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چكيده:
توسـعه درونـزا يکـی از مباحـث نويـن جهانـی در عرصـه شهرسـازی اسـت كه به توسـعه نقـاط متـروک،  بهره برداري شـده و 
توسـعه يافتـه بـه جاي سـايت هاي توسـعه نیافته خارج از شـهر مـی پردازد. كاربـرد اين راهبرد در توسـعه های شـهری ضمن 
كنتـرل رشـد خـودروی شـهری، می توانـد به بهره بـرداری كاراتـر از تاسیسـات و اراضی شـهری موجود و كاهش ناسـازگاری 
میـان كاربـری هـای مختلـف درون شـهری و توسـعه مجـدد اراضـی قهـوه ای منجـر شـود.  پژوهـش حاضر با هـدف معرفی 
بیشـتر مفهـوم توسـعه درونـزا به جامعه شهرسـازی كشـور و بـا روش توصیفی-تحلیلی به بررسـی فرآيند و تحلیـل نتايج پروژه 
توسـعه درونـزا در فـرودگاه تمپـل هـوف بـه عنـوان يکی از فـرودگاه های مهم شـهر برلیـن و اسـتخراج و ارائه خطـوط راهنما 
بـرای راهبـری بهتـر پـروژه های توسـعه شـهری در كشـور می پـردازد. توجـه به مشـاركت واقعی مـردم، رشـد تدريجی مکان 
جديـد، ارتقـای هويـت مـکان، ارتبـاط بـا بافت های پیرامـون، خلـق فعالیت های نـوآور، اتخاذ تدابیـری برای تحريک توسـعه، 
توجـه بـه نیـاز كل شـهر و در نظـر گرفتن سـاختار اصلی نقشـی كه طرح های شـهری برای مـکان در نظر گرفته انـد، از جمله 

خطـوط راهنمايـی اسـت كـه می تـوان از تجربه تمپـل هوف اسـتخراج نمود. 

واژگان کليدی: توسعه شهری، توسعه درونزا، توسعه مجدد، فرودگاه تمپل هوف، خطوط راهنما

تمپل هوف)Templehof(، مرگ يك فرودگاه، تولد يك پارک
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* كارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران
kazem55@ymail.com



135

41
-4

ه2
مار

ش

 1- مقدمه:
يکـی از مقولـه هايـی كـه در دهـه هـای اخیر به واسـطه ظهـور مفهوم توسـعه پايدار و رشـد هوشـمند در عرصه شهرسـازی و 
توسـعه شـهری متداول شـده اسـت، راهبرد توسـعه درونزا يا میان افزا  اسـت. توسـعه شـهرها فرآيندی اسـت كه دائما تحول 
را تجربـه مـی كنـد. بـه عنـوان يـک نتیجـه عملکردهايـی كـه در بخش هـای خاصی از شـهر در حال وقوع اسـت به واسـطه 
تغییـر در شـیوه زندگـی جامعـه، تغییـر مـی كننـد. در عیـن حالی كـه عملکردهـا تغییر مـی كنند، كاربـری های زمیـن هم كه 
روزی در بخش هايـی خـاص از شـهر وجـود داشـتند، متحول می شـوند. توسـعه درونـزا راهبردی اسـت كه می توانـد به تحول 
صحیـح تـر در بافـت هـای شـهری منجـر گـردد. پژوهـش حاضر بـا هدف تمركـز بر مقولـه توسـعه درونزا ابتـدا درصـدد ارائه 
تعاريـف و زمینـه هايـی دربـاره توسـعه درونـزا اسـت؛ آنگاه بـا توصیف و تحلیـل يک پروژه توسـعه درونـزا به دنبال اسـتخراج 

خطـوط راهنمايـی بـه منظـور راهبـری نوآورانه و جامـع پروژه های مشـابه در ايران اسـت.
1-1- اهميت پژوهش:

معرفـی مفهـوم توسـعه درونـزا مـی توانـد ضمـن آشناسـازی متخصصـان شهرسـازی كشـور بـا يکـی از بـه روزتريـن مباحث 
شهرسـازی، تاثیـر مسـتقیمی در تصمیـم گیـری ها و ديد آنها در راهبری توسـعه های شـهری باشـد. همچنین معرفـی فرايند، 
تجـارب و نتايـج يـک پـروژه توسـعه درونزا در فـرودگاه تمپـل هـوف)Templehof( به عنوان يکـی از مهم تريـن فرودگاه 
هـای جهـان و آلمـان در شـهر برلیـن كـه در سـال هـای اخیـر دسـتخوش تغییر كاربری شـده اسـت، مـی تواند ضمـن ايجاد 
آشـنايی بـا يکـی از پروژهـای توسـعه مجـدد درون شـهری، به شناسـايی، تکمیـل يا اسـتخراج نـکات و محورهـای حیاتی در  
يـک پـروژه توسـعه درونـزا و توسـعه مجـدد كاربری های ناسـازگار درون شـهری كه در كشـورمان كـم هم نیسـتند، بیانجامد.

