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حاميان علمي كتاب
در اينجا مي بايستي از كليه حامياني كه با راهنمايي ها و كمك در تدوين بسياري از مثال هاي آمده در كتاب، مؤلفان را ياري 

رسانند، تشكر و قدرداني گردد.

شركت گرافيك هاي شهري با مجموعه اي از طراحان و نقشه كش هاي خالق و حرفه اي در طراحي گرافيكي و تصويرسازي 
طراحي شهري، برنامه ريزي و حمل و نقل با توسعه زبان ترسيمي و تكنيك هاي طراحي شهري توانسته است گامي مؤثر در 

ارتباط ميان متخصصان، كارفرمايان و مردم در امور شهري بپيمايد.

كيب۱ (كميسيون معماري و محيط مصنوع) مشاور در امور معماري، طراحي شهري و فضاي جمعي مي باشد. اين سازمان 
به عنوان هيأت مردمي، سياست گذاران شهري را در جهت پديدآوردن فضاهايي براي مردم ترغيب و تشويق مي نمايد. 

همچنين اين ارگان از اسناد خرد و محلي برنامه ريزي در راستاي تدوين سياست هاي طراحي در مقياس ملي استفاده كرده و 

پيشنهادات و توصيه هاي تخصصي خود را به پيمانكاران و معماران ارائه مي نمايد.

گروه طراحي شهري۲ در سال ۱۹۷۸ فعاليت خود را آغاز نمود. اين گروه به عنوان گروهي عملياتي از سوي اعضاي خود 
متشكل از طراحان شهري، معماران، برنامه ريزان، مهندسان، محققان، معماران منظر، روزنامه نگاران و بسياري حرفه هاي 

ديگر، حمايت مي شود. فصلنامه تخصصي گروه طراحي شهري، مجله اي راهبردي در حوزه فعاليتي آن به شمار مي آيد.

بنياد ديويد الك۳ نيز يكي از هدايت كنندگان برنامه ريزي و طراحي شهري در انگلستان مي باشد. اين بنياد از شصت تيم 
ميان رشته اي قدرتمند شامل معماري، طراحي منظر، طراحي گرافيكي و نيز رشته هاي اصلي برنامه ريزي و طراحي شهري 

تشكيل يافته است. اين انجمن خدمات مشاوره تخصصي خود را در رابطه با دستيابي به راه حلهاي خالقانه براي پروژه هاي 

متنوع، از بازسازي يك مركز شهري تا طراحي يك مجتمع زيستي و از برنامه ريزي استراتژيك تا اجرا، ارائه مي دهد.

گيلسپايز۴ نيز شركتي است كه درخصوص خلق كيفيت در فضاها ومكان ها به ارائه خدمات حرفه اي مي پردازد. اين شركت 
با ورود به عرصه طراحي منظر در اوايل دهه ۱۹۶۰، فعاليت خود را در خصوص ارائه خدمات منسجم در رابطه با طراحي 

شهري، طراحي منظر، برنامه ريزي محيطي و در مواردي معماري تكميل نمود.

جان تامسون و شركاء۵ شركتي متشكل از طراحان شهري، معماران و متخصصان برنامه ريزي اجتماعي است كه با تجارب 
معتبر و قابل توجهي در خصوص توسعه هاي مقياس كالن مسكوني و كاربري مختلط در دو بخش خصوصي و عمومي 

مشغول به فعاليتند. اين شركت، تاكنون پروژه های فراوانی را در انگلستان و نيز سرتاسر اروپا در زمينه هاي سكونتگاه هاي 

جديد، توسعه هاي شهري، توسعه هاي ساحلي، تحوالت درون شهري و روستايي و توسعه هاي الحاقي برعهده داشته است. 

اين پروژه ها تأكيد ويژه اي بر دستيابي به راه حل هاي خالقانه جهت توسعه همزمان فيزيكي، اجتماعي و تغييرات محيطي 

داشته اند.

بنياد راجر اوانز۶ در طول دهه گذشته بر روي بيش از ۱۰۰ طرح جامع مركز شهري، محالت شهري و توسعه شهري در 
سرتاسر انگلستان و فراتر از آن فعاليت نموده است. دريافت جايزه ملي RTPI براي پروژه «برنامه ريزي واحدهاي همسايگي 

جديد»، جايزه RIBA/ RTDI براي پروژه «طراحي مسكن»، Civic Trust براي طراحي قلمرو جمعي و دريافت جايزه 

CABE Building براي تدوين استاندارد طاليي زندگي از جمله افتخارات اين بنياد به شمار مي آيد.

