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 چکیده 

توجه  یجهان، علم شهرساز یاز شهرها یآن در تعداد یو اقتصاد یطیمح یستز یمنف یامدهایشهرها و پ یبه دنبال رشد افق

 یدر فرم شهر. شهر باشد یافق یشرویساز کاهش پ ینهکه خود زم ینموده است به نحو یفرم شهر یریخودرا معطوف به تغ

خواهد بود و  یمدار یادهسازپ ینهها، زم یابانخ یها و نحوه طراح اربریک یعو توز یدمانتراکم،چ یحصح یریتمورد توجه، مد

 یحمل و نقل عموم یستمس یگزینیشود، جا یقتلف یشهر یریتمد یمال یها یتکه با حما یدر فرم شهر، هنگام ییراتتغ ینا

 یراستا مطرح شده و سع یناست که در ا یاتیاز نظر یکیفشرده  یفرم شهر یان،م یندر ا. خواهد داشت یرا در پ یبا خصوص

 یب ممطل ینکننده ا ییدتأ یزجهان ن یاز شهرها یفرم در تعداد ینا یاجرا یاتتجرب. شهرها دارد یدر کاهش گسترش افق

 یریکه در جلوگ یاز علم شهرساز ییها یدهکشورمان، لزوم شناخت ا یاز شهرها یتعداد یبا توجه به روند گسترش افق. باشد

 یبه نظر م یفرم ، ضرور یناجرا کننده ا یکشورها یانبهتر آن در م ینکات مؤثر در اجرا یاند و بررس بودهروند موفق  یناز ا

شهر فشرده در  یدهمرتبط با ا یها یشهمرتبط با شهر فشرده، اند یمو مفاه یفله پس از ارائه تعارمقا ینمنظور در ا ینبه ا. رسد

سپس .شود یمشخص م یدها ینبا ا یشینمطرح شده پ یاتو نحوه ارتباط نظر یزانو م یردگ یمورد توجه قرار م یعلم شهرساز

نوع  ینا یتپردازد تا درنها یز آنها نشأت گرفته اند متجارب ا ینکه ا یاتیو نظر یدها ینا یاجرا یتجارب جهان یبه بررس

 .رساند یاری یفرم شهر ینبهتر ا یبه اجرا یبررس

 بهتر شهر فشرده یاجرا ی،مشابه شهرفشرده،تجارب جهان یاتشهر فشرده، نظر: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

است که با  یافتهتوسعه  یدر کشورها یتراکم شهربه روند توسعه پراکنده و کم  یواکنش یخی،شهر فشرده از نظر تار یدها"

در حمل  یلبر استفاده از اتومب یدتأک ی،شهر یفضا یعملکرد یکسکونت و اشتغال، تفک یمکانها یینتراکم پا یرنظ یژگیهاییو

 یانو قرب یپورمحمد. )"کند یم یهمراه یاجتماع ینیگز ییجهت رشد و جدا پلیمترو یو فشار بر محدوده ها یو نقل شهر

 یو فضاها ینو کارآمد از زم یتراکم منطق( 2: باشد یم یرچهار مؤلفه به شرح ز یو دارا(  5،صJohnson ،2831به نقل از 

 یفضاها( 4 یلاستفاده از اتومب شو دوچرخه و کاه یادهپ یبر دسترس یدتأک( 8 یشهر یها یناستفاده مختلط از زم( 1 یشهر

شهر در  یپس از تجربه مضرات گسترش افق یدها یندر واقع ا(.21و22،ص2831 ی،انو قرب یپورمحمد) "زنده و فعال یعموم

. ، مطرح شده است "یدارتوسعه پا" یدهفراوان و پس از ظهور و گسترش ا یطیمح یستو ز یشهرها  و بروز مشکالت اقتصاد

قبل تر از  یارتوان بس یرا م یدها نیا یدایشمنشاء پ ی،شهرساز یخدر طول تار یشهرساز یشمنداناند یها ایده یبا بررس یکنل

اشاره کرده اند که  ی، شهرسازان به موارد یشهرساز یخدر طول تار. رشته دانست ینا ینمتخصص ینزمان مطرح شدن آن در ب

 یکشهرساز با  یک یهالبته ممکن است نظر. به حساب آورد "شهر فشرده" یدهاز ا یاعتقاد و طرفدار یتوان آنها را به نوع یم

شهر  " یدهکه ا یدتوان فهم یها م یدها ینا یاما با بررس. آن ناسازگار باشد یگرشهر فشرده سازگار و با مؤلفه د یدهلفه از امؤ

 .مطرح بوده است یهنظر یندهنده ا یلتشک یتا چه حد و در کدام مولفه ها "فشرده

 یها در راستا یدها یناز نکات موجود در ا یریگ شهر فشرده در بهره یدهبا ا یشهرساز یشینپ یها یدهنحوه ارتباط ا یبررس 

 یها یدهشهر فشرده با ا یدهبر آن است تا با شناخت رابطه ا یسع یقتحق ینلذا در ا.فرم، مؤثر خواهد بود ینبهتر ا یاجرا

شهر، مکتب باغ یهنظر یکاگو،مطالعه مکتب ش ینمنظور در ا ینبه ا. برداشته شود مینهز ینمؤثر در ا یگام ی،شهرساز یشینپ

مکتب سنت  یی،جنبش رفتارگرا ی،و نماد شناس یی، نمادگرا21گروه  یزم،نهضت متابول یکرگرایی،نهضت کالن پ یسم،مدرن

به هرکدام از چهار مؤلفه شهر  اعتقادرشدهوشمند از نظر  یهو نظر یشهر یدارتوسعه پا یهنظر یسم،مکتب پست مدرن یی،گرا

 یپرداخته م یدها ینا یاجرا یجهان یاتتجرب یار گرفته اند سپس در بخش بعد به بررسفشرده ذکرشده درباال مورد توجه قر

نوع  ینبهتر ا یاجرا یدر راستا ینهمچن. یردگ یبهتر آن کمک کرده است مورد توجه قرار م یکه به اجرا ییشود و راهکارها

 .نشأت گرفته اند یشهرساز یدهموفق اجراشده از کدام ا یمشخص خواهد شد هرکدام از راهکارها یشهر مفر
 

 شهرفشرده یبا مؤلفه ها یشهرساز نیشیپ یها دهینحوه ارتباط ا یبررس -2

لفه های موردبحث در ایده ی شهر فشرده همانند تراکم ، اختالط کاربری، مؤرخی از ، بدرمی یابیم با مطالعه نظریات شهری

ولو )در حالت کلی نیزریات ظبودن محیط شهری در این نعمومی یا خصوصی بودن وسایل نقلیه و میزان سرزندگی و فعال 

 :نتایج این بررسی به شرح زیر می آید. مطرح شده اند (مخالف ایده شهرفشرده
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، افزایش استفاده از آهن و فوالد، اختراع آسانسور و افزایش استفاده ":مکتب شیکاگو-

املی بودند که زمینه توسعه عمودی بخش مرکزی شهر شیکاگو و احداث ساختمانهای بلند در آن را از برق آبی از جمله عو

این مکتب از اولین دیدگاههایی است که به " (21، ص2835صدوقیانزاده، ). "فراهم آورده،ظهور مکتب شیکاگو را موجب شدند

پورمحمدی و ) ."ده های مسکونی پرداختبلند مرتبه سازی و استفاده از ساختمانهای بلند برای استفا تشویق

در ابتدای گسترش نهضت، الگوی تراکم به شکلی بود که ارتفاع ساختمان ها حداکثر تا حدی در نظر " (1،ص2831قربانی،

در این الگو . بیشترین ارتفاع را ساختمان های یادمانی و مهم داشتند. گفته می شد که استفاده از پله ها آزار دهنده نباشد

در قرن نوزدهم ظهور آسانسور که  باعث شد امکان انتخاب . اکم به شکل تدریجی به سمت حاشیه های شهر کاهش می یافتتر

اما در سال های  "( Barnett 1986، به نقل از 52و  51،ص 2833بحرینی،. )"هر ارتفاعی ممکن باشد، این نظام را بر هم زد

بنابراین می توان تحدید ارتفاع ساختمان ها . اع ساختمان ها در نظر گرفته شدمتأخر نهضت، دوباره ضوابط کنترل کننده ارتف
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در این دیدگاه، اندازه ، مشخصات و "(. 54،ص2833بحرینی،. )"به تفکیک عملکرد را ایده اصلی نهضت در زمینه تراکم دانست

نهایت کل شهر به عنوان یک مجموعه مکان هر فعالیت باید با دقت و با توجه به هدف خاص آن فعالیت مشخص می شد و در 

این شیوه تفکیک فعالیت ها از یکدیگر، به تدریج به عنوان وسیله و ابزار مؤثر کنترل . هماهنگ و مرتبط در نظر گرفته می شد

بدین وسیله، استفاده از منطقه بندی با دو هدف صورت می گرفت؛ یکی رعایت . و هدایت رشد و توسعه به کار گرفته شد

استاندارد میزان نور و هوا در مناطق متراکم شهر و بین ساختمان های بلندمرتبه و دیگری کنترل کاربری به این مفهوم  حداقل

بحرینی، . )"که ارزش مستغالت در یک منطقه با کاربری خاص، به واسطه هجوم کاربری دیگر به آن منطقه، دچار تزلزل نشود

ن باور بودند که استفاده از فضای سبزدر شهرها و برقراری ارتباط نزدیک تر با طرفداران این جنبش بر ای(58و  51، ص2833

طبیعت، به طور کامل به حل مسائل اجتماعی می انجامد و نه تنها جهانگردان بیشتری را به شهر جذب می کند، بلکه افراد 

طراحان این نهضت به ( 2833نی، بحری. )برجسته و متشخص را نیز به عنوان ساکنان دایمی شهر به سوی خود می کشاند

این منطقه بندی در عین حال . منظور بازگرداندن نظم به شهر، از تنظیم مقررات خاص برای کنترل شهر استفاده می کردند

این گروه، از سیستم پارک ها و به . نقش جداکننده مناطق مسکونی محروم و صنایع، از مناطق مرفه نشین را نیز برعهده داشت