1-2- روش پژوهش:
در ايـن پژوهـش ابتـدا بـا آگاهـی يافتـن از مبـدا و وضـع موجـود پـروژه، مقصـد مدنظـر و فرآينـد بـه كار گرفتـه شـده، نکات 
موضوعـی برجسـته و قابـل تعمیـم طـرح بـرای بـه كارگیـری در پروژه های مشـابه اسـتخراج  می گـردد. بنابرايـن بخش اول 
پژوهـش عمدتـا بـر مبنـای مطالعـات كتابشـناختی و مراجعـه اينترنتی به نهادهای رسـمی تهیـه طرح، توصیفی اسـت و بخش 
دوم هـم  بـا مقايسـه نتايـج طـرح و فرآينـد طـی شـده در آن و تطبیـق مبـدا و مقصـد طـرح و ارائـه نقدهـای مدنظـر نگارنده 
تحلیلی اسـت. در نهايت محورهای اسـتخراج شـده در بخش دوم كاربردی و قابل اسـتفاده در سـاير پروژه های توسـعه مجدد 

شـهری اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر روش پژوهـش توصیفـی – تحلیلی بـا نتايج كاربردی اسـت.
2-توسعه درونزا:

»توسـعه درونـزا سـاختن خانـه هـا،  مشـاغل و زيرسـاخت هـاي عمومـي در اراضي اسـتفاده نشـده يا اسـتفاده شـده در مناطق 
شـهري موجـود اسـت. توسـعه درونـزا از منابـع حفاظـت مي كنـد و اجازه مي دهد سـاخت و سـاز دوبـاره صورت گیرد. توسـعه 
 Infill(»درونـزا كلیـدي اسـت بـراي تثبیت رشـد و طراحي مجدد شـهرها تا از لحاظ زيسـت محیطـي و اجتماعي پايدار باشـند
development, 2002 : 2 (. »توسـعه درونـزا يعنـي توسـعه نقـاط متروک،  بهره برداري شـده و توسـعه يافته به جاي 

.) wheeler,2002 :3(» سـايت هاي توسـعه نیافته خارج از شـهر
 همچنین مطالعات جهاني نشان مي دهد كه توسعه درونزا براي سه استراتژي مشخص بکار مي رود

:)Infill Development Standards and Policy Guide, 2006:16 (
  به عنوان يک استراتژي مديريت رشد،  توسعه درونزا جايگزيني براي گسترش افقي كانشهرها ارائه مي دهد.

  بـه عنـوان يـک اسـتراتژي حفاظـت زيسـت محیطـي،  توسـعه درونـزا، فرصـت هايـي را بـراي رشـد بـدون صـرف اراضـي 
كشـاورزي و حسـاس از لحـاظ زيسـت محیطـي، ارائـه مـی دهـد.

  به عنوان يک استراتژي باز توسعه اي ، توسعه درونزا،  حیات،  تنوع و سامت اقتصادي شهرها را افزايش مي دهد.
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معمـوال توسـعه درون زا تاكتیکـی در اسـتراتژی رشـد هوشـمند منطقه ای محسـوب مـی گردد. توسـعه درون زا ناظر بر توسـعه 
در يـک منطقـه خالـی، محصـور و بهـره بـرداری شـده و دارای اولويـت سـرمايه گـذاری در بافـت پـر محـات موجـود بـا 
زيرسـاخت  های آمـاده اسـت. ايـن گونه توسـعه همچنین شـامل توسـعه مجـدد قطعات زمیـن در ايـن مناطق می شـود. نمونه 

:)Glendening & Kienitz. 2001: 6(هـای زيـر طیـف وسـیع پتانسـیل اجرايـی توسـعه درون زا را نشـان مـی دهـد
  توسعه مجدد يک سايت قهوه ای دو آكری