1-CABE (Commission for Architecture Built Environment

2-Urban Design Group 

3- David Lock Associates (DLA)
4-Gillespies
5-John Thompson & Partners 
6-Roger Evans Associates Ltd(REAL)



1-David Stuart Walton   

ديويد استوارت والتون۱ ٢٠٠٦ - ١٩٣٨ 
برنامه ريز  والتون،  استوارت  ديويد  به  تقديم 

آوردن  پديد  در  مهم  سهمی  که  شهری  طراح  و 

و ايجاد کتاب حاضر داشت. اّما متأسفانه بيش از 

اتمام آن چشم از دنيا فروبست.

شهری  طراحی  در  وی  شفاف  و  روشن  رويکرد 

گرديده  ارائه  کتاب  اين  تصاوير  از  بسياری  در 

و  او  باالی  توجه  و  دقت  و  عميق  درک  است. 

حائز  آنچه  بر  تمرکز  و  تعريف  در  تواناييش  نيز 

اهميت بود، سر لوحه ای ايست برای آنان که با او 

همکاری نمودند.



مقدمه مترجم:
کتابی که پيش رو داريد منبعی بسيار ارزشمند و مفيد در زمينه توليد، استفاده و مديريت آثار و عالئم گرافيکی در رشته طراحی شهری است. 

اتکای باالی پروژه های طراحی شهری به تصويرگری موضوعات آن و تبيين تأثير گذار و مفيد آن ها در قالب عالئم و نشانه های گرافيکی 

امری متداول و به جا می باشد. قدرت بيان تصويری موضوعات و مفاد پروژه می تواند موفقيت آن را در فرايند تصويب و اجرا بسيار افزايش 

دهد و چه بسا در غير اين صورت آن را مردود و شکست خورده سازد. از سوی ديگر، به نظر می رسد افزايش آگاهی طراحان شهری و 

دست اندرکاران امور مرتبط با طراحی شهری نسبت به اين مهم نه تنها کافی نيست، که زمينه چالش هايی را در باب نحوه استفاده و بهره 

مندی از نشانه ها و طرح های گرافيکی پيش می کشد تا اين ابزار گويا و سليس پروژه ها را با استفاده ناآگاهانه و صوری از آن صرفا جهت 

خالی نبودن اسناد و گزارشات از آثار پر طرفدار و مؤکد گرافيکی و تصويری ، به وسيله ای فاقد ارزش علمی  تبديل ننمايد . از اين جهت 

است که مديريت علمی و اتخاذ فرايندی منطقی به منظور کنترل گرافيکی و نيز افزايش قدرت بيان تصويری در ارائه اسناد و گزارشات 

ضرورتی دو چندان می يابد.

 اهميت مبحث کتاب حاضر به جهت  فقدان مرجعی موثق و عمومی ميان طراحان شهری يا مسؤالن طراحی گرافيکی امور طرح ريزی 

شهری ،که آنان را به کاربرد صحيح و مشترک عالئم گرافيکی يا مديريت مناسب و کنترل برنامه ريزی شده طرح های گرافيکی هدايت 

نمايد، بيش از پيش آشکار خواهد شد. 

در سال های اخير روند رو به رشدی در انجام پروژه های طراحی شهری ديده می شود. لکن گذشته از جنبه منطقی، علمی و تحقق پذيری 

اين پروژه ها، بررسی آن ها حاکی از ضعف و نقصان در ارائه تصويری و گرافيکی پروژه ها می باشد. از اين رو، مترجمين کتاب حاضر به 

سبب ضرورت مسأله و جهت جلوگيری از روند افزايشی کاربرد نادرست نشانه ها و عالئم گرافيکی و ترويج رويه ای معقول و منطقی  در 

بهبود کيفيات ارائه پروژه ها ، با انتخاب اين مجلد که به واقع اثری بی مانند در زمينه هدايت طراحان شهری و ساير افراد دخيل در اين امر 

می باشد، سعی نمودند گامی در جهت نيل به اين هدف مهم بردارند.

مترجمين اين مجلد از نظرات خوانندگان محترم بسيار استقبال خواهند کرد تا به کمک آنان و با اصالح اشتباهات احتمالی در متن کتاب، 

اثری مفيد و به جا ماندنی را در اختيار آنان قرار دهند و به وظيفه علمی خود عمل نمايند.

در نهايت الزم می دانيم از آقايان دکتر جواد مهديزاده و مهندس جواد محمدی و نيز سرکار خانم مهندس سارا عباسی افشار که با راهنمايی های 

خود مترجمين کتاب را ياری رسانند، قدردانی کنيم.