از طرح های جامع نیز . ربند سبز اطراف شهر، به منظور ابزار کنترل درونی و بیرونی رشد شهر استفاده می کردندخصوص کم

این نهضت به ایجاد خیابان های مستقیم و عریض پرداخت که ( همان. )برای پیش بینی و هدایت رشد شهر بهره می بردند

یل نقلیه چرخدار را در پی داشت و دغدغه این جنبش،  باز کردن در نتیجه رواج وسا. افزایش دهنده سرعت ارتباطات بود

بنابراین این نهضت نقش بسیار مهمی را  برای خیابان ها و بلوارها در . فضاهای شهری بر روی این گونه وسایل حمل و نقل شد

 (همان. )نظر گرفت

دند، توسعه حومه های شهر را به عنوان یک راه هاوارد نیز، بر خالف کسانی که طرفدار رشد مداوم شهر بو":نظریه باغشهر -

راه حل وی برای رهایی از تمرکز و ازدحام شهر "( 34،ص2833بحرینی، . )"حل قابل پذیرش در هدایت رشد شهر رد کرد

است که با کنترل رشد آن، اقماری کردن، توزیع مجدد و یکپارچگی سکونتگاه ها در داخل  یک واحد بزرگ فضایی و 

یک ششم شهر پیشنهادی هاوارد به مسکن اختصاص داشت و مابقی آن به ( 13،ص2833زیاری،. )"ملی می شودعملکردی ع

به عقیده او هرگاه جمعیت افزایش یابد، الزم است که درآن سوی . فضاهای سبز، جنگل، کشاورزی و استفاده از موارد دیگر

درواقع او به نوعی به کنترل رشد ( 2833شیعه ، . )وجود آید فضاهای سبز، شهر تازه ای با همان فضاها و کمربندهای سبز به

وی در جهت کنترل حدود جمعیتی باغشهرهای خود  "اما راهکار او به کاربردن تراکم زیاد نبود، بلکه. شهر می اندیشید

م شد، شکل دادن پیشنهاد کرد که حلقه ای از باغشهرهای جدید، گرد باغشهر اول شکل بگیرند و هنگامی که اولین حلقه تما

، بنابراین این ایده به سمت نوشهرسازی سوق پیدا کرد و در آن از حفظ ( 31،ص2833بحرینی، ) ".به حلقه دوم آغاز شود

اراضی کشاورزی اطراف شهر خبری نبود، بلکه چنانچه ادوارد کارتر در نقد خود از هاوارد اشاره می کند، در این طرح به هیچ 

و بدین طریق، زمینه ی ( 2731اوستروفسکی، )صالح بافت مرکزی شهر قدیمی توجهی نشده است وجه به مسئله احیا و ا

او در باغشهر، الگویی را در تنظیم کاربری زمین به کار برد که شاید "همچنین . حومه نشینی در اطراف شهرها را نیز فراهم کرد

 (33،ص2833بحرینی، . )"بتوان آن را پیش درآمدی بر پهنه بندی عملکردی تجددگرایی دانست

این مکتب که در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفت و یک دهه بعد از جنگ ":مکتب مدرنیسم یا كاركردگرایی-

جهانی دوم به اوج شکوفایی خود رسید، بیش از سایر جنبشهای فکری در شکل گیری و رشد عمودی شهرهای قرن بیستم 

خواسته های پیروان این مکتب در منشور آتن تجلی یافته است و از . د انتقاد واقع شده استنقش ایفا کرده و در عین حال مور

کلیت گرایی در طراحی شهری، تفکیک فضایی سبز، تأکید بر بلند مرتبه سازی در  :اصول آن می توان به این موارد اشاره کرد

، اهمیت دادن به اتومبیل در حمل و نقل شهری و به تأمین مسکن به منظور دستیابی به نور آفتاب، هوای سالم و فضای سبز
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عملکردها محور  کارگیری مدوالسیون و تولید انبوه جهت صرفه اقتصادی می توان گفت که در مدرنیسم، تراکم باال و جدایی

هر یکی از اهداف اساسی باال بردن تراکم و ایجاد ش " (27-11، ص 2835صدوقیانزاده، . )"اصلی ساماندهی شهری است

عمودی جلوگیری از زیر ساخت بردن اراضی کشاورزی اطراف شهرها به منظور امکان تولید مواد غذایی برای جمعیت رو به 

این که باید تراکم مرکز : در واقع این افزایش، پاسخی بود به یک موضوع تاریخی در طراحی شهرها. افزایش شهرها بوده است

همچنین الزم است سطح فضاهای باز نیز . ازدحام جلوگیری و جریان تردد را روان نمودشهر را باال نگه داشت، در عین حال از 

راه حل، باال بردن ارتفاع ساختمان ها در سطح کمی از   (Hall 1989)به نقل از  228،ص  2833بحرینی، . )"افزایش یابد

از هر کاربری آزاد شود و شهر در فضای سبز به  این گروه معتقدند زمین باید"( 2833همان به نقل از لوکوربوزیه، . )زمین است

زمانی که تجددگرایان در راستای رسیدن به بیشترین کارایی و بازدهی و نیز به منظور جداسازی . شکل عمودی ایجاد شود

از شهر عملکردها، خیابان را در شهر رد کرده و آن را به دسترسی بدل ساختند، در واقع محل برقراری تماس های اجتماعی را 

 (222،ص2833بحرینی، . )"گرفته و سرزندگی و حیات شهری را کاهش دادند

در پایان جنگ جهانی دوم که کمبود مسکن بسیاری از شهرها را دچار مشکل کرده بود، از سوی  :نهضت كالن پیکرگرایی-

ا به بار آورده بود، ایده کالن دیگر کمبود زمین، کوچک شدن خانه ها و رشد بی رویه و پراکنده شهرها، مشکالت بسیاری ر

همان به نقل از . )پیکر، یعنی شهر به مثابه یک ساختمان که در پی صرفه جویی در مصرف زمین بود، مورد توجه قرار گرفت

هدف ابتدایی کالن پیکرگرایی، افزایش بی سابقه تراکم در داخل مرز شهرهای موجود بود و بر این اساس بر  (217ماکی، ص

از سوی دیگر، این جنبش در پی پاسخ گویی به افزایش جمعیت در آینده و همچنین . باال تأکید بسیار داشته است تراکم های

. از این جهت است که فقط تراکم های باال، خواست ها و اهداف این جنبش را برآورده می سازد. حفظ اراضی زراعی است

یک ساختمان است، خانه ها، کارخانه ها و ادارات همانند واحدهای  به علت آنکه شهر به مثابه( 242همان به نقل ازلینچ ص)

فضاهای باز و سبز نیز بر روی پشت بام ها، تراس ها . آپارتمانی داخل یک ساختمان، درون ساختمان عظیم شهر قرار می گیرند

در تفکر کالن پیکرگرایی که بر ".درواقع این جنبش تأکید بر منطقه بندی عملکردی داشته است( همان.)و بالکن ها قرار دارند

فناوری های نوین استوار است، پیاده مورد بی توجهی قرار گرفته است و خیابان های هوایی و پل ها که بیشتر برای سیستم 

 (241،ص2833بحرینی، . )"های پیشرفته ارتباطی طراحی شده اند، شبکه ارتباطی این شهرها را می سازند

این گروه، شهر باید به گونه ای طراحی شود که امکان رشد در بازه زمانی نامحدود را داشته و به نیاز از نظر ":نهضت متابولیزم-

در این فرم شهری، شهر به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم می  (258،ص2833بحرینی،. )"برای گسترش دایمی، پاسخ گوید

واحدهای فرعی را فراهم می کند که در هر دو صورت، به  شود که زمینه ساز رشد شهر در قالب توسعه ساختار اصلی و یا تکرار

درواقع یکی از مهم ترین ویژگی های طرح های . جای توسعه به سوی کرانه ها، شاهد توسعه درون زا در شهر خواهیم بود

ن تجدد متابولیست ها در تضاد با طراحا" (2831حمیدی،صبری،حبیبی و سلیمی، .)مگافرم، قابلیت توسعه نامحدود آنهاست

امر اختالط کاربری، مدنظر پیروان نهضت متابولیزم بوده و به ویژه در طراحی . گرا، با منطقه بندی کاربری ها، مخالف هستند

اختالط . ساختار اصلی، حاصل ترکیب فرم ها، فضاها و فعالیت های متنوع است. ساختار اصلی شهر به شدت پیگیری می شود

با تنوع در زمان و نحوه ی استفاده و همچنین کاربری های مرتبط در کنار یکدیگر، موجبات  کاربری ها در ساختار اصلی شهر

در این ساختار است که حضور متعدد و متنوع کاربری ها، فرم ها و فعالیت های . تقویت ساختار اصلی را فراهم می آورد

در غالب موارد، تنوع و گوناگونی . ار اصلی می دانندگوناگون مورد تآکید قرار می گیرد و آنان این امر را متضمن تقویت ساخت

در فرم، فضا و فعالیت های واقع در ساختار اصلی، می تواند امکان تطابق آن با تغییرات زمانی و مکانی را افزایش دهد که این 

ا امکان رشد در بازه زمانی امر می تواند تا حد زیادی زمینه تأمین اهداف اصلی متابولیزم را در ایجاد زمینه برای شکل گیری ب

در زمینه تراکم این گروه به تمایز تراکم ساختار اصلی شهر با بخش های  (257،ص2833بحرینی،. )"نامحدود، فراهم آورد

تمایز تراکم می تواند به دو صورت رخ دهد؛ در حالت اول، تراکم بخش های غیراصلی شهر باال بوده "این . غیراصلی اعتقاد دارد
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در حالت دوم، تراکم بخش های فرعی پایین بوده و بخش اصلی شهر، تراکم . لی از تراکم پایین تری برخوردار استو بخش اص

به نظر می رسد که این تمایز تراکم در حالت دوم بیشتر پاسخگو باشد؛ چرا که تراکم باالی ساختار اصلی؛ امکان . باالتری دارد

همچنین الزم است ساختار اصلی شهر، از نظر تراکم و مقیاس، . یشتر فراهم می آوردتمرکز فعالیت های متنوع تر را با تعداد ب

شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که علیرغم لزوم تمایز تراکم میان ساختار اصلی شهر و بخش . پاسخگوی نیازهای شهر باشد

وجود داشته و تمایز به تضاد و یا تفاوت های فرعی، در عین حال بهتر است نوعی تعادل میان تراکم این دو بخش از شهر 

 (211و257همان،ص . )"فاحش منجر نشود

که در آن شخص هویت خود را از دست می دهد، به ( ناکجا آبادها)با توسعه های گسترده بی هویت  21گروه :01گروه -

ه صورت مجتمع های  فشرده این گروه پیشنهاد می کند که ساختمان های مسکونی در قالبی منسجم، ب. مخالفت می پردازد

دور شدن  ساختمان های کم تراکم از مرکز  21گروه . مسکونی، طراحی شوند که توسط سیستم ارتباطی، یکپارچه شده اند

شهر و یا استقرار ساختمان های پرتراکم در حومه را الزامی ندانسته و بر این باور است که باید الگوی تراکم مطابق با الگوی 

همچنین الزم است بخش هایی از شهر برای تراکم باال در نظر . ن هر بخش و محیط مورد نیاز آنها شکل گیردزندگی ساکنا

آنان معتقد بودند که برای برقراری حیات اجتماعی پویا در جامعه،  نیازی به باال  بردن تراکم سکونتگاه ها وجود .گرفته شود

این دیدگاه  .به این  نتیجه دست یافت( شهر خوشه ای)ها در قالبی جدید  ندارد بلکه می توان از طریق تجمیع مجدد ساختمان

به منظور تامین رفاه و آسایش فیزیکی و روانی شهروندان، تامین فضا برای فعالیت های اجتماعی و نیز افزایش کاربری فضای 

و نیز در سیمای شهر مورد تأکید قرار در همین راستا، جهت رفع یکنواختی در شهر، تنوع درکاربری . سبز را پیشنهاد می کند

می گیرد و این توجه به تنوع در همه زمینه ها از جمله کاربری و تراکم، موجبات شکل گیری شهری سرزنده را فراهم خواهد 

در زندگی را در نظریات این گروه شاهد هستیم که  از  "ماشین "در زمینه سیستم ارتباطی، تکیه بیش از حد بر نقش .کرد

 (231-271همان،صص. )به تجددگرایی محسوب می شود 21دهای وابستگی گروه نمو

نمادگرایی یکی از راه های تولید نشانه یعنی اصل تمایز را بعنوان معیاری برای تراکم شهری به کار  :نمادگرایی و نمادشناسی-

به تراکم باال اشاره می کند توجه به جنبه بنابراین هنگامی که . در واقع به انتقال معنا از طریق تراکم معتقد است. می برد

برای مثال مرکزی با تراکم ساختمان ها، می تواند نشانگر تمرکز . متمایز شدن کل توده یک بخش از شهر و یا از کل شهر دارد

به نظر می  .سرمایه و فعالیت باشد، در حالی که رشد پراکنده را می توان تا حدودی به عدم کنترل و فقدان مرکزیت تعبیر کرد

رسد استقرار ترکیبی از کاربری ها در برخی مسیرها و میادین و همچنین افزودن کاربری فضای سبز و کاربری های شبانه، 

موجب جذب تعداد بیشتری از افراد در طی شبانه روز به یک مسیر، میدان و یا تقاطع می شود که این امر به نوبه ی خود می 

، احتمال تثبیت آن نقاط در (به علت اختالط کاربری ها)شده و با افزایش تعداد استفاده کنندگان تواند موجب تقویت این نقاط 

به این ترتیب شاید بتوان نتیجه گرفت که نمادگرایان در زمینه ی طراحی شهر، . ذهن به عنوان نقاط کانونی بیشتر می گردد

معرفی عالیم و نشانه های محیطی به عنوان پدیده های اجتماعی در این جنبش به .بیشتر بر اختالط کاربری ها تکیه داشته اند

حدی که ساکنان یک سکونتگاه قادر به برقراری ارتباط صحیح با یکدیگر از راه )پرداخته شده از جمله تعریف لینچ از خوانایی 

در واقع با . سوب می شودبه نوعی توجه به سرزندگی و روابط موفق شهروندان با یکدیگر مح( عناصر کالبدی نمادین هستند

آن سرزمین در طراحی نمادها، می توان به جلوه گر ... استفاده از نشانه و نماد در شهر و استفاده از زمینه فرهنگی، تاریخی و 

. شدن  ویژگی های خاص هر قوم در شهر، تا حدی کمک کرده و از محیطی غیر شخصی و فاقد صمیمیت دوری جست

. و نشانه در شهر، هر گوشه شهر واجد ویژگی های منحصر بفرد شده و از سایر نقاط متمایز می شود همچنین با تعبیه ی نماد

 (2833بحرینی،. )به این ترتیب شهر سیمای متنوعی یافته و بر غنای آن افزوده می شود
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ان در محیط شهری به نظر می رسد با توجه به حساسیت این جنبش نسبت به رفتارهای استفاده کنندگ :جنبش رفتارگرایی-

و بروز تعامل اجتماعی میان آنان، تراکم زیاد یا حتی تراکم کمی که زمینه ی تعامل را کاهش داده و یا موجب بروز رفتارهای 

اما در هر صورت باید توجه نمود که تراکم به نحوی نباشد که احجام و ساختمان . نامناسب و خارج از کنترل گردد، مردود است

حومه گرایی  حالتی بینبدین ترتیب، تراکم مطلوب در دیدگاه انسان گراها ( همان. )ری و مردم غالب گرددها بر فضای شه

بر  (2835شوای، ).نیازهای انسان متعادل و ارگانیک پاسخ دهدبه  پراکنده و تمرکز بیش از حد مراکز شهری است تا بتواند

توجه به اولویت های جامعه و موقعیت و امکانات هر فضا، امکان  اساس  اندیشه های این نهضت، می بایست با طراحی مناسب،

در واقع این جنبش با تفکیک و منطقه . استفاده از تمام عملکردهای مناسب که به غنای فضا کمک می کنند را فراهم آورد

به هیچ وجه این تفکیک بندی کاربری ها مخالف است؛ اما در شرایطی که تفکیک فعالیت ها ضروری باشد، باید توجه نمود که 

از این رو، تاکید می  ) 2833بحرینی، . )از حد اعتدال، که متناسب با خصوصیات فرهنگی جامعه تعیین می گردد، خارج نشود

ساختار شهر باید بر اساس محله بندی با عملکردهای متنوع در درون آن شکل گیرد، زیرا در این محالت، مجموعه هایی "شود 

. "می توانند نیازهای عمده و اولیه ی ساکنان خود را در فاصله ی قابل پیاده روی تامین نمایند خودکفا هستند که

در این جنبش بر ایجاد فضاهای پیاده تأکید بسیار می شود و از نظر طرفداران این گروه، خیابان ها " (152،ص2833بحرینی،)

اما باید توجه داشت که رفتارگرایان (141به نقل از مدنی پور، ص همان،. )"باید در درجه اول، در اختیار تردد پیاده ها باشند

بلکه استفاده بیش از حد از اتومبیل را عاملی برای برهم زدن آرامش . خواهان حذف کامل اتومبیل از فضای شهری نیستند

ای عمومی و حتی در نهضت رفتارگرایی همچنین، آن دسته از فضاه (2833بحرینی،. )عمومی و سرزندگی شهرها می دانند

نیمه عمومی که به طور قابل مالحظه ای امکان نزدیکی، تماس و تعامل اجتماعی را برای مردم فراهم می کنند، دارای اهمیت 

 (همان. )ویژه ای هستند

در این نهضت، توسعه درونی و ساخت و ساز در زمین های خالی داخل شهر به توسعه بیرونی ترجیح " :مکتب سنت گرایی-

؛ زیرا با گسترش حومه ها، استفاده از وسایل نقلیه مانند اتومبیل بیشتر شده و در عین حال زمین بیشتری مصرف می شود دارد

الزم است کمربندها وخطوط محدود کننده . و مشکالت مناطق حاشیه ای به بخش های مرکزی شهرها نیز آسیب می رساند

برای نسل بعد هدایت کنند و به اندازه ای کوچک باشد که رشد در زمین رشد شهر به اندازه ای بزرگ باشند که رشد شهر را

در  Calthorpe1993)، به نقل از 178، ص2833بحرینی، . )"های خالی درون شهر، بازسازی و تراکم در مرکز را تشویق کند

بر این . وط به آنها را به یاد آورداجتماع سنتی، جمعیت به حدی بود که بتوان افراد را از نزدیک شناخت و بالفاصله اطالعات مرب

در عین حال، بر ترکیبی از تراکم ها و گونه های . اساس این جنبش به رد تراکم های باال و طرفداری از تراکم کم می پردازد

در این نهضت تأکید زیادی بر اختالط عملکردها " (2833بحرینی، . )ساختمانی به ویژه در محالت مسکونی، تأکید می ورزد

ترکیب کاربری ها، یعنی توسعه هماهنگ واحدهای تجاری خصوصی، مراکز عمومی و همچنین فعالیت های شبانه و . ده استش

تیبالدز، همان، به نقل از)"روزانه، باید یکی از اهداف اساسی به وجود آوردن مکان های جدید و مناسب مردم باشد

محله ای که دارای ترکیبی از . از نظر این افراد، محله است از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده فرم شهر"(.137،ص2833

این جنبش به سرزندگی  (133، ص2833بحرینی، . )"کاربری های مختلف است و می تواند نیاز ساکنان خود را برآورده نماید

ن آن وجود داردکه شهر توجه دارد لذا با وجود اینکه محرمیت یکی از اصول این جنبش است، اما این اعتقاد در بین پیروا

همچنین توجه به اصل مرکزیت مورد . رعایت آن نباید موجب از بین رفتن سرزندگی فضاها و عدم اختالط کاربری ها شود

توجه به تکثر و تنوع در بعد کالبدی و غیر آن و . توجه این گروه ، سبب فراهم کردن تماس و ارتباط مردم با هم می شود

