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   چكيده
شهري به عنوان دانشي ميان رشته اي نقشي مهم در كيفيت بخشي و زيباسازي محيط هاي شهري طراحي 

يز قابل تامل است؛ و هر البته در اين عرصه نقش برنامه ريزي و مديريت شهري ن .انسان ساخت ايفا مي كند
يكي از راه هاي دستيابي . گونه تفكر و فناوري نوين مي تواند در دستيابي به توسعه نوين شهري راهگشا باشد

به توسعه پايدار در عرصه طراحي شهري، مطالعه تجربيات موفق داخلي و خارجي مي باشد؛ تا با مطالعه اين 
امي بزرگ در ارتقاء كيفيت محيط هاي شهري برداريم و البته در اين تجربيات و الگوپذيري از آن ها بتوانيم گ

راستا حفظ هويت شهري بافت ها، متناسب با فرهنگ بومي به عنوان اصلي مهم مطرح خواهد بود؛ كه جز با 
بر اين اساس در اين مقاله نيز به معرفي يك تجربه . برنامه ريزي و مديريت شهري كارآمد محقق نخواهد شد

، مسئولين شهر نيويورك تصميم ميالدي 1800در اواسط دهه . در زمينه طراحي شهري مي پردازيمموفق 
هدف از احداث اين راه آهن كاهش . مايل در شهر نيويورك احداث كنند 13گرفتند راه آهن مرتفعي به طول 

معروف بود، بيان  »ميدان مرگ«ام منهتن كه به  10تصادفات ميان قطارهاي باري و وسايل نقليه در ميدان 
افتتاح شد و قطارها، صد ها تن محصول و كاالهاي توليد  1934در سال  High Lineدر اين راستا پروژه . شد

، با افزايش حمل و نقل بين ايالتي، ترافيك جاده اي در 1950در دهه . شده را به منهتن منتقل مي كردند
تخريب و به فضايي  High Lineبخش جنوبي  1960هه به ميزان زيادي كاهش يافت و در د High Lineامتداد 

قرار داشت، بنابراين از ) High Line(با توجه به اين كه بافت مذكور در حاشيه يك راه آهن . متروك تبديل شد
بافت به لحاظ . نظر اقتصادي در وضعيت نامطلوبي قرار گرفت و اقشار ضعيف جامعه در آن سكني گزيدند

. بود؛ اما به علت عدم فعاليت اقتصادي، سيماي كالبدي آن در حال فرسوده شدن بودتاريخي يك بافت مدرن 
نوع مداخالت بهسازي صورت گرفته در اين . هدف اصلي در اين پروژه ايجاد سرزندگي در فضايي متروك بود

 -www.alsa.org].بافت، تزريق كاربري هاي جديد به فضاهايي بوده است كه از نظر كالبدي سالم بودند

 Highپروژه بهسازي مذكور پروژه ايست موفق، كه عالوه بر حمايت همه جانبه گروه دوستداران  [1392/07/04

Line سرزندگي بستر طبيعي موجود،  و و توجه به اقليم با مشاركت و مداخله حداكثري مردم انجام شده است
امنيت در شب با نورپردازي ، عابر پياده ايجاد فضاي حركت و مكث با رويكرد توجه به ،در فضا با كاشت گياهان

  .نتايج حاصل از اين پروژه طراحي شهريست خودماني بودن فضاو  تنوع فعاليت ها در طول مسير ،مناسب
  

  پارك خطي، نيويورك، مداخالت بهسازي، تجربه جهاني :كليدي هاي واژه
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   مقدمه - 1
 .پرچالش ترين بحث ها در حوزه مديريت شهري استاز مسئله بافت هاي فرسوده شهري و نحوه مداخله در آنها يكي 

مداخله در بافت فرسوده تنها به عنوان يك اقدام كالبدي و عمراني مطرح نيست زيرا كه يك بافت شهري مطلوب بايد با در نظر 
هاي گرفتن ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي موجود در يك حيات شهري، پاسخگوي كليه نياز

اين موضوع حساسيت زيادي را كه در بحث مداخله در بافت هاي فرسوده با آن مواجه هستيم . معاصر زندگي شهروندان باشد
اصوال نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده اقدامي دفعي و مقطعي نيست، بلكه داراي روندي مستمر و . بيشتر نمايان مي سازد
در امر مداخله در بافت هاي فرسوده و در نتيجه ورود به اين حوزه تهيه طرح هاي جامع و اولين اقدام . دائم در اين حوزه است

