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اري و طراحي شهري در      در معم  "مكان"باره مفهوم    هاي مطرح در    ترين پرسش   برخي از مهم   ارزش طراحي شهري،  
  . نمايد جوامع مدرن را مطرح مي

قي قادر به ايجاد ارزش اقتصادي و اجتماعي در جوامع است؟ در شـرايط دشـوار                ي از چه طر   ،"طراحي شهري مطلوب  "
كننـد،   ها استفاده مـي گذاري كرده و يا از آن ها سرمايهكه در آن كيفيت براي كساني هاي با مالي و اقتصادي، عايدي ساختمان  

مجـاب  را  گـذاران و سـازندگان        كه كارفرمايان، سـرمايه    شكلي دست يافت       به هاي مذكور   توان به ارزش  طور مي    چه   چيست؟
 كند؟ تر مي رقابت   قابل،ها را در بازار كه طراحي مطلوب موجب ايجاد ارزش افزوده شده و محصول نهايي آننمايد

 صورت گرفته است، مبتني بـر ادبيـاتي جـامع، مبـاني نظـري               1"بارلت"پژوهش حاضر كه توسط دانشكده شهرسازي       
 در انگلستان است، كه سرآغازي براي پاسخ        )داراي كاربري مختلط   (هاي مختلط   گسترده و منتخبي از موارد مطالعاتي توسعه      

شود كه طراحي مطلوب، موجد مزاياي ويژه اقتصادي،          گونه نتيجه مي  هاي دريافتي اين    از پاسخ . باشد  ذكور مي هاي م   به پرسش 
تـوان در     چنـين مزايـايي را مـي      .  اسـت  نفوذ   و ذي  نفع  ذي هاي   و گروه  محيطي براي طيف وسيعي از افراد       اجتماعي، و زيست  

هـاي زنـدگي، افـزايش      ، كـاهش هزينـه    2"تر  قابل اجاره هاي    هحوز"حصول  گذاري،    بهبود سود ناشي از سرمايه     چونمواردي  
  . سازي جوامع، خالصه كرد زنده  و كسب سود حاصل از احيا و باز،وري نيروي كار بهره

، سرآغازي بزرگ است كه از آن، هسته اصلي و مستدل كار            3"كميسيون معماري و محيط مصنوع    "چنين تحقيقي براي    
باره حـصول ارزش   هدف، تفكر در. هاي صرفاً تجاري است اي به مراتب فراتر از توسعه     ، دامنه هدف ما اكنون  . گيرد  ما شكل مي  

هاي متعلق بـه    ويژه ساختمان   هاي ساختماني، به     اجتماعيِ منبعث از طراحي مطلوب در ميان طيف متنوعي از گونه           -اقتصادي
جمله    از مزاياي مختلف را حاصل نمايد كه از آن         ما اطمينان داريم كه طراحي مطلوب قادرست تنوعي       . است 4"بخش عمومي "

توان به كاهش جرم، افزايش سرزندگي قلمروي عمومي، حركت و جنبش كارا و موثر، و بهبود وضع سالمت جوامـع اشـاره          مي
هاي مالي دولت، نتيجـه غـايي طراحـي شـهري              اجتماعي، و افزايش اندوخته    هاي  تر، كاهش محروميت    عبارتي ساده  به. كرد
 .طلوب استم

قصد اصـلي آن، تكـوين يـك    . اي نيز ندارد، نيست بنابراين، پژوهش حاضر يك تمرين صرفاً آكادميك كه چندان فايده 
كميـسيون  "نظـر     از نقطه . باشدوساز    گذاري و ساخت    سرمايهحوزه   تصميمات   اي براي   پشتوانهمنبع اطالعاتي است كه بتواند      

معماري و  بودن    سختي است كه در جهت تضمين ارزشمند       و هاي سفت   ، اين تحقيق، بخشي از تالش     "معماري و محيط مصنوع   
ـ  "معمـاري و طراحـي شـهري مطلـوب        "واجد ارزش بودن     .شود   انجام مي   مطلوب طراحيِ ـ  شايست ي بـر   دليل بـراي   شانگي
ها و فضاهايي هـستند       د ساختمان كارفرماياني كه متولي ايجا   . استگذاري توسط كارفرمايان بخش دولتي و خصوصي          سرمايه

 .    دهد ها رخ ميهاي روزمره ما در آن كه زندگي و فعاليت
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  قدرداني
، مراجـع محلـي، و      14"هـا  ساكنان  و متصرفان فضاها و ساختمان      "گذاران، طراحان،     ندگان، مالكان، سرمايه  از تمام ساز  