اميد که تالش مترجمين اين مجلد برای خوانندگان گرامی و عرصه علمی طراحی شهری مفيد واقع گردد.

                                                                                   

                                                                                                                                         امير شکيبا منش

                                                                                                                                         مهشيد قربانيان



1-Steven Bee

پيشگفتار
طراحي گرافيكي از زماني كه بشر تصاوير را به عنوان مكمل اساسي كلمات كشف نمود ، وجود داشته است. اگر چه ممكن است طراحي 

شهري به عنوان فعاليتي جديد به شمار آيد اما با اين حال اجزاء و عناصر اساسي آن، حتي بيش از آنچه به نظر مي رسد و از آغاز ساخت و 

ساز و كشت و كار توسط انسان به كار گرفته شده اند.

فشارهاي عصر جديد براي ارتقاء توأم توسعه و نظارت محيطي سبب گرديده تا اهميت ارتباطات ميان طراح و كارفرما، مدير و عوامل و 

عناصر تحت مديريت، ادارات مردمي و عموم مردم و بسياري از متخصصيني كه در راستاي دستيابي به توسعه پايدار در حركتند، بسيار 

بيش از پيش تحكيم و تقويت گردد.

توانايي ها و مهارت هاي برقراري ارتباط مطلوب مي تواند در جهت درك دو جانبه ميان افراد دخيل در هر پروژه اي مؤثر واقع شود. چنين 

دركي مي تواند سبب تهييج و توليد ايده هايي گردد كه ممكن است ، در غير اين صورت ، به دست فراموشي سپرده شوند. نمايش صحيح و 

روشن ايده ها مي تواند قدرت ها و ضعف هاي آنها را مشخص و به پالودن و غربال راه حل هاي انتخاب شده كمك نمايد. نمايش درست 

راه حل ها خواهد توانست به جلب و تأمين موافقت، تعهدات و اشتياق تمام عوامل درگير در پروژه بيانجامد و سبب ايجاد انتظارات واقع بينانه 

از آنچه كه براي يك پروژه قابل دستيابي است، شود.

تصاوير گرافيكي قابليت بيان و انتقال آنچه را كه ممكن است با كلمات غيرقابل بيان و يا حداقل نيازمند پرگويي هاي بسيار باشد، دارند. از 

اين رو مي توان طراحي گرافيكي را از اجزاء ضروري فرآيند طراحي شهري به شمار آورد.

همكاري و تعامل ميان طراحان گرافيكي و ساير اعضاء يك تيم طراحي شهري تاكنون آنچنان كه سزاوار آن بوده، صورت نپذيرفته است. 

اين كتاب، گروهي از نمونه پروژه هايي را كه به سبب درك تيم طراحي آن از ضرورت اين همكاري دوجانبه، موفق عمل نموده اند، گرد هم 

مي آورد. اين مجلد توسط افرادي حرفه اي و با كوله باري از تجارب به نگارش درآمده است؛ از اين رو مي تواند براي آن دسته از كساني 

كه در رابطه با گرافيك طراحي شهري فعاليت مي نمايند و نيز آن گروه از دانشجويان و افراد حرفه اي كه براي نخستين بار وارد اين مقوله 

شده اند، مفيد و آموزنده باشد.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                  استيون بی۱



ترسيمات
پالن ها، دياگرام ها، تصاوير گرافيكي آمده در اين كتاب، همواره مبتني 

بر يك طرح پيشنهادي واقعي نيستند. هدف از اين ترسيمات بيش 

كشيدن  تصوير  به  مشخص،  و  معين  پروژه هايي  تبيين  و  توضيح  از 

تكنيك هاي گرافيكي موفق مي باشد.

هدف از اين كتاب
ايجاد  جهت  گرافيكي را  تكنيك هاي  استفاده از  راهنماي  مجلد،  اين 

قرار  مخاطب  اختيار  در  شهري  طراحي  فرآيند  در  ايده ها  انتقال  و 

مي دهد. از اين رو كتاب حاضر نمي تواند به خودي خود به عنوان 

راهنماي فرآيند طراحي شهري و يا كتاب راهنماي آموزش طراحي 

نحوه  نظير  كتاب  اين  در  آمده  تخصصي  موضوعات  آيد.  شمار  به 

طراحي نقشه ها، انتخاب و استفاده از داده ها، پرسپكتيوهاي ساختماني، 

نرم  افزارها و برنامه هاي كاربردي كامپيوتري و يا تهيه دستي تصاوير 

چاپي  متون  ساير  و  تكنيك ها  آموزش  واحدهاي  در  جامع  طور  به 

آورده شده اند.
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مواردي كه مي بايد در زمينه، ترسيم گردند:
• موقعيت استراتژيك سايت

• زمينه محلي
• سايت و اجزاء مجاور آن

- راهها

- مسيرهاي ويژه دوچرخه / پياده راه ها

- مراكز محلي

- مدارس

- ارتباطات بصري 

- ديدها

- مراكز خريد

- حمل و نقل عمومي

- فضاهاي باز و ...