تفصيلي است و در فرايند مذكور بايد در كنار فعاليت هاي عمراني به ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست 
  .محيطي نيز توجه خاص داشت

رفع فرسودگي آن را در پي  به آن، ضرورت نگهداري و تجديد حيات وطوركلي كاهش كارآيي هرپديده وعدم رسيدگي  به 
هرعلتي روبه ركورد مي گذارد وكوششي جهت رونق مجدد آن  هنگامي كه حيات شهري در محدوده اي از شهر، به. دارد

د بافت و بركالب فرسودگي در بافت هاي شهري. شهري آن محدوده در روند فرسودگي قرارمي گيرد صورت نمي گيرد، بافت
فرسودگي كالبدي وفرسودگي حيات اجتماعي و اقتصادي بافت، . همچنين فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي آن تاثيرگذار است

 .گردد تشديد يكديگر كمك كرده و موجب ركود حيات شهري و تنزل شديد كيفيت زيست مي دريك رابطه متقابل به
(www.maskansamen.ir-1391/05/08)  ،امروزه زندگي در كالن شهرها بدون حضور پارك ها و فضا هاي سبز و باز عمومي

طراحي چنين فضاهايي عالوه بر ارتقاء كيفيت محيط، سالمت روحي و رواني انسان ها را نيز ارتقاء مي دهد و . مقدور نمي باشد
گونه فضاها به منظور انجام فعاليت هاي اختياري و در نهايت افزايش تعامالت اجتماعي مي سبب افزايش حضور مردم در اين 

طراحي چنين فضاهايي در وضعيت اقتصادي مناطق شهري بسيار تاثيرگذار است به طوري كه سبب افزايش ارزش اراضي . شود
فضاهاي سبز و باز عمومي نوسازي و احياء شده در مكان هايي كه . اين مناطق مي شود و درآمد هاي مالياتي ايجاد مي نمايد

مكان ها  –اند، بافت پيرامون نيز به لحاظ ايمني و زيبايي در شرايط مناسب تري به سر مي برد و عالوه بر آن اين گونه فضا 
ف ايجاد سر از جمله اين پروژه ها مي باشد كه با هد park High Lineپروژه بهسازي . باعث جذب بيشتر گردشگر نيز مي شوند

بنياد «به وسيله  park High Lineزندگي در فضايي متروك و با مشاركت باالي مردمي و نيز با پشتيباني گروه دوستداران 
گروهي غير  High Line parkدوستداران . در شهر نيويورك مورد بهره برداري قرار گرفته است» طراحي فضاهاي عمومي

مالكان واحدهاي تجاري، متخصصان طراحي و گروه هاي مدني بودند و رسالت آن ها احياء انتفاعي و متشكل از ساكنان مجاور، 
  [www.designtrust.org- 1392/07/04] .بود High Lineفضاي متروك و بافت فرسوده 

  

  
  [www.planning.org- 1392/o7/04] 1930 -1934تصاويري از ايستگاه راه آهن : 1تصوير شماره 
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  شناخت - 2
قطعه اي بي نظير واقع در شهر نيويورك است و برخوردار از چشم انداز خطي منحصربفردي است كه  High Lineپروژه 

با اين هدف ساخته شد كه ضمن  1934در سال  High Lineپروژه . ديد از ارتفاع را نسبت به شهر نيويورك، فراهم مي سازد
استفاده مجدد از اين كريدور حمل و . ي تقويت اقتصاد امريكا باشدارتقاء امنيت شبكه حمل و نقل، سازه اي موثر و كارآمد برا

 Highاستفاده مجدد از . نقل به عنوان فضاي عمومي پياده محور، مي توانست باعث ارتقاء كيفيت هاي زيست محيطي شود

Line ر بود؛ به نحوي كه باعث با رويكرد ايجاد فضاهاي باز عمومي به عنوان اصلي مركزي در سازماندهي بافت منطقه تاثيرگذا
  [www.designtrust.org- 1392/07/04] .اقتصادي شد وارتقاء بافت پيرامون آن از جنبه هاي اجتماعي 

  