  يک قطعه تجاری كه پس از  آتش سوزی در يک خیابان اصلی خالی شده است. 
  يک يا دو قطعه در واحدهای همسايگی مسکونی شهری يا روستايی

  يک يا دو قطعه در يک روستا
»توسـعه درون زا مـی توانـد هـر جايـی كـه يـک قطعـه متـروک و كسـاد در مقايسـه بـا فعالیت هـای پیرامـون خـود در مراكز 
شـهرها، مراكـز محـات و يا مناطقی با توسـعه عظیم، باشـد. توسـعه درونـزا اغلب جزئی از توسـعه كاربری مختلـط و تکنیکی 
اسـت كـه معمـوال در اسـتراتژی هـای سـکونتی بـه منظور تامیـن مسـکن در حداسـتطاعت و يا برطرف سـاختن نیـاز به گونه 
هـای مختلـف مسـکن به كار گرفته مـی شـود«)Surprenant. 2006: 74(. عاوه بر نقش توسـعه درون زا در راهبردهای 
سـکونتی، ايـن گونـه توسـعه نقشـی اساسـی در حفاظـت از زمیـن و خلـق مراكـز محات ايفا مـی نمايـد و گزينـه ای در برابر 

رشـد خودروی شـهری محسـوب می شود. 
Caves  معتقـد اسـت كـه توسـعه درون زا در منطقـه ای كـه مـورد تشـويق واقـع مـی شـود، فوايـد فراوانـی را نه تنهـا برای 
آن منطقـه بلکـه بـرای كل منطقـه شـهری بـه همـراه خواهد داشـت. مطمئنا ايـن نـوع از توسـعه از آن جهت كه لـزوم تامین 
زيرسـاخت هـای جديـد را كاهـش مـی دهد، هزينـه مالی كمتری را روی دسـت دولـت های محلی مـی گذارد. اين اسـتراتژی 
خطرپذيـری اراضـی كشـاورزی و فضاهـای بـاز را بـا انتقـال رشـد بـه مناطـق توسـعه يافتـه، كاهش می دهـد. توسـعه درونزا 
می توانـد واحدهـای مسـکونی جديـد يـا بهسـازی شـده ای را در مركـز شـهر، جايـی نزديک به تسـهیات فرهنگـی و فرصت 
هـای اقتصـادی فراهـم نمايد. اين اسـتراتژی برعکس )اسـتراتژی اعیان-سـازی ( طبقات درآمدی متوسـط درآمد يـا كم درآمد 
را جـذب نمـوده و پايـه مالیاتـی را افزايـش می دهد. عملی نمودن اين اسـتراتژی به كاهش اسـتفاده از اتوموبیـل و هزينه های 
انـرژی و زيسـت محیطـی منجـر مـی گـردد. عـاوه بر ايـن می تواند موجبـات جذب مشـاغل صنعتـی را در مركز شـهر فراهم 
نمايـد و از ايـن طريـق بـه سـاكنان ايـن مناطـق كمـک نمايـد)Caves. 2005: 34(. كاربرد اين اسـتراتژی رونـد حفاظت 
تاريخـی میـراث شـهر را تسـريع نمـوده و بـه حفظ آثـار تاريخی، معمـاری  و فرهنگـی كمک می نمايـد. به مرور زمـان نتیجه 

گرفتـه شـده اسـت كـه حفاظت تاريخـی از احداث سـاختمان هـای جديد ارزان تر اسـت.
ايـن موضـوع يـک يـا بیـش از سـه فعالیـت اصلی را در بـر مـی گیرد)همـان، 35(:» احداث سـاختمان جديـد در زمینـی كه در 
حـال حاضـر توسـعه نیافتـه يـا در دسـت توسـعه اسـت؛ نوسـازی مجدد سـاختمان هـای غیرقابـل اسـتفاده قديمی؛ و اسـتفاده 

مجـدد انطباقـی از سـاختمانهای موجـود«. Caves مـی افزايد:
نـوع اول توسـعه درونـزا در اراضـی توسـعه نیافتـه شـهری رخ مـی دهـد. ايـن اراضـی به صـورت اراضـی خالی و فضای سـبز 
شـهرهای مركـزی معمـوال قطعـات متعـدد كوچـک يا بزرگ تـری از زمین كـه تا به حال اسـتفاده نشـده اند يا بخشـی از آنها 
اسـتفاده شـده اسـت، هسـتند و بخشـی از آنهـا در نتیجـه برنامه های نوسـازی شـهری ناموفق ايجاد شـده اند.اين نـوع اراضی 
كمتـر در شـهرهای امـروزی يافـت مـی شـوند و در صـورت يافت شـدن وسـعت قبل توجهـی ندارند و بنابراين بیشـتر مسـتعد 

