازي،دکوراسي،صنعتگر يساختمان يکهايتکن
ساختار

Appearance:materialsمصالح:يما خارجيس

بکاربردن مصالح يچگونگوبافت،رنگ،الگو،دوام

بزرگ   يها يبا دانه بند دا یکوچک و ز يها يمناسب از اختالط دانه بند   يه اجدر
ن در نظر گرفته شده باشنديقطعات زم يم بنديبلوک ها و تقس يوکم در الگو

گردد يآنها م يآنها و لبه ها ياهي گيباز ،همراه با انوا ياهاض فين شامل تمامیا

 يفشردگ يت مشخص تراکم بر رویک سایها در  يمقدار توسعه وشمول کاربر
ت يفعال و يتواند سر زندگ ي ما هير داشته وهمراه با اختالط در کاربريه تأثعتوس

ر قرار دهديرا در مکان تحت تأث

ان گردد  يابعاد  ب  نیااز   يبي ا ترک یتواند با تعداد طبقات ،ارتفاع طبقات ،ارتفاع کل بنا و            يارتفاع م
ا ی باز مجاور آن ، يا عرض  فضایابان يختواند با نسبت ارتفاع ساختمان به    ي ن ارتفاع ميهمچن 

ن شود يي مهم ، تب    يدهایا نسبت به دینه آن و  يواقع در پس زم يا بناهاینسبت به نشانه 

ت مشخصیک سایمقدار توسعه است در  يان سه بعدي،ب يذارگتوده 

ها   يها  ،ورود ي،جلو آمدگ  عناصر ساختمان ، مثل بازشو ين شامل تمامیا
گردد يتم نماها می،رواقها ،بالکن ها ، پوشش ها و ر 

ت در تظاهر يبجاد جذایدارد که در ا يبه مصالح ي،بستگ ک ساختمانی يغنا
آن در منطقه مورد نظر نقش دارند يخارج



ـ حفاظت آالبدي موجود، ساماندهي خط آسمان و تعدیل    
ابنيه بلند در آن ها  

ـ تعدیل دانه بندي هاي درشت در حجم توده موجود
ـ رعایت ميانه خط ثایه آسمان جهت ایجاد تعادل در     

سيماي بام 
ـ ساماندهي حجم توده بر اساس ساختار موجود   

. طبقه باشد  ١ـ اختالف ارتفاع بين یك بنا با ابنيه ماندگار هم جوار حداآثر          
ت پيشروي  و حداآثر تراآم ارتفاعي در پالآهایي با موقعيت ویژه در باف     % ٦٠ـ انعطاف پذیر نمودن ضابطه    

منتظم
ـ تعيين شعاع حریم انطباق محيطي براي معماري هاي ارزشمند  
ـ تعدیل دانه بندي قطعات درشت دانه از طریق تقسيم سيماي بام 

 اوليهـ انطباق ميانه ارتفاعي و خط آسمان با بافت نيمه منتظم و غير منتظم           
در بافتهاي نيمه منتظم و غير منتظم  %) ٦٠(ـ توقف اعمال ضابطه درصد پيشروي    

ـ رعایت تناسبات حجمي ساختمان هاي ارزشمند در نوسازي ها      
خط آسمان ـ استفاده از دانه هاي نوسازي براي تعدیل شكستهاي ناگهاني موجود در    

 متر در بافت منتظم قابل اعمال است ليكن از عناصر سيما و خط   ٢ـ ضوابط درصد پيشروي  و رعایت 
.آسمان باید در ایجاد غنا و تنوع استفاده گردد  

 متر اختالف ارتفاع در خط آسمان ابنيه هم جوار بافتهاي منتظم     ١ـ ایجاد حداقل  
براي ایجاد غني در دانه بندي بافت هاي منتظم و تعدیل ... ـ استفاده از تنوع در فرم، رنگ، مصالح،   

یكنواختي
م پوشاني سيماي جداره هاي جدید ـ توقف ضوابط درصد پيشروي  در بافت هاي نيمه منتظم و غير منتظم و ه

ـ انطباق خط آسمان با ميانه ارتفاعي ابنيه هم جوار          
ـ پرهيز از تقليد آامل از سبكهاي گذشته

ازي ـ آاربرد معماري هاي با هویت موجود به عنوان زمينه در دانه هاي نوس 
 در ارتفاع و سایر عناصر سيما    ـ استفاده از فرصت دانه هاي نوسازي در جهت اتصال دو بناي مجاور خود   

زمينه با هویت در گذرها ـ تداوم آالبدي و حضور عناصر و المانهاي ارزشمند سيما و سيماي بام     

ربنا قابل     متر مضاف پيشروي  در بافتهاي منتظم در صورت هم پوشاني حوزه استقرا   ٢ـ رعایت درصد و 
صورت عدم همپوشاني، اعمال است ليكن ضروري است ریتم تناوب و تداومآن حفظ مي گردد و  در  