فضای شهری نیز، ارائه کننده توانایی انتخاب به استفاده کنندگان از فضا و به دنبال آن، پویایی و همچنین دوگانگی و تضاد در 

در اندیشه های این نهضت، حرکت غالب با عابر پیاده است تا بتواند فضا و زمان را " (2833بحرینی، . )تحرک به محیط است

در غیاب پیاده، عرصه های جمعی مانند پارک، میدان و پیاده راه، برای  به نظر آنها. تجربه کند و با اجتماع ارتباط برقرار نماید
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محیط پیاده سالم می تواند بدون داشتن سیستم حمل و نقل هم موفق باشد، اما سیستم حمل .اتومبیل ها قابل استفاده نیست

  Calthorpe 1993:42)ل از ، به نق133،ص 2833بحرینی، . )"و نقل بدون وجود عابر پیاده نمی تواند وجود داشته باشد

آنها . البته باید توجه داشت هدف از تاکید بر پیاده، محو نمودن اتومبیل نیست، بلکه ایجاد تعادل بین انسان و اتومبیل است"

در پی حذف سواره از شهر نیستند، بلکه می خواهند پیاده در درجه اول اهمیت باشد و بتواند با شرایط مطلوبی در شهر حرکت 

؛ در نتیجه بیشتر باریک نمودن معابر محلی و قرار دادن پارکینگ ها در پشت ساختمان ها بیشتر مد نظر است و نه محو کند

 (133،ص 2833بحرینی، ) "نمودن دسترسی های سواره

از اصول عمده . این مکتب سعی در بازنگری اصول مدرنیسم جهت ارتقای کیفیت محیطی شهرها دارد :مکتب پست مدرنیسم-

 تاکید بر سازماندهی بخشی شهرها به جای طراحی کامل آنها، اهمیت دادن به" :این دیدگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد

در فضای شهری، بها دادن به تداوم تاریخی فضای شهری و  خودروها اختالط کاربری ها، تشویق حرکت پیاده و کنترل نسبی  

در این دوران، بر خالف "( 4،ص2831پور محمدی و قربانی،) ."ارتفاع اختمانهای کمدر نهایت تأکید بر خیابان، میدان و س

دوران تجدد که بر لزوم تحدید رشد شهرها تأکید می شد، شهرها منشاء رشد و نوآوری تصور می شوند؛ چرا که هر چه شهر 

را برای تأمین موقعیت های شغلی از طرف دیگر بزرگ شدن شهر، شرایط . بزرگتر شود، فرصت های بیشتری حاصل خواهد شد

بر این اساس فراتجددگرایان بر خالف پیروان تجدد، تالشی برای کنترل . بیشتر و تکثرگرایی بیش از پیش فراهم می سازد

آنان به لزوم توجه به حاشیه شهرها و محورهای اطراف شهر . اندازه شهر صورت نداده و بیشتر بر بهبود کاربرد شهر تأکید دارند

فراتجددگرایان بر این باورند که توسعه . یه کرده و توجه خود را از مراکز قدیمی شهر به سمت حاشیه ها معطوف می کنندتک

شهر بیشتر در حاشیه ها رخ می دهد و حاشیه ها به طور روزافزون به محل شهرنشینان، مهاجرت و کمک های دولت برای 

آنان با ساختارمند کردن توسعه های حاشیه ای و ایجاد شهرهای اقماری، به نظر می رسد . ساختمان سازی، تبدیل می شوند

در واقع یکی از ابزارهای فراتجددگرایان برای کنترل توسعه شهر را . برآن بودند تا توسعه شهر را به سمت حاشیه ها سوق دهند

و  883،ص2833بحرینی، . )"و کردمی توان در استفاده از شهرهای اقماری و اسکان سرریز جمعیت شهر در آن شهرها جستج

آنان با رد ایده برج در پارک که از ایده های فکری تجددگرایان به شمار می رود، تراکم های کم و انسانی را در اولویت  (883

 و در راستای شکل گیری فضاهایی انسانی تر و فعال تر،. قرار داده و بر لزوم تنوع و تفاوت تراکم در سطح شهر تأکید دارند

در این دوران، ساختمان های بلند در ارتباط ( 2833بحرینی، . )طرفدار ایجاد خانه ها وآپارتمان های کم ارتفاع در شهر هستند

با زمینه شهری مطرح شدند طراحی برجهای پله ای غیرمتقارن که از ارتفاع کمی شروع می شوند و به ارتفاع بین ساختمان و 

. است که در دوره های اخیر با غلبه مدرنیسم و فردگرایی به فراموشی سپرده شده بودزمینه محیطی و شهری خود، موردی 

، شهرها را در (مسکن، کار، رفت و آمد و اوقات فراغت)فراتجددگرایان در رویایی با چهارچوب مدرنیسم  (2831سیدصدر، )

بری را از اصول پایه ای شهرسازی معرفی آنان اختالط کار( 2833زیاری،. )قالب مفاهیمی چون خوشه های شهری مطرح کردند

و در تضاد با جداسازی ( 2835بحرینی، . )کرده واین امر را زمینه ساز حصول تنوع شهری و در نتیجه سرزندگی شهر می دانند

عملکردی که در تجدد گرایی دنبال می شد، به سمت طراحی بخش های شهری پیش می روند که از بیشترین اختالط کاربری 

در دوران فراتجدد، شیفتگی بیش از اندازه به اتومبیل و  (2833بحرینی، . )ابق با خواست استفاده کنندگان برخوردار باشدو مط

اولویت تسهیل حرکت سواره در طراحی که در دوران تجدد وجود داشت کمرنگ تر شد و به جای آن، تأکید بر حرکت پیاده 

تواند ناشی از  توجه فراتجددگرایان به مشارکت و تعامل در فضای شهری و  و این تغییر می( 2835بحرینی، . )قرار گرفت

 (2833بحرینی، . )همچنین تأکید این گروه بر حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از منابع به ویژه منابع تجدیدناپذیر باشد

مبانی نظری . یطی ارائه شده استنظریه توسعه پایدار شهری، در راستای حفاظت از منابع مح" :نظریه توسعه پایدارشهری-

این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع 

در توسعه پایدار شهری .  " Blowers,1994:6)، به نقل از 31، ص 2833رهنما و عباس زاده، . )"تجدیدناپذیر مطرح است
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نظیر کاربردی فشرده و کارا از زمین، تکیه کمتر به اتومبیل، کارایی در استفاده از منابع، مسکن و محیط مسکونی بر مواردی 

 و بحرینی. ) مناسب، اقتصاد پایدار، مشارکت مردم و اکولوژی اجتماعی و در نهایت احیای سیستمهای طبیعی تأکید می شود

 :تای رسیدن به شهر پایدار مطرح هستند موارد زیر می باشندمهم ترین راهکارهایی که در راس" (2831مکنون، 

 :در جابجایی( به ویژه خودروی شخصی)کاهش اتکا به خودرو  (2

تلفیق برنامه ریزی کاربری زمین با برنامه ریزی حمل و نقل، محدود ساختن زمانی و مکانی تردد خودروهای شخصی، اولویت 

، ارائه خدمات با استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور، قیمت گذاری (به ترتیب) دادن به مسیرهای پیاده و دوچرخه و اتوبوس

 توقفگاه ها و راه ها و جز اینها و حرکت به سوی شهر الکترونیک

 :افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری (1

خطوط سریع حمل و نقل افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، هدایت توسعه کالبدی شهر به صورتی متراکم و در مسیرهای 

همگانی، ایجاد مراکز متعدد شهری در منطقه کالنشهری با تناسبی بین جمعیت و فرصت های اشتغال در هر یک، روی آوردن 

 .برای محله های مسکونی و جلوگیری از خزش توسعه به حومه و مانند اینها( دهکده شهری)شهری -به الگوهای روستا

 :ی در شهر و منطقه پیرامون آنحفاظت و احیای نظام های طبیع (8

ایجاد داالن های سراسری و شبکه ای فضای سبز برای زیستگاه حیوانات، حفظ زمین های کشاورزی و باارزش طبیعی از طریق 

ایجاد صندوق و هیأت متولیان زمین، ایجاد کمربندهای سبز درون واحدهای فضایی شهر، ممنوع و مشروط کردن هرگونه 

 .آبخیز و حریم رودخانه و نهرها و نظایر اینهاتوسعه روی اراضی 

 :کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه مربوط به آن (4

هدف گذاری تقلیل مواد زائد جامد شهری به نصف در یک دهه، وضع مقررات حفاظت انرژی برای ساختمان ها و کارخانجات، 

وضع مقررات برای بسته بندی و جعبه های مواد مصرفی عرضه شده در  پژوهش و ترویج تأمین انرژی های تجدیدپذیر و بومی،

 .شهر، تعیین استانداردهای پاکیزگی برای سوخت خودروها، آموزش و تبلیغ بازیافت زباله ها و جز اینها

 :بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری (5

دیریتی بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی جلب مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافق های م

از سازمان های غیردولتی و واگذاری مسؤلیت ها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروه های محلی داوطلب برای مقابله با سوانح 

طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگان، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت 

 .ی و ابتکاراتی از این دستمحل

 :پایندگی و تقویت اقتصاد شهری (1

و پاسخگویی به نیازهای اساسی محلی، برنامه ریزی برای کاهش فقر و  "پایه-تولید"به جای  "انسان پایه"جایگزینی اهداف 

 .بیکاری و توزیع عادالنه مواهب رشد بین گروه های شهری، ایجاد فرصت های برابر شغلی و نظایر اینها

 :اصالح نظام اداری و حکمرانی شهری (3

ه جامعه مدنی و اجتماعات محلی برای اداره امور شهر، ایجاد نهاد مدیریت یکپارچه شهر و منطقه، برقراری تمرکززدایی و اتکاء ب

اقتصادی و زیست محیطی، اقدامات مشارکت طلبانه -پاسخگویی منظم در نظام اداری همراه با بکارگیری شاخص های اجتماعی

ری های محوری، پشتیبانی از مساعدت های غیرمتمرکز و مردم برای از حاشیه خارج کردن اقشار کنار مانده از تصمیم گی