هايشان موافقت نمودند،     نه تنها همگي با ارزيابي و سنجش پروژه       . شود تمام رهگذراني كه حاضر به مصاحبه شدند، تشكر مي        
  . بپذيرندنيزآن را طرفي  بلكه اين اميد نيز وجود دارد كه اهميت پژوهش و بي

 و نيز از اعـضاي      IPD(16("گذاري امالك و  مستغالت      موسسه اطالعاتي سرمايه  " و همكاران او در      15"توني كي "از دكتر   
  .اي داريم  تشكر ويژههمگروه راهبري 

 

                                                 
1- Matthew Carmona 
2- Claudio de Magalhães 
3- Michael Edwards 
4- Bob Awuor 
5- Sherin Aminossehe 
6- Les Sparks 
7- Robert Bargery 
8- John Billingham 
9- Urban Design Group 
10- Peter Ellis 
11- DETR: Department of the Environment, Transport and the Regions 
12- Ziona Strelitz 
13- Ziona Strelitz Associates 
14 - Occupiers 
15- Dr Tony Key 
16- Investment Property Database 



 
 
 
 

  

  15        وب ارزش افزوده را به همراه دارد طراحي شهري مطل-2-1
  16            چه كساني هستند؟ نفعان  ذي-2-2
  17        تري دست يافت؟  توان به ارزش افزون طور مي   چه-2-3
 
 
  23              زمينه تحقيق   پيش-3-1
  24            هاي كليدي تحقيق  اهداف و پرسش-3-2
  24                 روش تحقيق-3-3
 
 
  29          باره ارزش و طراحي شهري هايي در  پرسش-4-1
  29              ؟به چه معناست ارزش -4-2
  30           است؟حايز اهميت ارزش موضوع  چرا -4-3
  31             از تاريخ كدامند؟منتجهاي   آموزه-4-4
  33          ؟به چه معناست "طراحي شهري مطلوب" -4-5
  35      ؟ز طراحي مطلوب، به چه ميزان استها ا ها و دريافت  برداشتتفاوت -4-6
  38  ؟گيري قرار داد توان ارزش و كيفيت طراحي شهري را مورد سنجش و اندازه چگونه مي -4-7
  41  ؟، قلمداد نمود"طراحي شهري مطلوب"  افزودهتوان به عنوان ارزش چه چيزي را مي -4-8
     از مزايا و منافع ياد شون  مي"طراحي شهري مطلوب"هاي  چه كساني متحمل هزينه -4-9

  41              ؟گردند مند مي آن بهره
  47      ؟ يابي به ارزش افزوده طراحي، چه موانعي وجود دارددر راه دست -4-10
 
 
  55               چارچوبي تحليلي-5-1
  57               گزينش موارد مطالعاتي-5-2
  58              موارد مطالعاتي مروري بر -5-3
  58            ميدلند شرقيمنطقه  -5-3-1
- Castle Wharf58              ، ناتينگهام  
- Standard Court58              ، ناتينگهام  
  65            ميدلند غربيمنطقه  -5-3-2
- Brindleyplace65              ، بيرمنگام  
- Waterfront Business Park65            ، دودلي  
  74              غربي شمالمنطقه  -5-3-3
-  Barbirolli Square74              ، منچستر  
- Exchange Quay74              ، سالفورد  

الب
مط

ست 
فهر

  

 9         ساختار تحقيق-1    

 13                       اصليهاييافته-2

    21                          تحقيق-3

 27                  ادبيات و مباني نظري تحقيق-4

 53                    مطالعات موردي-5



 
 

  85                          شواهد كيفي-6-1
    85  گذاران  سرمايههاي  ديدگاه-6-2
  88   سازندگانهاي ديدگاه-6-3
  91   طراحانهاي ديدگاه-6-4
  93                     و متصرفان  هاي ساكنين ديدگاه-6-5
  96                                   مراجع محليهاي ديدگاه-6-6
  98                        كاربرانهاي ديدگاه-6-7
 
 
  103                      ادبيات و مباني نظري-7-1
  103                               ارزش اقتصادي:  تحقيق تجربي-7-2
  107                زيست محيطي و اجتماعيارزش :  تحقيق تجربي-7-3
 
 
 
 
 

  117                        فيرويكردهاي كي) الف
  119                     رويكردهاي كمي) ب
 
 
 

    

فهرست مطالب
 

  83                     نفع هاي ذي افراد و گروه-6

  101                       نتايج تفصيلي-7

  111                 هايي براي تحقيقات آتي توصيه-8

      115    ساخت رويكردهاي كيفي و كمي به سنجش ارزش در محيط انسان-1پيوست

  127             گروه تحقيق توسطرد مطالعاتياموارزيابي -2پيوست

  137                مصاحبههاي  فرم-3پيوست

  147                 شناسيكتاب