• مسائل كليدي در رابطه با زمينه گرايي:
       - فرصت ها و تحليل ها

       - موانع حركتي

( SWOT) تحليل سوات -       

راهنماي استفاده از اين كتاب
در اين مجلد نكات مهم و كليدي به طرقي مختلف و با گرافيك هاي 

متمايز از هم بازگو شده اند. اين تركيب ها در جاهاي مناسب استفاده 

گرديده و اطالعات حائز اهميت و معيني را در رابطه با موضوعات 

عنوان شده در صفحه ارائه مي نمايند.

نكات كليدي
خطوط  و  ليست ها  چك  تذكرات،  توصيه ها،  موضوعي،  هر  پايان  در 

راهنماي ساده اي ارائه گرديده است. نكات كليدي را در چهارچوب 

زير در صفحات بعدي مشاهده خواهيد كرد:

نمونه هاي موردي
در كتاب حاضر از چهار نمونه موردي جهت نشان دادن نحوه استفاده 

و به كارگيري تكنيك هاي گرافيكي در پروژه ها استفاده گرديده است. 

اين نمونه ها در قالب تصاوير رنگي زير آورده شده اند.

آنچه نشان مي دهد/ چرا به لحاظ گرافيكي مطلوب است
در اين كتاب در توضيح و تبيين آنكه «چه تصاويري آورده شود» 

و «چرا اين تصاوير و ترسيمات مي تواند مفيد و نتيجه بخش باشد» 

مطالبي مفيد طرح گرديده است. اين مطالب با نكته گيري از مباحث 

آورده  زير  در  آنچه  مشابه  شاخص»  «نكات  سري  يك  صورت  به 

شده، در متن كتاب ديده مي شود.

آنچه نشان مي دهد:
• گزينه هاي پيشنهادي كاربري اراضي در ادينبورگ۲ نمونه منعطف از توسعه 

درونی يك بلوك شهري را نشان مي دهد.

• تنوع خيابان ها و معابر و كاربريهاي مناسب در جبهه عمومي آنها.

• گزينه هاي پيشنهادي استفاده از هسته بلوك شامل چگونگي استفاده از فضا، 

و فضاهاي جمعي.

چرا به لحاظ گرافيكي مطلوب است:
• نمايش مفهوم و ايده اصلي بي آنكه دقيق باشد.

• ترسيم دستي جهت تأكيد بر مرحله ايده پردازي.

• كاربريها در حاشيه ذكر گرديده اند.

تيك ها و ضربدرها
براي مقايسه نمونه هاي خوب و بد به ترتيب از عالئم و  استفاده 

شده است.
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۲-۱۰-۹- نقشه مراحل پروژه
اکثر پروژه های بزرگ طرح ريزی شهری نيازمند ترسيماتی از 

باشند. می  نظر  مورد  توسعه  طرح  مراحل  يا  مراتب  سلسله 

 اين نقشه ها را می توان با دياگرام های دو بعدی استانداردی از 

فازها، يا به گونه ای مؤثر با مجموعه ای از دياگرام های سه بعدی 

کامپيوتری نمايش داد. در اين دياگرام ها در هر مرحله، مراحل 

قبلی به صورت متوالی به آن اضافه می شوند.

آنچه نشان می دهد:
• سلسله مراتب توسعه

• ساخت و سازهای اضافه شده بر هر 
مرحله

• وجه و سطوح مشترک ميان مراحل

چرا به لحاظ گرافيکی مطلوب است:
• حدود و ميزان توسعه در هر مرحله به 

صورت مدل حجمی روی نقشه خالصه و 

نمايش داده شده است.

• کاربرد رنگ تيره تر در هر مرحله جهت 
تأکيد بر آن مرحله

• نمايش ساخت و سازهای متوالی با سايه 
و ته رنگ

مرحله ٢ مرحله ١

مرحله٤مرحله ٣