 (34و 38، ص2833رهنما و عباس زاده، . )"ساالرانه نهادهای اداره شهرها و روستاها با هم

 :نظریه رشد هوشمند-
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ری لند از این اصطالح توسط پاریس انگلندرنینگ، شهردار ما. رشد هوشمند از بدیل های عمده توسعه در برابر پراکندگی است

برنامه حفاظت ناحیه ای و رشد هوشمند را در راستای اعمال محدودیت بر  2773وی در سال . باب شد 1111تا  2774سال 

تأکید اصلی رشد هوشمند بر کاربری های اراضی ترکیبی و طراحی "( 2833زیاری،. )پراکندگی در این ایالت شروع نمود

رشد هوشمند به عنوان . تراکم های باال با اثرات زیست محیطی پایین تر می باشدساختمان های فشرده است که ایجاد کننده 

استراتژی برای پرداختن به کشش مستمر توسعه به سمت مکان های سرسبز حاشیه شهرها در نظر گرفته می شود؛ بر روی 

رشد . شاورزی تمرکز می نمایدتوسعه موجود به منظور بهره گیری از زیرساخت هایشان و حفاظت از فضاهای باز و مزارع ک

هوشمند چارچوب مناسبی برای شهرداری هایی است که با فشار شدید توسعه روبه روگشته اند و به دنبال اصول و سیاست 

-Benton)، به نقل از  38همان، ص. )"هایی برای احیا زیرساخت های شهری و بازساخت مکان های سرسبز می باشند

Short and short 
  :ند دارای اصول و استراتژی های خاص زیر می باشدرشد هوشم"

 :اصول رشد هوشمند

 کاربری ترکیبی(2

 بهره گیری از طراحی ساختمان های فشرده( 1

 ایجاد طیفی از گزینه ها و شیوه های مسکن( 8

 ایجاد همسایگی های قابل دسترس توسط پیاده(4

 مشخصه آموزشی پرورشی؛ جوامع جذاب با احساس قوی مکانی(5

 حفظ فضای باز و زمین های کشاورزی و نواحی زیست محیطی بحرانی( 1

 توسعه قوی و مستقیم به سمت جوامع موجود( 3

 تهیه تنوعی از شیوه های حمل و نقل( 3

 تصمیم گیری های توسعه ای قابل پیش بینی، عادالنه و از نظر هزینه ها مؤثر( 7

 (41،ص2833رهنما و عباس زاده،) "(ارکت شهروندانافزایش مش)تشویق همکاری های قوی جامعه ای ( 21

مولفه شهر فشرده، علیرغم متفاوت بودن تعدادی از آنها ه دیدگاه کلی نظریات مختلف شهری نسبت به هربه طورخالص 2جدول

 :را بیان می کند "شهر فشرده"با دیدگاه 

 iرفشردهخالصه ای از دیدگاه نظریات مختلف شهری  مرتبط با مؤلفه های شه:0جدول

مؤلفه /نظریات

 شهرفشرده

تأکید بر دسترسی  ختالط کاربریا تراکم

پیاده و کاهش 

 استفاده از اتومبیل

فضاهای عمومی زنده 

 و فعال

 شیکاگو

تشویق بلندمرتبه -

 سازی

استفاده از ساختمان -

های بلند برای 

 استفاده های مسکونی

ضوابط کنترل کننده )

ارتفاع ساختمان ها در 

 (أخرسال های مت

تفکیک فعالیت ها به -

صورت مشخص کردن  

اندازه ، مشخصات و 

مکان هر فعالیت با 

توجه به هدف خاص 

 آن فعالیت

به عنوان وسیله و  -

ابزار مؤثر کنترل و 

ایجاد خیابان های 

عریض و مستقیم، 

رواج دهنده ی 

استفاده از وسایل 

 نقلیه موتوری

استفاده از فضای 

شهرها و سبزدر 

برقراری ارتباط 

 نزدیک تر با طبیعت
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 هدایت رشد و توسعه

 باغشهر

الگویی از کاربری  تراکم نسبتا کم

زمین ،زمینه ساز پهنه 

بندی عملکردی 

 تجددگرایی

  

مدرنیسم 

 (کارکردگرایی)

تأکید بر بلندمرتبه 

سازی در تأمین 

مسکن به منظور 

دستیابی به نور 

آفتاب، هوای سالم و 

 فضای سبز

عنوان تراکم باال به -

محور اصلی ساماندهی 

 شهری

شهر در فضای سبز  -

 به شکل عمودی

اهمیت دادن به  جدایی عملکردها

اتومبیل در حمل و 

 نقل شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش سرزندگی 

شهر، در پی تبدیل 

 خیابان به دسترسی

 کالن پیکرگرایی

افزایش بی سابقه -

 تراکم

شهر به مثابه یک -

 ساختمان

تأکید بر منطقه بندی 

 ملکردیع

بی توجهی به پیاده 

 روی

 

 متابولیزم

تراکم باالی ساختار 

 اصلی شهر

تأکید بر اختالط -

کاربری ها بویژه در 

 طراحی ساختار اصلی

اعتقاد به اختالط -

کاربری به عنوان 

تقویت کننده ساختار 

 اصلی شهر

  

ساختمان های  - 21گروه 

مسکونی در قالبی 

منسجم، به صورت 

ه مجتمع های  فشرد

 مسکونی

الگوی تراکم مطابق  -

با الگوی زندگی 

ساکنان هر بخش و 

تکیه بیش از حد بر  تنوع در کاربری

در  "ماشین "نقش 

 زندگی

از طریق تجمیع -

مجدد ساختمان ها 

شهر )در قالبی جدید 

 (خوشه ای

بری افزایش کار -

 فضای سبز

تنوع درکاربری و  -

 تراکم و سیمای شهر
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 محیط مورد نیاز آنها 

لزوم درنظرگیری  -

بخش هایی از شهر 

 برای تراکم باال

نمادگرایی و 

 نمادشناسی

انتقال معنا از طریق 

 تراکم

تاکید بر اختالط 

کاربری به دلیل امکان 

افزایش تعداد استفاده 

کننده گان و در پی 

آن احتمال تثبیت ان 

 نقاط در ذهن افراد

استفاده از عالیم و  

نشانه های محیطی 

 :به منظور 

افزایش خوانایی و -

ارتباط صحیح ساکنان 

با یکدیگر از راه 

عناصر کالبدی 

 نمادین

جلوه گر شدن   -

ویژگی های خاص هر 

قوم در شهر و دوری 

از محیطی 

 غیرصمیمی

دادن ویژگی منحصر -

بفرد به هر گوشه شهر 

 و افزایش تنوع آن

مردود بودن - رفتارگرایی

( کم یا زیاد)تراکم

ل کاهش دهنده تعام

 اجتماعی

غالب نشدن احجام و -

ساختمان ها بر فضای 

 شهری و مردم

تراکم بینابین حومه -

گرایی پراکنده و 

تمرکز بیش از حد 

 مراکز شهری

مخالف تفکیک و -

منطقه بندی کاربری 

 ها

اختالط کاربری، -

کمک کننده به غنای 

 فضا

ساختار شهر باید بر  -

اساس محله بندی با 

 عملکردهای متنوع

ید بسیار بر ایجاد تأک-

 فضاهای پیاده

تأمین نیازهای -

ساکنان در قالب محله 

های خودکفا در 

فاصله ی قابل پیاده 

 روی

 

اهمیت به فضاهای 

عمومی و حتی نیمه 

عمومی به منظور 

امکان نزدیکی، تماس 

و تعامل اجتماعی 

 بیشتر برای مردم

رد تراکم های باال و - سنت گرایی

 طرفداری از تراکم کم

تأکید بر ترکیبی از -

تراکم ها و گونه های 

ساختمانی به ویژه در 

تأکید زیادی بر  -

 اختالط عملکردها

محله ای با کاربری -

های مختلف، از مهم 

ترین عناصر تشکیل 

حرکت غالب با عابر  -

 پیاده

باریک نمودن معابر  -

محلی و قرار دادن 

پارکینگ ها در پشت 

توجه به اصل  -

 مرکزیت

توجه به تکثر و  -

تنوع در بعد کالبدی و 

 غیر آن
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توجه به دوگانگی و - ختمان هاسا دهنده فرم شهر محالت مسکونی

  تضاد در فضای شهری

اولویت تراکم های  - پست مدرنیسم

 کم و انسانی

تأکید بر بر لزوم -

تنوع و تفاوت تراکم 

 در سطح شهر

اختالط کاربری زمینه 

ساز حصول تنوع 

شهری و در نتیجه 

 رزندگی شهرس

تشویق حرکت پیاده و 

کنترل نسبی  

در فضای  خودروها 

 شهری

توجه به مشارکت و 

تعامل در فضای 

 شهری

افزایش تراکم - توسعه شهری پایدار

 ساختمانی و جمعیتی

کاربردی فشرده و  -

 کارا از زمین

در قالب تلفیق برنامه 

ریزی کاربری زمین 

با برنامه ریزی حمل و 

 نقل

به  کاهش اتکا -

 خودروی شخصی

ایجاد تنوع فرهنگی و 

 تقویت هویت محلی

طراحی ساختمان  رشد هوشمند

 های فشرده

تأکید بر کاربری های 

 اراضی ترکیبی

تهیه تنوعی از شیوه  -

 های حمل و نقل

ایجاد همسایگی  -

های قابل دسترس 

 توسط پیاده

مشخصه آموزشی  -

پرورشی؛ جوامع 

جذاب با احساس قوی 

 مکانی

اد طیفی از ایج -

گزینه ها و شیوه های 

 مسکن

تشویق همکاری  -

های قوی جامعه ای 

افزایش مشارکت )

 شهروندان

 

 

به طور خالصه نکات مشترک و همچنین متفاوتی که در نظریات ذکر شده و پیروان آنها به چشم می خورد ، به  1در جدول 

 :نمایش گذاشته شده است 

 0نظریات مورد بحث با ایده شهر فشرده  خالصه نکات مشترک یا متضاد: 2جدول

 