پـروژه های معماری هسـتند.
نـوع دوم توسـعه درونـزا مربـوط به كاربـری مجدد سـاختمان های قديمی اسـت. هنگامی كه سـاختمان های متروكـه واقع در 
شـهر مركـزی بـرای اسـتفاده مجدد احیا می شـوند، نوعـی از توسـعه درون زا رقم می خورد. بـه طوری كه سـاختمان هايی كه 

تـا نـه چنـدان قبل اسـتفاده می شـدند، مجددا بـرای كاربری جديد مناسب سـازی شـده و مـورد بهره برداری قـرار می گیرند. 
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بـه طـور مثـال زمانـی كه يک واحد مسـکونی به واسـطه تغییـر كاربری زمین هـای مجاور خود يـا افزايش ترافیـک در معبری 
كـه آن سـاختمان در آنجـا واقـع اسـت، غیرقابـل اسـتفاده مـی گـردد، مـی تـوان آن را برای اسـتفاده بـه عنوان يـک كاربری 

تجـاری منطبق و آماده سـاخت.
نـوع سـوم توسـعه درونـزا مرتبـط با اراضـی قهوه ای اسـت. در حالی كه بسـیاری از اراضی قهـوه ای در مالکیت اشـخاص قرار 
دارنـد، سـهمی بـزرگ از ايـن اراضـی هـم در مالکیت دولت هـای محلی اسـت و مالیاتی بر آنهـا تعلق نمی گیـرد. تاش برای 
پاكسـازی اراضـی قهـوه ای و تشـويق بـر احـداث كاربـری هـای جديـد مسـکونی، تجـاری و صنعتی در اين سـايت ها سـهم 

اعظمـی از فعالیـت هـای توسـعه درون زا را در برمی گیرد.
در میـان پـروژه هـای مختلـف توسـعه درونـزا و تغییـر كاربـری سـايت هـای متروک يـا ناسـازگار، كاربـری فـرودگاه از جمله 
كاربـری هايـی هسـتند كـه  بـه تدريج  به واسـطه توسـعه افقی در میان بافت شـهری قـرار می گیرنـد و به مرور زمـان با بروز 
تضـاد عملکـردی بـا بافـت هـای عمدا مسـکونی مجاور خـود و عدم بازدهی، مسـئوالن شـهری تصمیـم به جابجـای فرودگاه 
از درون شـهر و اسـتفاده مجـدد از ارضـی اسـتحصال شـده ناشـی از تعطیلـی يـا انتقـال آنهـا می گیرنـد. نمونه ای هـم كه در 
پژوهـش حاضـر مـورد مطالعـه قـرار مـی گیـرد يک فـرودگاه درون شـهری اسـت كه بـا بـروز ناسـازگاری بین عملکـرد آن و 

بافـت هـای مسـکونی مجـاور تعطیل شـد و مجددا توسـعه يافت. 
3- مطالعه موردی: فرودگاه تمپل هوف

3-1- سابقه:
فـرودگاه تمپل هـوف در سـال 1923 توسـط وزارت راه آلمـان طراحـی شـد. ايـن فـرودگاه در جنـوب محلـه تمپل-هـوف قرار 
دارد. سـاختمان قديمـی آن در میانـه دهـه 30 قـرن بیسـتم احداث؛ بدين صـورت كه دولت نازی در سـال 1927 بـا پیش بینی 
افزايـش ترافیـک هوايـی تصمیم به احـداث فرودگاه در آنجا نمـود)Yacoub,2011: 54(. سـايت فرودگاه قبـا زمینی بکر 
بـا نـام Knights Templehof  بـود.  بعـدا در سـال 1720 تا شـروع جنگ جهانی اول بـه عنوان زمینی بـرای رژه نیروهای 
نظامـی كاربـرد داشـت. در سـال 1909 نیزآقـایFrenchman Armand Zipfel  بـه تبعیـت از بـرادران اورويـل در آنجـا 

