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بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید
عالیشهر
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چکیده
از اصلی ترین اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری دستیابی به فضای شههری مللهود در شههر هها مهی باشهد
مللوبیت فضاهای شهری این امکان را به شهروندان می دهد که بتوانند سرزندگی را به فضاها القا کنند بررسی و ارزیابی
توده و فضا در شهر های جدید می تواند این سوال راه که " آیا شهر های جدید به میزان کافی فضهای شهری سرزنده و
مللوبی را دارا می باشند؟" را پاسخ داده و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی نماید هدف از این پژوهش پرداختن به مفهوم
اساسی توده و فرم  ،فضا بوده و در اد امه به بررسی این موارد در ساختار شهر ها و نحوه شکل گیری و تاثیر گذاری آنهان
بر بافت شهری پرداخته و سپس این موارد را در محدوده مورد ملالعه خود که شهر جدید عالیشهر می باشد مورد بررسی
و ارزیابی قرار داده است روش تحقیق این پژوهش از روش تحقیق کتابخانهای جههت بررسهی نرریهات گونهاگون بههره
گرفته شده است از روش تحلیل بافت شهر عالیشهر جهت بررسی تغییرات فضاهای عمومی استفاده شده و از روش های
مشاهده ای و تحقیق میدانی جهت برداشت اطالعات شهر جدید عالیشهر کمك گرفته شده است در اخر تحلیلی بر میزان
پراکندگی توده و فضای شهر عالیشهر ارائه خواهد داد
واژههای کلیدی :توده  ،فضا  ،شهرجدید عالیشهر ،فضای عمومی  ،شهر جدید

 -1مقدمه
زمانی که سخن از پرداختن به کالبد شهر به میان میآید ،این چنین پرسش ملرح میشود که کالبد شهر چیست؟
ساده ترین جواد به این سئوال که تخصصی بیش از تجربه زندگی در شهر را نمی طلبد اینست ،ساختمانها و فضای
مابینشان (کریستوفر )1پاسخ اخیر در ضمن سادگی  ،جامع و مانع است و در ترجمان آن به ادبیات حرفهای و تخصصی
ملالعات شهری ،عبارت " توده و فضا " ملرح میشود عبارتی که سابقه آن به سه قرن پیش بر میگردد و تفاوت آن با
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. Alexander Christopher.
* مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد واز نرر علمی مورد تایید می باشد .
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