     
  [www.planning.org- 1392/o7/04]در نقشه  High Lineموقعيت : 2تصوير شماره 

  

  
  High Line [www.planning.org- 1392/o7/04]اطالعات عام مربوط به : 3تصوير شماره 
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  High Line [www.planning.org- 1392/o7/04]نقشه حوزه بندي : 4تصوير شماره 

  

  
  High Line [www.planning.org- 1392/o7/04]نمايي از جبهه غربي : 5تصوير شماره 

  
بر عهده داشتند؛ به طوري  نيويورك مردم نقش اصلي را در برنامه ريزي و طراحي پروژه بهسازي High Line در پروژه       

اجراي موفق اين پروژه ثابت كرد كه مردم مي توانند با دقت در محيط . كه در اين پروژه با حداكثر مشاركت مردم روبرو هستيم
سايت اين پروژه يك زير . پيرامونشان و يافتن پتانسيل هاي يك بافت، در حفظ و حتي احياء بافت مشاركت فعال داشته باشند

با هدف انتقال مواد خام به كارخانه ها در شهر نيويورك ساخته شد و  1934و در سال ) خط راه آهن(هري بوده است ساخت ش
از اوايل پس از آن عملكرد خاصي بر آن مرتبط نبوده است؛ به گونه اي كه . همين نقش را بر عهده داشته است 1980تا سال 

بنابراين بستر مرتفع ريل، با علف و گل هاي وحشي پوشيده . نكرده استديگر هيچ قطاري از ريل هاي آن عبور  1980دهه 
از طرفي اقشار ضعيف به دليل پايين بودن قيمت زمين در آن منطقه سكني . شده بود و در وضعيت نامطلوبي به سر مي برد

ي كالبدي آن در حال فرسوده به علت عدم فعاليت اقتصادي، سيمابافت منطقه اگر چه از نظر كالبدي سالم بود، اما . گزيدند
؛ بنابراين نياز به يك توانبخشي كامل داشت تا از فرسودگي نجات پيدا كند و به يك فضاي شهري زنده تبديل شدن بود

 [www.thehighline.org- 1392/07/04].شود

   
  [www.planning.org- 1392/o7/04]، قبل از عمليات بهسازي High Line: 6تصوير شماره 
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  زيه و تحليلتج - 3
 -www.designtrust.org] :بايد به سه دسته از نيازها پاسخ مي داد كه عبارت بودند از High Lineپروژه بهسازي      

1392/07/04]  
  
  : نياز هاي اجتماع 3-1

  به حداكثر رسانيدن فضاهاي باز و تامين دسترسي ايمن براي عموم مردم 

 حفظ هويت جامعه  
 هوا و چشم انداز به حداكثر رسانيدن نور ، 

  ساخت و ساز خانه هايي با قابليت خريد و فروش و دسترسي مناسب در مكان هايي برخوردار از بيشترين پتانسيل
 براي تاثيرگذاري مثبت اقتصادي

 توجه به جنبه هاي زيبايي شناختي 

  حمايت از كاربري هاي هنري و توليدي موجود 

  : ارينياز هاي مالكان امالك واحد هاي تج 3-2
  فرصتي براي توسعه عادالنه در اموال و دارايي هاي بازار 

  اصالح منطقه بندي اطرافHigh Line  با هدف ايجاد كاربري هاي جديد در مكان مناسب 

  ايمني و امنيتضمن ارتقاء به حداكثر رسانيدن ترافيك عابران پياده 

  : نياز هاي شهر و ايالت 3-3
 وباره محل انعطاف پذيري در برابر توسعه د 

  به حداكثر رسانيدن فضاهاي اداري، مناطق مسكوني و تسهيالت تجاري كه باعث كسب درآمد هاي مالياتي مي شود 

  افزايش ارزش تسهيالت مركزي موجود يا تسهيالت توسعه يافته 

  جايگزين هاي حمل و نقل براي كاهش ازدحام اتومبيل و آلودگي هوا 

 مين مالي و مديريت اقدامات محافظتيمشاركت بخش دولتي در راستاي تا 

  ايجاد فرصت هايي براي شركت هاي ساختماني جهت همكاري براي ساخت فضاهاي عمومي  

  High Lineاهداف پروژه بهسازي  3-4
  High Line : [www.thehighline.org- 1392/07/04]اهداف كلي پروژه بهسازي  3-4-1