 )URL1 (.تاسیسـات پرواز را مستقر سـاخت
 Ernest معمـار و شهرسـاز هیتلر، برای بازسـازی برلیـن در عصر نازی، پروفسـور  Albert Speerبعـدا بـه تبعیـت از طـرح
Sagebiel  ماموريـت يافـت كـه ترمینـال قديمـی را بـا يـک ترمینـال جديـد جايگزين نمايـد؛ ترمینالـی كه قرار بـود دروازه 
اروپـا و نمـاد پايتخـت جهانـی هیتلـر باشـد)Senate Department,2009: 15(. در ايـن طـرح مجموعـه سـاختمان ها 
بـه گونـه ای طراحـی شـده بـود كـه عقاب در حـال پـرواز را تداعـی می نمـود. در آن زمان سـاختمان فـرودگاه در زمـره 20 تا 
از بـزرگ تريـن سـاختمان هـای موجـود در كـره زمیـن بـود. امـا متقابا  فروشـگاه هـای كوچکی نیـز درون آن جای داشـت. 
همچنیـن ترمینـال فـرودگاه اولیـن سـاختمان در جهـان بـود كـه ريـل زيرزمینی داشـت. ايـن سـاختمان يکی از بـزرگ ترين 
سـاختمان هـای جهان اسـت و توسـط معمار انگلیسـی نورمن فاسـتر، به عنـوان مادر تمام فـرودگاه ها نامیده شـد)همان،  28(. 
ايـن فـرودگاه بـا آنکـه بـه عنوان قديمـی ترين فرودگاه جهان شـناخته می شـود، امـا كاركرد تجاری خـود را تا قبـل از تعطیل 
شـدن داشـت. ايـن فـرودگاه يکـی از سـه فـرودگاه اروپـا در قبـل از جنگ جهانـی دوم بـود و از ويژگـی های ممتاز آن سـقف 
بـزرگ سـايبان ماننـدش اسـت كـه قادر به جای دادن شـركت هـای مختلف هواپیمايی در آن واحد اسـت. سـايت فـرودگاه كه 
اغلـب از طـرف برلینـی هـا بـه شـهر فرودگاهـی و همچنیـن آويـز كـت) به خاطر شـکلش( ملقـب بود، حتـی در سـالهای آخر 

 .)URL2(عمـرش نیـز پذيرای سـفر های هوايـی به كشـورهای مجاور بـود
3-2- کارکرد:

 تمپـل هـوف روزهـای بـا شـکوه قبـل از جنـگ جهانی در سـال هـای 1938 و 1939 بـا روزی 52 پـرواز خارجـی و 40 پرواز 
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داخلـی را در پرونـده خـود دارد.  در طـول جنـگ جهانـی قطعـات هواپیمـا در تونـل هـای زيرزمینـی سـاختمان آورده و مونتاژ 
.)URL3(مـی شـد. اگرچـه در طـول جنـگ، برلیـن اين فـرودگاه را مگـر در مواد ضـروری به عنـوان نظامی بـه كار نمی بـرد

زمانـی كـه برلیـن توسـط نیروهـای شـوروی و آمريـکا تقسـیم شـد، فـرودگاه در 1945بـه دسـت نیروهـای آمريکا افتـاد. و در 
نهايـت در سـال 1994  بـه علـت متحـد شـدن برلیـن و تخريـب ديـوار  پـس از 49 سـال نیروهـای آمريکايـی از آن خـارج  

.)URL4(شـدند
همچنیـن در جريـان جنـگ سـرد كـه نیروهای شـوروی شـهر برلیـن را محاصـره كرده و تمـام جابجايـی های مـواد غذايی را 
متوقـف نمـوده بودنـد، متحديـن در سـال 1948 تـا 1979 در فـرودگاه كمپـی را برای نجات مردم از گرسـنگی تاسـیس كردند. 

.)URL5(در ايـن زمـان هـر 90 ثانیـه هواپیمايـی بـرای نجات مـردم از گرسـنگی و آوردن غذا می نشسـت

توسعه مجدد فرودگاه:  -3-3
هنگامـی كـه كـه انبـوه ترافیـک هوايـی در اكتبر سـال 2008 در فـرودگاه تمپل هـوف متوقف شـد، برلین دوبـاره مالکیت 384 
هکتـار درون شـهر را بدسـت آورد. سـايت فـرودگاه به مدت دو قرن كاربری نظامی داشـت و از ديد توسـعه خارج بـود و قابلیت 
ايـن را داشـت كـه بـه تدريـج توسـعه يابـد و بـا پهنه شـهر عجیـن گـردد)URL4(. ايـن موقعیت جديـد فرصت هـای زيادی 
را هـم بـرای برلیـن و هـم بـرای سـايت در برداشـت. اولیـن طرح توسـعه مجـدد در سـال 1994 فـرودگاه تهیه شـد. اين طرح 
بـر مبنـای شـکل اصلـی فـرودگاه، نوار توسـعه بیضی شـکل فشـرده ای را پیرامون فـرودگاه پیشـنهاد می داد كه امـکان حفظ 