                                                           
1 .خانه های پررنگ در قسمت ویژگی ها، به ویژگی های شهر فشرده اشاره دارد  
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همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، نظریه های رفتارگرایی، پست مدرنیسم، سنت گرایی، نماد گرایی و نماد 

 . شناسی، رشد هوشمند و توسعه پایدار، مولفه های بیشتری از شهر فشرده را مورد توجه قرار داده اند

 بررسی راهکارهای جلوگیری از گسترش افقی شهر در میان ایده های مختلف شهرسازی. 3

با توجه به اینکه از مهمترین اهداف نظریه شهر فشرده کنترل توسعه افقی شهر و حفاظت از زمین های کشاورزی اطراف می 

از نظر می  8رد مطالعه  را به صورت جدولدر این قسمت خالصه دیدگاه نظریات مو لذا( 2831پور محمدی و قربانی،.)باشد

 :گذرانیم

 راهکارهای مربوط به كنترل حدود شهر توسط نظریات مورد مطالعه : 3جدول

 راهکار نظریات

 استفاده از سیستم پارک ها و به خصوص کمربند سبز اطراف شهر شیکاگو

 حلقه ای از باغشهر های جدید، گرد باغشهر اول باغشهر

 بردن تراکم و ایجاد شهر عمودیباال  مدرنیسم

 نظریات/ ویژگی ها

گو
کا

شی
هر 

غش
با

سم 
رنی

مد
 

ی
رای

رگ
یک

ن پ
کال

 

زم
ولی

تاب
م

 

وه 
گر

21 

 و 
ی

رای
 گ

اد
نم

ی
اس

شن
اد

نم
ی 

رای
رگ

فتا
ر

ی 
رای

 گ
ت

سن
سم 

رنی
مد

ت 
پس

 

ه 
سع

تو

ی
هر

رش
دا

پای
ند 

شم
هو

د 
رش

 

کم
م 

راک
ت

 

 *       * *   

ار 
سی

م ب
راک

ت

اال
ب

 *  * * * *       

ت
م 

راک

ل 
اد

تع
م (

ن
ابی

ین
ب

) 

      * *   * * 

ده 
نن

 ک
ید

تای

ط 
تال

اخ

ی
ربر

کا
 

    * * * * * * * * 

با 
د 

ضا
ت

ط 
تال

اخ

ی
ربر

کا
 

* * * *         

از 
 س

نه
می

ز

ی
رو

ده 
پیا

 

    *   * * * * * 

از 
 س

نه
می

ز

از 
ده 

تفا
اس

ل 
بی

وم
ات

ی
ص

شخ
 

* * * *  *       

ه 
ه ب

وج
ت

د 
جا

ای

ی 
ها

ضا
ف

ده 
 زن

ی
وم

عم

ال
فع

و
 

* *    * * * * * * * 
ف 

عی
ض

ت

ده 
نن

ک

ی 
دگ

رزن
س

ضا
ف

   * * *        
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 افزایش بی سابقه تراکم در داخل مرز شهرهای موجود کالن پیکرگرایی

 رشد شهر در قالب توسعه ساختار اصلی و یا تکرار واحدهای فرعی متابولیزم

 ساختمان های مسکونی در قالبی منسجم و به صورت مجتمع های فشرده مسکونی 21گروه 

 یری ساختمان های بلند مرتبه در قالب نشانه شهریبه کارگ نماد گرایی

 مخالف تراکم حومه گرایی رفتارگرایی

 کمربندها و خطوط محدود کننده رشد شهر سنت گرایی

  پست مدرنیسم

توسعه پایدار 

 شهری
 افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری

 ساختمان های فشرده رشد هوشمند

 

کنترل حدود شهر در میان نظریات مختلف وجود داشته و اکثر نظریات موردمطالعه، به  جدول باال نشان می دهد که بحث

ضمن اینکه تعدادی از راهکارهای ارائه . نوعی به این مقوله توجه داشته اند ولی بعضا در راهکارهای ارائه شده متفاوت بودند

نظریه باغشهر هاوارد اگرچه به ایجاد راهکاری برای  شده نیز به نوعی با نظریه شهر فشرده در تضاد هستند؛ به طور مثال در

کنترل رشد جمعیت در شهر پرداخته شده است ولی راهکار ارائه شده در قالب ایجاد مجموعه هایی از باغشهرها گرد باغشهر 

اگرچه به کنترل همچنین نظریاتی مانند مدرنیسم و کالن پیکرگرایی نیز . اولیه؛ به اتالف بیشتر زمین اطراف شهر می انجامد

رشد شهر توجه داشته اند ولی تراکم پیشنهادی برای این هدف، با تراکم مطلوب شهر فشرده در تضاد است؛ ضمن اینکه این 

در این میان به نظریه پست مدرنیسم یا فراتجددگرایی برمی . نظریات از هیچ کدام از مؤلفه های شهر فشرده بهره ای ندارند

ر بودن نظریات آن با  ویژگی های شهر فشرده، از اصلی ترین هدف شهر فشرده که کنترل رشد افقی خوریم که علیرغم سازگا

بلکه در واقع تشویق کننده به این نوع از فرم شهری نیز هست، همانطور که در بخش قبلی آمد؛ . شهر می باشد، بی بهره است

داشت بزرگ شدن شهر، شرایط را برای تأمین موقعیت های این جنبش شهرها را منشاء رشد و نوآوری تصور می کرد و اعتقاد 

سایر . بنابراین این گروه ایده ای برای کنترل اندازه شهر نداشتند. شغلی بیشتر و تکثرگرایی بیش از پیش فراهم می سازد

 .نظریات نیز عمدتا راهکار تراکم باال و یا کمربند سبز را برای کنترل شهر در نظر می گرفتند

 تجارب جهانی اجرای شهر فشرده بررسی. 4

نکته ای که در رابطه با سیاست های شهر فشرده وجود دارد این است که به منظور اجرای سیاست های شهر فشرده در هر 

همچنین بایدتوجه داشت که زمان نسبتا . شهر؛ راهبردهایی که مقتضی با شرایط آن شهر هست مورد توجه قرار میگیرد

تا نتایج حاصل از سیاست های شهر فشرده در شهر مورد اجرا آشکار شود و این سیاست ها اغلب با طیف طوالنی ای الزم است 

وسیعی از منافع گروه های مختلف که در ناسازگاری با یکدیگر قرار دارند، مواجه است که شامل مقرارت دولتی، مشارکت 

انچه مرور تجارب اجرایی توسعه فشرده شهری، نشان چن Matsumoto, 2011)). مردمی، ارزیابی و نظارت مالی می باشند

می دهد، تقابل سختی میان طرفداران توسعه پایدار شهری و موافقین بازار محور مکان گزینی شرکتهای تجاری در شهر، وجود 

رای اجرای از آنجا که همواره قدرت در دست سرمایه و سرمایه داران است به نظر می رسد که در نبود قوانین محکم ب. دارد

بنابراین در اجرای ایده شهر فشرده، . شهر فشرده، این گروه بتوانند مسیر توسعه را تغییر داده و آن را از پایداری دور سازند

 Næss and) . )د داشتطرحریزی و ایجاد انگیزه های قوی سرمایه گذاری در مراکز شهری بسیار اهمیت خواه

others,2009در رابطه با اجرای ایده شهر فشرده در تعدادی از شهرهای جهان آورده شده است ر ادامه، چند نکته کلیدید: 
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منطقه متروپلیتن  ملبورن، پاریس، پورتلند، تویاما و ونکوور از اعضای   5دربررسی که در مورد اجرای شهر فشرده در -4-0

ارهای اجرای بهتر شهر فشرده مورد توجه صورت گرفته است، نکات زیر به عنوان راهک  "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه"

 :قرار گرفته است

به عنوان مثال طرح جامع  :مشاركت گسترده ذینفعان و هماهنگی بین دولتمردان در تدوین یک طرح راهبردی (2

ل بر تراکم باالتر در فضاهای باز موجود در شهر و اولویت دادن آن در مکان هایی که مرتبط با حمل و نق 1منطقه ای پاریس

سهیم شدن در پیاده . و این مساله می طلبد که هر شهرداری حدی از تراکم را مورد توجه قرار دهد. عمومی هستند تاکید دارد

کردن ایده شهر فشرده فرانسوی در واقع تالشی قوی برای برنامه ریزی در مورد حفاظت و تجهیز فضاهای باز منطقه ای با 

مرکز شهرداری  و مشارکت  2811این طرح با مذاکره .مصارف عمومی آنها می باشددرنظرگرفتن تفاوت اقتصادی، محیطی و 

 .گسترده طیف وسیعی از ذینفعان تدوین شد

جایی که کاربری های -به دلیل اینکه گسترش شهر در حومه ها :كشاورزی/سیاست های منسجم شهری و روستایی (1

افتد، توجه همزمان سیاست های شهری و روستایی به منظور اتفاق می -کشاورزی در رقابت با هم هستند/شهری و روستایی

به عنوان مثال در شهر پورتلند به منظور حفاظت از زمین های کشاورزی . جلوگیری از تنش بین این دو، اهمیت پیدا می کند

ه منظور ب. موثر شهر خواهد شد( توسعه)حاصلخیز، کمربند ی سبز برای شهر تعریف شده که در نهایت منجر به گسترش

 .تولید انرژی های تجدید پذیر مفید واقع خواهد شد( یا)تقویت کاربری های رقابتی روستایی؛ تقویت کشاورزی شهر و 

یکی از مهمترین سیاست های تکمیلی در این رابطه توسعه  :تالش در رابطه با تراكم مناطق ساخته شده ی موجود (8

ومی و خصوصی به طور همزمان به منظور توسعه تراکم باال در مجاورت سرمایه گذاری های عم. می باشد 8حمل و نقل محور

ایستگاه های حمل و نقل عمومی اتفاق خواهد افتاد تا از تراکم ترافیک جلوگیری به عمل آید و شاهد حمل و نقل عمومی 

که از قبل تحت توسعه مراکز شهری و بویژه زمینهایی )این نظریه بخصوص در مورد مکان های ساخته شده . پایداری باشیم