 توجه به مسائل زيست محيطي 

 يتتوجه به هويت سا 

 مداخله و مشاركت صد در صدي مردم  

  High Line : [www.thehighline.org- 1392/07/04]اهداف خرد پروژه بهسازي  3-4-2
 استفاده از طبيعت براي بازگرداندن روح حيات به بافت منطقه 

 استفاده از وسايل نقليه مدرن 

 پاسخگويي به نيازهاي ساكنين بافت منطقه و ساير شهروندان 

 پايداري 

 امنيتايمني و رتقاء ا  
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  High Lineمتوليان پروژه بهسازي  3-5
  [www.thehighline.org- 1392/07/04] :عبارتند از High Lineمتوليان پروژه بهسازي        

- The New York City economic development (EDC)  
- New York City department of parks and recreation (DBR) 
- Friends of high line  

اظهار داشتند كه اين خط راه آهن به لحاظ سازه اي سالم و براي كاربري مجدد مناسب مي باشد؛   High Lineدوستان      
بدين وسيله جايگزين كردن كاربري هاي جديد از . بنابراين مهندسان موضوع را بررسي كردند و درستي اين ادعا ثابت شد

هنري و فضاهاي عمومي با كاربري هاي قديم را بررسي كردند؛ در واقع راه جايگزين جمله فضاهاي حمل و نقل، تجاري، 
كشور وارد  36تيم از  720بيش از پروژه بهسازي در قالب يك مسابقه جهاني مطرح گرديد و . تخريب را مورد ارزيابي قرار دادند

در نهايت چهار طرح از ميان . گذاشته شد  High Line parkمسئوليت انجام اين مسابقه بر عهده دوستداران . اين رقابت شدند
نمايشگاهي از اين طرح هاي برگزيده بر پا كردند و طرح  park High Lineطرح هاي مختلف برگزيده شد و گروه دوستداران 
  [www.alsa.org- 1392/07/04] .هاي پيشنهادي را در معرض ديد مردم قرار دادند

  

  
  High Line [www.planning.org- 1392/o7/04]آثار شركت كنندگان در مسابقه طراحي  نمايشگاهي از: 7تصوير شماره 

  
بر اساس نظرات مردم، . بيان كنند park High Line در پايان از مردم خواستند نظرات خود را در مورد پروژه بهسازي      

  [www.thehighline.org- 1392/07/04] :هشت موضوع بيشترين آراء عمومي را به دنبال داشت كه عبارتند از
 حفظ گونه هاي گياهي موجود در منطقه 

 افزايش مبلمان شهري مورد نياز مناطق مسكوني 

 طراحي مسيرهاي عابرپياده و دوچرخه 

 نورپردازي مطلوب منطقه 

 حفظ ايستگاه راه آهن و خط راه آهن به عنوان منومان و ميراث فرهنگي منطقه تا بدين وسيله پيشينه عملكردي 
 منطقه براي نسل هاي آينده مشخص باشد

 بهسازي نماهاي منطقه 

 تبديل فضاي سبز به پارك همراه با طراحي يك دسترسي مطلوب براي آن 

 تزريق خدمات شهري به منطقه  

به تصويب رسيد و عمليات بهسازي به لحاظ تكنيكي و مرمتي  2004در سال  park High Lineپروژه بهسازي در نهايت       
  [www.thehighline.org- 1392/07/04] .ن آغاز شددر آ
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 مداخالت بهسازي  3-6

بايد به صورت فضاي باز عمومي تعريف شود؛ به گونه اي كه به حمل و نقل عمومي و نياز هاي  High Lineهويت غالب       
 Highدر مجاورت پياده روي اما كاربري هاي محدود تجاري . اين مكان نبايد تبديل به يك بازار شود. تفريحي پاسخگو باشد

Line گوش و «اين مكان به واسطه داشتن فروشگاه هايي كه . و در فضاهاي زيرين اين سازه الزم و مطلوب به نظر مي رسند
را در پياده رو به خود مشغول مي كند، تنوع و هيجان در بافت را افزايش داده و باعث افزايش حضور شهروندان در اين » چشم

   [www.designtrust.org- 1392/07/04] .در نتيجه ارتقاء امنيت مي شوندپارك خطي و 
  
طراحي يك مسير مطلوب براي حركت عابر پياده در ميان فضاهاي متنوع سبز و خلق مفاهيم پويا و  3-6-1