 .)URL5(زمیـن فـرودگاه به عنـوان فضای بـاز مركبـی را فراهم می نمـود
دومیـن گام مهـم بـرای توسـعه مجـدد فـرودگاه در كارگـروه طراحی سـال 1995برداشـته شـد. اين كارگـروه برای تهیـه ايده 
برنامـه ريـزی فـرودگاه بـا مشـاركت جمعـی از خبرنـگاران بین الملی برگزار شـد. جمع بـه اين نتیجه رسـیدند كـه نمادهايی در 
فـرودگاه كـه نمايشـگر قـدرت و اقتـدار هسـتند)ملهم از تفکـرات نازيسـم( بايد تغییر كنـد. در ايـن كارگروه تصمیم گرفته شـد 
كـه كاراكتر)شـخصیت(فرودگاه بـه عنـوان يـک پديده جمعی برای كل شـهر حفظ شـود)URL4( و هرگونه توسـعه مجدد اين 

شـخصیت را برای شـهروندان القـا نمايد.
سـومین مرحلـه هـم بـا برگـزاری كارگـروه تمپـل هـوف كلید خـورد. ايـن كارگـروه كمک خوبـی در راسـتای تحکیـم اهداف 
برنامه ريـزی فـرودگاه بـود. ايـن اهـداف مبنايـی بودنـد برای تهیـه طرح جامعی كـه قرار بـود چشـم اندازهای آينده فـرودگاه را 
بـرای دهـه بعـدی مشـخص نمايـد. ايـن كارگـروه با كمک جمعـی از طراحـان منظر برگـزار شـد؛ از جملـهBernt Alber  با 
ايـده دريـای علفـزار)URL4(. در ايـده دريـای علفـزار آثـار كاربـری قبلـی بـه صـورت محاط در سـايت باقـی می ماننـد و در 
حالـی كـه بافـت متراكـم در پیرامـون سـايت قـرار دارد بلـوار رينـگ ماننـدی در لبـه سـايت، پهنه فضـای سـبز را تعريف می 

.)URL6(كند
:)URL6( )2007( مرحله چهارم؛ کارگروه ايده های تمپل هوف

اگرچـه در ابتـدا شـورای شـهر برلیـن قصـد اسـتفاده صرفـا تجـاری از سـايت را داشـت، اما بعـدا با مخالـف جدی مـردم، طرح 
اصـاح شـد. اولیـن نشـانه هـای مشـاركت مردمـی در ايـن كارگروه متبلور شـد؛ بـه طوری كـه عاقمنـدان به آينده فـرودگاه 
می توانسـتند نظـرات خـود را دربـاره كاربـری آينده فـرودگاه ابـراز و در مورد فرآينـد برنامه ريزی بحـث كنند. در ايـن كارگروه 
از طريـق بحـث هـا و تبـادل نظرهای مختلف بـا متخصصان، گفتگوی آناين و جلسـات عمومی شـامل تور اتوبـوس در زمین 
فـرودگاه و نمايشـگاه هـا، نظـرات مختلـف جمـع آوری، تدقیـق و نهايـی شـد. اين مرحلـه برنامه ريـزی بر پايه ی يک سـوال 
دوبخشـی اسـتوار بـود: اول اينکـه » برلیـن چگونه بايـد موضوع تعطیلی برنامه ريزی شـده فـرودگاه را راهبـری نمايد؟« و دوم 

اينکـه» اراضـی فـرودگاه بـه عنـوان يک نقـش  جديد چه فرصـت هايـی را در اختیار شـهر قـرار می دهند؟«.
 اولیــن مرحــله گفتــگوی آناين با مردم در ســال 2007 انجــام پـذيرفت. ســوال اصلی اين بود» بـرلیــن در ايـن مـکان 
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چـه چیـزی نیـاز دارد؟«. 32000 گردشـگر  و1000 كاربـری اينترنتـی در ايـن مرحلـه مشـاركت كردنـد كه طیفـی از 900 ايده 
را ارائـه نمودنـد. در مجمـوع ايجـاد فضـای سـبز در صدر بیشـترين آمار هـا قرار داشـت؛ در واقـع برلینی ها فضای بـازی را  در 
مركـز متراكـم برلیـن مـی خواسـتند. در رتبـه دوم انجـام فعالیت های هوايی در سـايت پیشـنهاد شـده بـود)URL7(. ورزش، 