یکی از راهکارهای قابل ذکر در این زمینه، . در مقایسه با توسعه حومه ای جدید، می تواند موثر واقع شود( قرار گرفته بوده است

استفاده از تراموا در شهر پورتلند است که به طور همزمان زمین های از قبل تحت توسعه  را در مرکز شهر مورد توجه قرار داده 

بیلیون توسعه  1به وجود آمد تا به امروز بیش از  2731از زمانی که اولین خط تراموای سبک حمل و نقل در سال . تاس

در صد بیشتر از  15میانگین  مقدار ضریب سطح زیربنا، . مسکونی و تجاری درمجاورت ایستگاه های آن ایجاد شده است

ویژگی هایی از کم تا متوسط نزدیک ایستگاه هایی که توسعه . ستمیانگینی است که در بیرون ایستگاه ها مشاهده شده ا

. مجدد داشته اند دو برابر مقداری بوده که برای خصوصیات مشابه در مورد خارج ایستگاه ها گزارش شده است

(Matsumoto, 2011: Hovee,2008 (   همچنین باید توجه کرد سیاست های توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر

در . لند، فرصت های تجاری جدیدی را در رابطه با تراموا  به وجود آورد که به اولین تولید ملی تراموای مدرن منجر شدپورت

شهر تویوما سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه حمل و نقل انجام شد تا خطوط خصوصی راه آهن را که به تدریج در جدول 

همراه با این اقدام ، مسئولین شهری برنامه ای تشویقی را مورد . ی قرار دهدزمانبندی ها کنسل اعالم می شد مورد بازساز

در نتیجه هم به تعداد افرادی . توجه قرار دادند که به  ترغیب توسعه مسکونی نزدیک ایستگاه های حمل و نقل  می پرداخت

هروندان از حومه ها به مناطق مورد که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کردند اضافه شد و هم  مهاجرت تدریجی ش

 . نظر را در پی داشت

شهر ملبورن در دهه  :مقررات زدایی از طریق ابزار تشویق مالی به منظور ترویج اختالط كاربری ها در مراكز شهر (4

ر مراکز ، به عنوان یک اقدام ضد در برابر پدیده ی  افزایش اختصاص فضا به کاربری اداری، اجازه ی کاربری مختلط د 71

                                                           
2
 (SDRIF) 

3
 (TOD) 
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بر این . در طول این فرآیند، تعداد ساختمان های با کاربری مسکونی با سرعت باالیی، افزایش پیدا کرد. تجاری شهر را داد

اساس، توسعه ی عرضه ی آپارتمان در مراکز تجاری رخ داد و به دنبال آن، اختالط کاربری به طور فزاینده ای افزایش پیدا 

 .ت، به تعداد فرصت شغلی در ملبورن افزوده شدهمچنین در طول این مد. کرد

تراکم )به منظور کاهش اثرات منفی بالقوه سیاست های شهر فشرده  :اجرای استراتژی های مکمل به طور همزمان (5

سیاست های مکملی همزمان باید ...( ترافیک، قیمت مسکن، تقاضای باالی انرژی در مراکز شهری، جزایر گرمایی شهری و 

به عنوان مثال در حالیکه اجازه ی افزایش تراکم برای ساخت مسکن اضافی در مکان های ساخته شده شهر . ته شونددرنظر گرف

در ونکوور چندین شهرداری این . داده می شود؛ به طور همزمان به مساله ی کمبود مسکن قابل پرداخت نیز توجه شود

ار برده اند که  درحالیکه  در تمام مکان های ساخته شده، را به ک(ازجمله چگالی محیط زیست در شهر ونکوور)خالقیت 

همچنین ایجاد فضای سبز و تقویت هویت . افزایش تراکم داشته باشند به طور همزمان به مسکن قابل پرداخت هم توجه کنند

ززنده سازی در ملبورن تالش های شهری برای با. در مراکز شهری، عامل مهمی در کاهش برداشت منفی از تراکم می باشد

ترویج ساختمان های . مراکز تجاری شهر، همزمان با تمرکز سرمایه در عرصه ی عمومی و هدایت طراحی شهری صورت گرفت

سبز همزمان با افزایش تراکم در مناطق ساخته شده ی شهر، به منظور مدیریت تقاضای باالی انرژی و جلوگیری از ایجاد جزایر 

 .حرارتی، ضروری است

ارزیابی مقایسه ای بر ضرورت توجه به بافت محلی و تطابق با آن به هنگام طراحی و اجرای  :ی از شرایط محلیبازتاب( 6

اندازه جمعیت، فرهنگ و سبک زندگی، سرعت : بافت محلی شامل موارد زیر می باشد. سیاست های شهرفشرده، تاکید می کند

ه شده در گذشته و حال و عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست رشد یا رکود شهری، منظر، صنعت، سیاست های به کار گرفت

را دربر می گیرد اما  OECDبه این منظور، در حالیکه ارزیابی مقایسه ای در این مطالعه فقط کشورهای گروه . محیطی جاری

اساسی بافت این در رابطه باکاربرد ایده ی شهر فشرده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه الزم است تفاوت های 

: این تفاوت ها موارد زیر را که در کشورهای در حال توسعه وجود دارند، شامل می شوند. مناطق از هم، در نظر گرفته شوند

چارچوب های قانونی، سازمانی و فنی به ( تراکم شهری باالتر سه( میزان سرعت رشد اقتصادی و جمعیتی و فضایی دو( یک

در چنین بافت .وجود تعداد زیاد سکونتگاه غیر رسمی( حدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری پنجم( چهار طور کلی ناکارآمد

شهری، اعمال افزایش تراکم به تنهایی؛ منجر به تراکم بی حد و اندازه و مفرط خواهد شد که به نوبه خود موجب ازدحام، 

بزارهای مالی باید بهتر در تراز یکدیگر قرار گیرند تا همچنین ابزارهای نظارتی سنتی و ا. مسائل محیطی و فقر خواهد شد

به عنوان مثال، قرار دادن جریمه، کاهش . هماهنگی و انعطاف بیشتری را در میان اهداف سیاست های مختلف موجب شوند

تری از قبیل  دهنده ی انگیزه ی استفاده ی بی رویه از اتومبیل شخصی می باشد که می تواند همزمان با ابزار نظارتی منعطف

همچنین سیاست تعرفه بندی برای مکان هایی با حمل و نقل عمومی مفید است که می تواند موثر . کمربند سبز همراه شود

باشد برای تعبیر بهتری از سیاست های مربوط به تراکم و سرمایه ها در سیستم حمل و نقل عمومی به منظورکاهش واقعی 

. در به کار بردن ابزارهای مالی مختلف برای موثر واقع شدن چنین مکانیسمی موثر است انسجام. استفاده از اتومبیل شخصی

((Matsumoto, 2011 

در تحقیقی که در کشور ژاپن در مورد شهر ترانوس ساپورو انجام شده موارد زیر به عنوان سیاست های مورد نظر برای -4-2

عدم تأثیرپذیری ( 2: ه و اعالم شده است که به شرح زیر می باشداجرای شهر فشرده معرفی شده و میزان اثرات آنها مقایس

اولویت بخشی حمل و نقل ( 4توسعه حمل و نقل محور ( 8قیمت گذاری بر مسیر ( 1سیاستگذاری ها از ایده شهر فشرده 

د محدوده ی سیاست ادغامی قیمت گذاری بر مسیر و ایجا( 3قیمت گذاری بر محدوده ( 1ایجاد محدوده ی شهری ( 5عمومی 

سیاست ادغامی قیمت گذاری ( 7سیاست ادغامی اولویت بخشی حمل و نقل عمومی و ایجاد محدوده ی شهری (  3شهری 
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( 22سیاست ادغامی قیمت گذاری بر مسیر و اولویت بخشی حمل و نقل عمومی ( 21برمسیر و توسعه حمل و نقل محور 

 عه حمل و نقل محورسیاست ادغامی اولویت بخشی حمل و نقل عمومی و توس

نتایج نشان داد در مقایسه با بکار نبردن هیچ نوع سیاستی در این زمینه، تمام سیاستها به نوبه ی خود تاثیرگذار بوده اند و 

در این میان به نظر می رسد سیاست هایی که مرتبط با حمل و . اعمال آنها بهتر از به کار نبردن هیچ نوع سیاست می باشد

همچنین با ترکیب سیاست های تشویقی و سیاست . این زمینه کاراتر عمل کرده اند و اثرات بیشتری داشته اند نقل هستند در

اگرچه  این مسئله در مورد تمام این سیاست های اشتراکی . های اجباری شاهد اجرای موفق تر ایده ی شهر فشرده می باشیم

ن سیاست های قیمت گذاری بر محدوده و اولویت بخشی حمل و نقل در تمام مدل ها صادق نیست به طور مثال در به کاربرد

این سیاست کاهش معناداری را در تقاضای سفر ایجاد می . عمومی اولی سیاست اجباری و دومی سیاست تشویقی می باشد

هم  به منظور  در نتیجه شهر حاصله بسیار فشرده تر است زیرا فاصله مسیرها از(. تعداد کل سفری که کاهش می یابد. )کند

. اما در عین حال جالب است که میانگین زمان سفر افزایش پیدا کرده است. سفر ساکنین،  به طور میانگین کوتاه تر شده است

که یک دلیل آن می تواند جایگزینی مدهای دیگر حمل و نقل به جای استفاده از وسایل موتوری برای سفر باشد که  موجب 

تشویقی و )یافته ها نشان می دهند که وقتی دوسیاست، عمل کننده از دو جنبه متفاوت  باشند  .صرف زمان بیشتری می شود

برخالف آن، ترکیب دوسیاست قیمت گذاری بر مسیر و ایجاد محدوده   .اثر هم افزایی ناشی از آنها بیشتر خواهد بود( اجباری

از نمودار مشخص است که . ری را نشان می دهندی شهری که هردو جز سیاست های اجباری هستند یافته های جالب دیگ

وقتی این دو سیاست در کنار هم قرار گیرند در مقایسه با وقتی که هیچ نوع سیاستی اعمال نشود اثر بیشتری را شاهد 

ه انتظار می رفت وقتی که این دو سیاست همزمان با هم به کار می روند به نسبت زمانی که تنها سیاست ایجاد محدود.هستیم