 ) طراحي پاركي كوچك(ديناميكي در فضا 

در اين . بلكه بافت به لحاظ اكولوژيكي ساماندهي شد. اولين مداخله بهسازي نه مداخله مرمتي بود و نه مداخله سازه اي      
راستا از مهندسان كشاورزي دعوت به عمل آوردند تا ضمن حفظ گياهان موجود در سايت، آن را از انواع گونه هاي گياهي غني 

 High Line ومي و مقاوم در برابر خشكي به گونه اي متناسب با شرايط آب و هوايي گونه هاي گياهي ببه اين ترتيب . سازند
مانند يك باغ گياه شناسي در نگاه جامعه باغباني نيويورك جلوه گر  High Lineمورد استفاده قرار گرفتند و به اين ترتيب 

ي پرندگان و پروانه ها در مجاورت با موجب حضور منظم و هميشگ  High Lineگونه هاي گياهي موجود در  از طرفي. شد
در نهايت يك مسير مياني مسطح و هموار براي ورود عابر پياده به داخل اين پارك كوچك طراحي . گياهان و منابع موجود شد

پياده راه مخصوص  .كردند تا به واسطه پتانسيلي كه فضاي سبز ايجاد مي كند، مفهوم دعوت كنندگي را در سايت القاء كنند
ساير گزينه ها مثل زيرگذر، ريل نوري و دوچرخه، . است High Line ابرين پياده، بهترين گزينه احتمالي براي بخش باالييع

مورد مطالعه قرار گرفتند، اما هر يك از اين موارد با موانع و اشكاالتي روبرو بودند كه با توجه به طول، عرض و ارتفاع اين سازه، 
 -www.designtrust.org] .اين طرح با هزينه اندكي صورت پذيرفتعمليات اجرايي . به كردبه راحتي نمي شد بر آن غل

1392/07/04]   

    
  

  
   High Lineگونه هاي گياهي بومي و متناسب با شرايط اقليمي نيويورك در حفظ : 8تصوير شماره 

[www.planning.org- 1392/o7/04]  
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  نشان دهنده ساختار كلي آن و گونه هاي مختلف گياهان بومي  High Line مقطع عرضي : 9تصوير شماره 
[www.planning.org- 1392/o7/04]  

  

    
  

   
  High Line [www.planning.org- 1392/o7/04] مراحل اجراي فضاي سبز و مبلمان: 10تصوير شماره 
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   High Line تالش در جهت ارتقاء امنيت 3-6-2
پروژه هاي مربوط به انعكاس . نورپردازي مطلوب آن در شب مي باشد High Line جهت ارتقاء امنيتيكي از راهكارها در       

اين سازه را به مكاني  ، ضمن تامين امنيت،High Lineنور، ليزر و ديگر تكنيك هاي نورپردازي در بخش هاي باال و پايين 
، High Lineراي پارك اتومبيل در نزديكي محوطه ضمن اينكه از طريق طراحي يك جايگاه ب .جالب و سالم، مبدل ساخت

. مردم پس از پارك اتومبيل خود در اين مكان از طول اين پارك عبور مي كردند و به قسمت ديگري از شهر مي رفتند
دسترسي هاي بافت طوري طراحي شده بودند كه از ساختمان هاي همجوار به پياده رو ها و مسيرهاي عبور دوچرخه ديد 

ساعته و زنده، خطراتي كه در ساعات پاياني شب  24در واقع با تبديل بافت قديمي به يك پارك عمومي . جود داشتكامل و
به يك مسير گذر عابر پياده براي افرادي كه قصد عبور و مرور  park High Lineبافت قديمي را تهديد مي كرد، از بين رفت و 

 [www.thehighline.org- 1392/07/04] .به نقاط مختلف شهر را داشتند، تبديل شده بود

    
  

    
 [www.planning.org- 1392/o7/04]به واسطه نورپردازي مطلوب آن در شب  High Line ارتقاء امنيت: 11تصوير شماره 

  
  استفاده از سيستم هاي معماري و شهرسازي پايدار 3-6-3

ازي پايدار، كاهش حركت اتومبيل در بافت منطقه بود و تمام يكي از راهكارهاي دستيابي به سيستم هاي معماري و شهرس      
 3و  2و  1بنابراين سعي كردند با طراحي دسترسي هاي درجه . تالش طراحان تبديل بافت منطقه به يك بافت پياده بوده است