فعالیـت هـای تفريحـی و آموزشـی مدل هـای ديگری از نظريـات شـهروندان بودند. 
دومیـن مرحلـه از گفتگـوی آنايـن در نوامبـر 2007 انجـام شـد. اين مرحله بحـث خوبی را پیرامـون ايده هـای مختلف فراهم 
كـرد. گردشـگران اجـازه نظـر دادن )كامنت گذاشـتن(، مشـاركت يا تکمیل سـاير ايده ها را داشـتند. بعدا 36000 نفر از ترسـیم 
 .)Senate Department,2009: 17(پرزانتـه[ ايده هـا كـه در فضـای بـاز  فـرودگاه برگـزار شـده بـود، بازديـد نمودنـد[
همچنیـن دوبـاره 1400 كاربـر اينترنتـی هـم نظـر دادنـد. در ايـن مرحلـه 400 ايده ديگـر جمـع آوری گرديد. به طـور كلی در 
میـان انبـوه ايـده هـا چهـار مفهـوم به دسـت آمدكـه اركان طـرح امـروزی آن هسـتند:” تمپل هوف به عنـوان فضای باز سـبز، 

.)URL8 (“ ورزش و تمريـن، صنايـع نـو ] خاق [ و مسـکن
:)URL1(3-4- زمينه های  اصلی توسعه مجدد فرودگاه

   شـهر دوسـتدار اقلیـم و كاراكننـده منابـع: هـدف ايـن قسـمت پیـاده نمـودن اسـتراتژی توسـعه پايـدار و كارايی منابع شـهر 
ضمـن كاهـش جـای پـای اكولوژيکـی، به حداقل رسـاندن يـا محدود كـردن آن. همچنین اسـتفاده از سـايت در جهـت مبارزه 

بـا تغییـرات آب وهوايـی و جزايـر گرمايی درون شـهری
   شهر مبتنی بر اقتصاد آينده 

   شهر مشاركتی
ايده های طرح توسعه مجدد فرودگاه: 

   نگهداری فرودگاه به عنوان يک زيرساخت مهم و يک عنصر مثبت
   توسعه تجارت و فعالیت در جنوب وغرب سايت

   توسعه هفت منطقه مسکونی با كیفیت باال در شمال و شرق سايت
   نگهداری فضاهای اصلی سايت به صورت باز به عنوان تنظیم كننده شرايط دمايی برای خرد اقلیم محلی 

   بازگشايی فضاهای اصلی سايت به عنوان پارک های تفريحی و امتداد فضاهای سبز شمال آن
   اتصال واحدهای همسايگی مجاور از طريق سايت موردنظر

بـرای برگـزاری مسـابقه و ارائـه ايـده ها اهداف، محورها و شـرايطی تعیین شـد. بررسـی اين شـرايط، انديشـه هـای مدنظر در 
ايـن پروژه را روشـن تر می سـازد:

بـرای تغییـر شـکل فـرودگاه سـه ايـده تنظیم شد؛شـهر دوسـتدار آب وهـوا و بهینه سـاز منابع، شـهری بـا اقتصـاد آينده-نگر، 
شـهری يکپارچـه و تعاونـی. در تمـام ايـن ايـده هـا پـارک بـه عنـوان محل توجـه و تمركـز در نطـر گرفته شـده بود.

3-5- برگزاری مسابقه برنامه ريزی منظر:
هـدف مسـابقه كـه بـا عنـوان »آزادی تمپـل هـوف«  برگـزار شـد انتخـاب شـش برنامـه طراحـی بـود. بعـد از دريافـت آثـار 
نمايشـگاهی بـا حضـور هیئـت داوران اولیـه و ثانويه برای ارزيابی آثـار و نمايش دادنشـان برگزار گرديد. اين نمايشـگاه فرصتی 
را بـرای عمـوم فراهـم آورد كـه بـا هیئـت داوری و گروه هـای ارائه دهنده طـرح صحبت كنند )نمايشـگاه 1 هفتـه ای(. بعد از 