ی شهری اعمال می شود، شاهد کاهش بیشتر تقاضای سفر باشیم، اما نتیجه چیزی نبود که پیش بینی می شد و به کارگیری 

دو سیاست مذکور باهم کم و بیش شبیه به کارگیری سیاست قیمت گذاری بر مسیر به تنهایی بود و این نشان می دهد که به 

در اینجا اثر قیمت گذاری بر مسیر به تنهایی، بیشتر از اثر . یشی نخواهد داشتکارگیری دو سیاست اجباری  همواره اثر افزا

ایجاد محدوده ی شهری به تنهایی، است و در نتیجه در هنگام ترکیب باهم، اثر ایجاد محدوده ی شهری نادیده انگاشته می 

 ((Vichiensan et al.,2005. شود

هایی هستند که برای جلوگیری از توسعه افقی شهر از سیاست کمربند  هنگ کنگ، بریتانیا، سئول و ملبورن از مکان-4-3

در طرح .اما در واقع کمربند سبز هرگز تمایل نداشته است توسعه شهری را به طور کامل محدود کند. سبز استفاده می کنند

عه دائمی شهری و به موقع، نگه که برای توس -های قانونی کاربری زمین، کمربند سبز بخش های باقیمانده یا ته مانده زمین را

 .تحت پوشش قرار می دهد-داشته می شوند

تحقیقات نشان داده که کمربند سبز شهر هنگ کنگ به جای منطقه ای برای حفاظت محیطی، یک منطقه ای برای گذار 

سیاسی با تغییراتی در بریتانیا سیاست کمربند سبز از لحاظ فضایی در داخل کشور متنوع است و در مواجه با شرایط . است

کمربند سبز در شهر سئول نیز عمدتا به دالیل نظامی و نه صرفا مهار توسعه شهری و حفاظت از حومه ها . روبرو می گردد

همچنین کمربند سبز در ملبورن به عنوان یک منطقه ذخیره برای توسعه آینده شهری در نظر گرفته شده . تعریف و اعمال شد

 (Tang et al, 2007) .بود

نشان می دهد که با توجه به مقاالت بررسی شده در این مطالعه، اجرای شهر فشرده در شهرهای مورد بررسی ، باکدام  4جدول 

سیاست ها صورت گرفته و این اجرا، مربوط به  کدام مولفه ی شهر فشرده  و در نهایت متاثر از کدام نظریه شهرسازی  بوده 

 :است

 هر فشرده در چند شهر مورد مطالعه و ویژگی ها و نظریات شهرسازی مرتبطسیاست های اجراشده ش: 4جدول
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مؤلفه / شهر 

 شهرفشرده

 تراکم نسبتا باال

باهدف جلوگیری از )

 (گسترش بی رویه  شهر

 کاربری مختلط
استفاده از حمل و 

 نقل عمومی

فضاهای عمومی زنده 

 و فعال

 ملبورن

 کمربند سبز

مقررات زدایی و 

 راستفاده از ابزا

تشویق مالی به 

منظور ترویج اختالط 

 کاربری ها
- 

ترویج ساختمان های 

سبز همزمان با 

 افزایش تراکم

 شیکاگو، باغشهر،

 سنت گرایی
 توسعه پایدار شهری

، 21شیکاگو، گروه 

 توسعه پایدار شهری

 پاریس

تراکم باالتر در مجاورت 

ایستگاه های حمل و 

 نقل عمومی
- - 

حفاظت و تجهیز 

باز منطقه  فضاهای

 ای

 توسعه پایدار شهری

 رفتارگرایی، 

 سنت گرایی، 

 پست  مدرنیسم

 پورتلند

 کمربند سبز

- 

تراکم باال در اطراف 

ایستگاه های حمل و 

 - نقل

 شیکاگو، باغشهر،

 سنت گرایی
 توسعه پایدار شهری

 تویاما
- 

 
- 

سرمایه گذاری -

گسترده در زمینه 

 حمل و نقل عمومی

- 

 ئی چرمایفسرگ

ترغیب توسعه -

مسکونی نزدیک 

ایستگاه های حمل و 

 نقل عمومی

 رشد هوشمند

 ونکوور

توجه همزمان به تراکم 

باال و فراهم شدن 

مسکن قابل تهیه ، به 

- - - 
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منظور رواج راحت تر 

 تراکم باال

 توسعه پایدار

 ترانوس ساپورو

ایجاد محدوده ی  -

 شهری

- 

و نقل توسعه حمل -

 محور

اولویت بخشی حمل -

 و نقل عمومی

- 

 توسعه پایدار

شیکاگو، سنت گرایی، 

 توسعه پایدار

قیمت گذاری بر -

 محدوده

قیمت گذاری بر --

 مسیر

 توسعه پایدار

 هنگ کنگ

 کمربند سبز

 شیکاگو،باغشهر، - - -

 سنت گرایی 

 بریتانیا

 کمربند سبز

 ر،شیکاگو، باغشه - - -

 سنت گرایی

 سئول
 کمربند سبز

- - - 
 شیکاگو،باغشهر،

 سنت گرایی

 

  گیری بحث و نتیجه
منظور  ینبه ا. توجه شد یشهرساز یشینپ یها یدهبا ا یدها ینشهر فشرده به نحوه ارتباط ا یدها ینوشتار پس از معرف یندر ا

 ی،شهر یها یناستفاده مختلط از زم ی،شهر یو فضاها ینزم و کارآمد از یشهر فشرده شامل تراکم منطق یچهار مؤلفه برا

و مکتب  زنده و فعال در نظر گرفته شد یعموم یو فضاها یلاستفاده از اتومب شو دوچرخه و کاه یادهپ یبر دسترس یدتأک

 ی،اد شناسو نم یی، نمادگرا21گروه  یزم،نهضت متابول یکرگرایی،نهضت کالن پ یسم،باغشهر، مکتب مدرن یهنظر یکاگو،ش

رشدهوشمند از نظر اعتقاد  یهو نظر یشهر یدارتوسعه پا یهنظر یسم،مکتب پست مدرن یی،مکتب سنت گرا یی،جنبش رفتارگرا

پست  یی،رفتارگرا یها یهنشان داد که نظر یبررس یجهنت. قرار گرفتند بررسیبه هرکدام از چهار مؤلفه شهر فشرده مورد 

از شهر فشرده را مورد  یشتریب یلفه هاؤم یدار،رشد هوشمند و توسعه پا ی،و نماد شناس یینماد گرا یی،سنت گرا یسم،مدرن

قرار گرفت و  یمورد مطالعه مورد بررس یاتمربوط به کنترل حدود شهر توسط نظر یسپس راهکارها. اند دهتوجه قرار دا
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مقوله  ینبه ا یموردمطالعه، به نوع یاتمختلف وجود داشته و اکثر نظر یاتنظر یانمشخص شد بحث کنترل حدود شهر در م

با  یبه نوع یزارائه شده ن یاز راهکارها یحال تعداد نددرعینارائه شده متفاوت بود یبعضا در راهکارها یتوجه داشته اند ول

 ینکه ا ییها یدهشهر فشرده و ا یتجارب موفق اجرا ینوشتار به راهکارها یدر انتها. شهر فشرده در تضاد هستند یهنظر

 .رساند یاری یفرم شهر ینبهتر ا یبه اجرا یتاهکارها از آن نشأت گرفته اند پرداخته شد تا در نهار

 

  منابع
 1شماره  ،3دوره ی،مجله مدرس، شهر یفضاها یمتراکم ساز یمپارادا یابعاد و راهبردها، رسول ی،و قربان محمدرضا ،پورمحمدی

 وزارت کشور یشهر یزیمرکز مطالعات برنامه ر ،تهرانی،شهر یو فضا یبلندمرتبه ساز، 2835یانزاده،مینوش،صدوق

مؤسسه انتشارات ، تهران،(جلد اول)معاصر یشهر یطراح ینظر یمبان یلتحل، 2833، بهناز و تقابن، سوده ی،بلوک یدحسین؛س ینی،بحر

 دانشگاه تهران

 یالملل یندانشگاه ب ،تهران،چاپ اول،یشهر یزیبرنامه ر یها یکو تکن یمبان ،2833 ،یادفر یز،مهد نژاد، حافظ و پره ؛اله یاری،کرامتز

 چابهار

 یرانمرکز انتشارات دانشگاه علم وصنعت ا ،تهران، و سوم یستچاپ ب.یشهر یزیبرنامه ر یبر مبان یمقدمه ا ،2833یل، اسماع یعه،ش

مرکز نشر ، تهرانی،دن اعتضادترجمه ال، سرچشمه ها تا منشور آتن ینمعاصر از نخست یشهرساز، 2731ی،واتسالف،اوستروفسک

 2835،یدانشگاه

و  یسازمان مشاور فن ،تهران ،شهر تهران یاستخوان بند ،2831،جواد یمی،محسن و سل یبی،رضا؛ حب ی،صبر یروسس یحه؛مل یدی،حم

 شهر تهران یمهندس

 2835،ارات و چاپ دانشگاه تهرانمؤسسه انتش ،تهرانیبی، حب یدمحسنترجمه سیالت،و تخ یاتواقع ی،شهرساز ، 2715،فرانسوا ی،شوا

 مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهرانی، شهر یطراح یندفرآ.، 2833یدحسین،س ینی،بحر

 یشهآثار اند ،تهران، مدرن یدر ساختمان ها یبلندمرتبه ساز ،2831 ،ابوالقاسم یدصدر،س

 مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، اپ دومچی، ن در شهرسازآتجدد و فراتجدد و پس از ، 2835یدحسین، س ینی،بحر

 یانتشارات جهاددانشگاه ،شهر، مشهد یسنجش فرم کالبد یو مدل ها یاصول، مبان ،2833، ا، محمدرضا و عباس زاده، غالمرضارهنم

 مشهد

 42-13،11شماره  ، "یناسش یطمح" یاجغراف یهنشر، از فکر تا عمل: یدارپا یتوسعه شهر ،2831،و مکنون، رضا  ینی،حسینبحر
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