هرسازي پايدار، و نيز يك دسترسي كلي دور بافت  همراه با نورپردازي مطلوب، ضمن دستيابي به سيستم هاي معماري و ش
  [www.thehighline.org- 1392/07/04].امنيت را نيزدر بافت منطقه تامين نمايند

  

    
  [www.planning.org- 1392/o7/04] از نمايي ديگر park  High Lineطراحي يك مسير عبور پياده در: 12تصوير شماره 
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  از طريق پله هاي تعبيه شده مياني park  High Lineبهورود  مسيرتصاويري از : 13تصوير شماره 

  [www.planning.org- 1392/o7/04]  
  
  كاربري هاي هنري و تفريحي 3-6-3

مي توان به كاربري  هاي  High Lineاز ديگر كاربري هاي برنامه ريزي شده براي عابران پياده در بخش هاي باال و پايين       
بنابراين مكان يابي نمايشگاه و مكاني براي اجراي برنامه هاي نمايشي، در دستور . هنري و خرده فروشي هاي كوچك اشاره كرد
 [www.designtrust.org- 1392/07/04] .كار برنامه ريزان و طراحان شهري قرار گرفت

  

   
  

   
همراه با تكميل شده آن  park  High Lineتصاويري از مراحل ساخت كاربري هاي تفريحي: 14تصوير شماره 

[www.planning.org- 1392/o7/04]  
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  ساير كاربري ها 3-6-4

براي مالكان زمين اصلي، بايد طرح هاي جسورانه و . مالك خصوصي دارند High Lineبسياري از فضاهاي بخش پايين       
و  High Lineپالن هاي عملي و اقتصادي ارائه شود تا به اين وسيله مالكان به همكاري در جهت ارتقاء كاربري هاي اطراف 

اين موارد . ، كه به نياز هاي جامعه پاسخ مي دهد و محيطي خوشايند را ايجاد مي كند، ترغيب شوندآنبرنامه ريزي در مورد 
در حال حاضر، بسياري . باشند) خرده فروشي(بايد شامل كاربري هاي توليدي موجود، برنامه هاي هنري و فرصت هاي تجاري 

اين موارد شامل خدمات تعمير . و اطراف آن قرار گرفته اند  High Lineو كاربري هاي تجاري در از كاربري هاي توليدي سبك
با توجه به سابقه صنعتي بودن اين نواحي و نيز حمل و نقل صورت گرفته . اتومبيل، فروشگاه هاي اتومبيل و انبارها مي شوند

،  High Lineشته و حضور مستمر شان را در بخش هاي زيريندر آن، طراحان و برنامه ريزان به اين كاربري ها احترام گذا
اين فضاها بايد به عنوان . از ميان فضا هاي تحت كنترل دولت، مي توان به تقاطع هاي خياباني اشاره كرد. افزايش داده اند

 [www.designtrust.org- 1392/07/04] .محيطي ايمن و از لحاظ زيبايي شناختي خوشايند جلوه گر شود

  
  نقشه هاي مربوط به تعيين كاربري اراضي منطقه -4

كارشناسان به منظور تعيين كاربري اراضي منطقه به شناسايي نيازهاي خدماتي منطقه پرداختند و يك فضاي ويژه را به       
ر نظر د "مشوق هاي مالي"سرانه هاي خدماتي تخصيص دادند و براي افرادي كه در اين فضاي ويژه مشغول به فعاليت شدند 

  [www.designtrust.org- 1392/07/04] .گرفتند

   
  High Lineنقشه كاربري هاي اطراف : 15تصوير 

  High Lineمكان پيشنهادي براي محورهاي عابر پياده در : 16تصوير 
[www.designtrust.org- 1392/o7/04]  
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  High Lineنقشه موقعيت كنوني مالكيت هاي خصوصي و عمومي در : 17تصوير 

  High Lineنقشه منطقه بندي كنوني : 18تصوير
[www.designtrust.org- 1392/o7/04]  

  

  
  High Line [www.designtrust.org- 1392/o7/04]نقشه كاربري هاي كنوني اطراف : 19تصوير 
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   High Lineنمودار كلي قسمت تخريب شده و توسعه مجدد بخشي از :  20تصوير 