.رعایت همجواري و تداوم آالبدي مقدم به رعایت درصد پيشروي  است   
. شده ومطلوب استـ رعایت همجواري درحوزه هاي عقب نشسته سيما سبب تباین فضایي دربافت    

الویت استقرار بنا بسته به سلسله   ـ ضوابط درصد پيشروي  در بافت غير منتظم و نيمه منتظم متوقف شده و 
در گذر فرعي با توجه به راهكارهاي طراحي شهري استقرار بنا تعریف     . مراتب بر گذر اصلي داده شود

شود

در سایر  . شمالي زمين در صورت ایجاد تداوم آالبدي بالمانع است% ٦٠ـ در بافتهاي منتظم استقرار بنا در   
.بافتها تداوم آالبدي و همپوشاني اولویت  دارد  

 . متر پيشروي  با تنوع در طراحي استفاده شود ٢ـ به منظور پرهيز از یكنواختي راهكار 
ـ پرهيز از افراز مجدد آمتر از فراواني ميانه هاي موجود بافت منتظم   
 .جاور حفظ گردد ـ ميزان پيشروي  ابنيه ماندگار و یا معماري هاي ارزشمند در ابنيه م   
استقرار بنا با توجه به هم   جواري ها و     ـ در پـالآهایي بـا موقعيت مكـاني ویـژه نظير نبش ها و غيره حـوزه   

راهنماي طراحي شهري تعيين شود

ـ ساماندهي حوزه استقرار بنا با توجه به سازمان        
آالبدي بافت موجود 

ـ حفظ تقویت تنوع و غناي بافت اوليه    
ـ ایجاد هماهنگي  بين بناهاي جدید با ابنيه اوليه باف        

تعادل مابين  ( ـ ایجاد تعادل بصري در مفهوم تنوع  
)انتظام و اغتشاش   

ـ حفظ و تقویت ارزشهاي هویتي موجود بافت 
ـ حفظ مرفولوژي  سبك معماري

حجم توده

سيماي جداره

همجواري

حوزه استقرار بنا  

اهداف  Objectives سياستهاي طراحي D.Policisراهنماي طراحي Design Guide

Design Policy سياستهاي طراحي   



  يطه ها ي حيطراح  ي راهنما
يعموم



راهنما  يست هايچک ل 

١سطح  يطراح يست راهنمايچک ل٢سطح  يطراح يست راهنمايچک ل

 يطراح يست راهنمايچک ل
٣سطح



IV.IV. Design Guidelines ChecklistDesign Guidelines Checklist

This checklist is intended as a summary of the 
issues addressed by the guidelines.It is not meant 
to be a regulatory device or a substitute for the 
language and examples found in the guidelines 
themselves. Rather, it is a tool for assisting the  
determination about which guidelines are most 
a p p l i c a b l e  o n  a  p a r t i c u l a r  s i t e .

A. A. SiteSite PlanningPlanning

1. Reinforce existing site characteristics

2. Reinforce existing streetscape characteristics

3. Entry clearly identifiable from the street

4. Entry clearly identifiable from the street

5. Minimize intrusion into privacy on adjacent sites

6. Use space between building and sidewalk to 

provide security, privacy and interaction

(residential projects)

7. Maximize open space opportunity on site 

(residential projects)

8. Minimize parking and auto impacts on pedestrians and  
adjoining property 

9. Discourage parking in street front

10. Orient building to corner and parking away from corner 
on public street fronts (corner lots)

B.B. Height , Bulk and ScaleHeight , Bulk and Scale

provide sensitive transition

to nearby , less- intensive zones

N/A

Lower

Priority

Higher

Priority

C.C. Architectural Elements and MaterialsArchitectural Elements and Materials

1. Complement positive existing character

2. Respond to nearby historic structures

3. Follow architectural concept

4. Use human scale and human activity

5. Use durable, attractive and well -detailed finish materials

6. Minimize garage entrances

Lower

Priority

D.D. pedestrian Environmentpedestrian Environment

1. provide convenient , attractive and protected pedestrian

entry

2. Avoid blank walls

3. Minimize height of retaining walls

4. Minimize visual and physical intrusion of parking lost on

pedestrian areas

5. Minimize visual impact of parking structures

6. Screen dumpsters , utility and service areas

7. Consider personal safety 

E.E. LandscapingLandscaping

1. Reinforce existing landscape character of neighborhood

2. Landscape to enhance the building or site

3. Landscape to take advantage of special site conditions 

N/A

Higher

Priority

SEATTLESEATTLE

( Fig . 20 Seattle : Neighbourhoods Design Guidelines Checklist ( 1993