  High Lineودار كلي مربوط به استفاده مجدد از نم:  21تصوير 
  به عنوان كاربري تجاري High Lineدياگرام كلي مربوط به استفاده مجدد از :  22تصوير 

  به عنوان فضاي باز High Lineدياگرام كلي مربوط به استفاده مجدد از :  23تصوير 
[www.designtrust.org- 1392/o7/04] 

  
  ستي حاكم بر بافت منطقهقوانين و مقررات باالد - 5
  طراحي پالن هاي تيپ 1- 5

در راستاي مداخالت بهسازي فوق مجموعه اي از قوانين باال دستي را براي  park High Lineمسئولين پروژه بهسازي       
ا توجه به اين كه بر اساس قانون مذكور و ب. از جمله اين قوانين، قوانين مربوط به ارتفاع بناها بود. بافت منطقه تعريف كردند

قسمتي از . بافت منطقه داراي تراكمي متوسط و پايين بود، لذا ساخت و ساز با تراكم باال در آن تحت هر شرايطي ممنوع بود
به منظور حفظ اين بناها و در عين حال ايجاد هماهنگي ميان . بافت منطقه داراي بناهايي با سقف شيرواني و تراكم پايين بود

بناهاي جديد، پالن هايي را به صورت تيپ براي اين قسمت از بافت طراحي كردند كه از نظر سازه اي شبيه  بناهاي قديم و
. در نهايت از مردم خواسته شد پالن تيپ جديد را به عنوان مسكن ارزان قيمت در بافت اجرا كنند. پالن بناهاي قديمي بودند

 -www.thehighline.org] .وق هاي مالي در نظر گرفتندضمن اين كه در راستاي رسيدن به اين هدف يك سري مش

1392/07/04]  
  

  اصالحات نما 2- 5
طبق اين قوانين مردم . از ديگر قوانين باالدستي مطرح در اين پروژه بود park High Lineاصالحات نما در پروژه بهسازي      

تصرف در داخل فضاهاي مسكوني منعي وجود  حق هيچ گونه دخل و تصرف در نما را نداشتند؛ اگر چه به منظور دخل و
 -www.thehighline.org] )جنس مصالح به كار رفته در نماي ساختمان هاي بافت، سنگ و تركيبات بتن بود. (نداشت

1392/07/04]  
  

  هزينه هاي انجام طرح و اجراي پروژه -6
  [www.designtrust.org- 1392/07/04] :به شرح زير است  هزينه هاي انجام طرح و اجراي پروژه

  
  هواي «ميليون دالر با هدف ارتقاء كيفيت هوا و در راستاي قانون  160، 2011براي پروژه هاي حمل و نقل در سال

  . به ايالت نيويورك اختصاص داده شد؛ اين برنامه تحت عنوان برنامه ارتقاء كيفيت هوا نامگذاري شدند» پاك
 و سازمان هاي متولي برنامه ريزي براي كالنشهر، جهت طراحي و  كمك هاي مالي به ايالت ها، دولت هاي محلي

اجراي استراتژي هايي داده شده است كه كارآيي شبكه حمل و نقل را افزايش داده و در عين حال تاثيرات زيست 
 اين امر نياز به سرمايه گذاري هاي زياد و آتي بر روي زيرساخت هاي. محيطي ناشي از حمل و نقل را كاهش دهد
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براي عمليات اجرايي اين برنامه ها . عمومي را كاهش داده و دسترسي به مشاغل و مراكز تجاري را تضمين مي نمايد
  . ميليون دالر اختصاص داده شده است 120حدود  2003تا  1999در طي سال هاي 

  ،اص داده شده استبه ايالت نيويورك اختص 2001ميليون دالر در سال  120براي حفظ و توسعه راه هاي تفريحي .  
  ميليون دالر به  11، 2001براي تامين زير ساخت ايمن براي موتور سواران، عابران پياده و دوچرخه سواران در سال

  . ايالت نيويورك اختصاص داده شده است
  ميليون دالر براي حمل و نقل دوچرخه اي و پياده راه ها، به راه هاي  215، 2001در سالNHS  در نيويورك

  . تصاص داده شده استاخ
  در مورد حمل و نقل فدرال، بودجه هايي را براي پروژه هايي فراهم مي كند كه احتماال مي توانند  2003قانون سال

بيليون دالر براي  9، 1998بر اين اساس در سال . براي پروژه هاي مشابه در جاهاي ديگر كشور نيز به كار روند
   .پروژه اختصاص داده شده است 1850

  ايالت ها در برنامه هاي خود براي جايگزيني يا نوسازي پل هاي بزرگراهي و نيز طراحي پل هاي مقاوم در برابر زلزله
ميليون  429، 2001بر اين اساس در سال . كه در راه هاي عمومي قرار گرفته اند، كمك هاي مالي دريافت نمودند

  . دالر به ايالت نيويورك اختصاص داده شده است
  اين پروژه . ميليون دالر به ايالت نيويورك اختصاص داده شده است 5/3هدف توسعه و نوسازي راه هاي جاده اي، با

  .ها بايد ايمني عمومي و محيط زيست را بهبود بخشيده و توسعه اقتصادي را افزايش دهند
 اجازه مي دهد كه كمك  قانون نوسازي و تامين مالي زيرساخت و حمل و نقل فدرال، به بخش حمل و نقل آمريكا

هدف اصلي، . هاي اعتباري براي پروژه هاي ايمن حمل و نقل و نيز داراي اهميت منطقه اي و ملي را تامين كند
متوازن كردن بودجه هاي فدرال به وسيله جذب سرمايه گذاري مشترك بين بخش خصوصي و ديگر بخش هاي غير 

، 2003و  2002اعتبار باقيمانده براي سال . قل سطحي، استفدرال در پيشرفت هاي اساسي سيستم هاي حمل و ن
  . ميليون دالر است 5
  

 طراح و تيم برنامه ريزي پروژه -7

اجرا شد و نام طراح و تيم برنامه ريزي پروژه مطابق جدول زير  2004 – 2009در بازه زماني  park High Lineپروژه       
  [www.thehighline.org- 1392/07/04] .مي باشد
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 [www.thehighline.org- 1392/07/04]طراح و تيم برنامه ريزي پروژه : 24تصوير 

  نتيجه گيري - 8
با  High Lineپروژه ايست موفق، كه عالوه بر حمايت همه جانبه گروه دوستداران  park High Lineپروژه بهسازي       

  :ن عبارتند ازمباني خاص طراحي آ. مشاركت و مداخله حداكثري مردم انجام شده است
  آفتاب، سايه و (توجه به اقليم(... 

  گياهان خودرو در كنار ريل هاي راه آهن(توجه به بستر طبيعي موجود( 
 سرزندگي در فضا با كاشت گياهان 

 ايجاد فضاي حركت و مكث با رويكرد توجه به عابر پياده 

 امنيت در شب با نورپردازي مناسب 

 تنوع فعاليت ها در طول مسير 

 ني بودن فضا خودما  

مورد بهره برداري قرار گرفت و در حال حاضر  2010فاز دوم آن نيز در سال . به تصويب رسيد 2004اين پروژه در سال       
، اين پروژه مورد نظر سنجي قرار park High Lineبا اتمام پروژه بهسازي . بلوك شهري را در بر مي گيرد 200نيز بيش از 

. رضايت مردم از پروژه مذكور به دليل افزايش امنيت و نيز كاهش قابل توجه جرايم در محالت بود گرفت و ماحصل آن، اعالم
گذشته بود، هيچ  park High Line، طي دو سالي كه از اجراي پروژه بهسازي 2009بر اساس گزارش نيويورك تايمز در سال 

كت در بافت فرسوده امري تحميلي نيست كه از باال به مشار. شكايتي از دزدي و حتي جراحت در بافت منطقه مطرح نشده بود
پايين صورت بگيرد؛ بلكه بايد شرايطي فراهم شود تا مردم به صورت آگاهانه اما در يك چارچوب قانونمند و البته در كنار ارگان 

فرهنگ جامعه ارتباط هاي قانون گذار در جريان شكل گيري يك بافت شهري حضور يابند و اين اقدام آگاهانه مردم قطعا با 
  [www.thehighline.org- 1392/07/04] .پيدا مي كند؛ به گونه اي كه سيماي كلي بافت تجلي فرهنگ آن جامعه مي باشد
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3- www.maskansamen.ir 
4- www.planning.org 
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