برگـزاری نمايشـگاه توصیـه هـا و دغدغـه های مـردم در اين طـرح ها اعمـال گرديد. 
3-6- خواسته های طرح:

قصـد بـر ايجاد پارک شـهری اسـت كـه لوازم تنظیـم طبیعی را درون شـهر در نظـر بگیرد. پارک جايی باشـد كه مـردم بتوانند 
ديـدار و تمريـن نماينـد و  كاربـری هـای جديـدی در آن يافـت شـود. جايـی باشـد طرفـدار ارتقـای يکپارچگـی فرهنـگ ها و 
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نژادهـای اجتماعـی مختلـف؛ در حالـی كـه گـروه هـای خـاص بتوانند قسـمتی از پـارک را بـرای مقاصـد خاص خود اسـتفاده 
نماينـد)Yacoub,2011: 54(. ضمنـا پـارک نبايـد هويـت عمومـی بـودن خود را از دسـت دهد. 

پـارک نـه تنهـا بايد بـرای همسـايگان آن جذاب باشـد بلکه بايد بـرای تمام شـهروندان برلین و گردشـگران جذاب باشـد. بايد 
بـرای كل پروسـه در ايجـاد برنـد شـهری تحـرک ايجـاد كند. عـاوه بر اين پـارک بايد بـه دنبال اسـتفاده بهینه از منابع باشـد 

و بـا اسـتفاده از منابـع موجود بـه حیات خـود ادامه دهد. 
بايـد شـخصیت سـايت بـه عنـوان يک فضـای فريبـا و دل انگیـز باقی بمانـد. در عین حـال كارهـای عمرانی بايـد آن را برای 

گردشـگران جـذاب كنـد، باالخـص از طريـق ايجـاد فضای سـبز كه تـا حد توان سـايه انداز باشـد. 
بانـد پـرواز و سـاير آثـار تاريخـی بايـد حفظ شـود. پارک بايـد چندعملکری باشـد؛ فضايی سـبز برای كسـانی كه در پـی تفريح 
پـر جنـب و جـوش هسـتند يـا تفريحـی سـاكت و بـی سـروصدا. جايی كه افـراد بتواننـد با طبیعـت انـس بگیرند؛ اگـر خواهان 
لـذت بـردن از هنرهـای تجسـمی معاصر هسـتند، نمايشـگاهی از جامعه شـهری بین فرهنگـی و محل برگزاری اشـکال متنوع 

.)URL5(تعامل و مشـاركت موجود باشـد
بايـد محیـط طبیعـی ای باشـد كـه نمونه های نـادر و ارزشـمند گل ها و حیوانـات محلی را حفـط نمايد.جامعه متنـوع و فزاينده 
امـروزی بـه پاركـی نیـاز دارد كـه مجـال ابـراز تنـوع را بـرای آن فراهـم نمايـد؛ در عیـن حـال بايـد چارچوبـی نیز بـرای اين 

گسـتردگی در نظـر گرفته شـود)همان(.
محورهای ارزيابی آثار ارسال شده شامل توجه به موارد ذيل بود:

   ايده اصلی)كیفیت فضايی و طراحی(
  يکپارچگی طرح با شهر و برنامه ريزی فضای باز

  نوآوری به عنوانی يک پارک شهری
  خوانايی ساختاراصلی

  رعايت الزامات زيست محیطی
  مناسب بودن طرح و مدنظر قرار گرفتن نمايشگاه گل و گیاه

  خلق و پیوند بین فضاها 
  توسعه و ساختار اصلی

  پذيرابودن توسط مردم)مشتری پسندبودن وانعکاس خواست مردم(
  توجه به صدا و پايداری 

  مناسب بودن طرح با توجه به نمايشگاه ساختمان
  همخوانی با بودجه در فرآيند ساخت و حفط پارک

 3-7- مشارکت مردمی در طرح:
مسـابقه برنامـه ريـزی منظر فـرودگاه برای كاربری آينده آن شـامل تمـام فضاهای باز فـرودگاه و محیط پیرامـون آن بود. قبل 
مناقصـه تمـام مـردم بـرای ارائـه ديـدگاه دعـوت شـدند و اين يک فرصتـی را بـرای آنها فراهم سـاخت تـا با توجه بـه نظرات 
مـردم بهتـر برنامه ريـزی كننـد. مسـابقه بـر اسـاس مـدل توسـعه شـهری ای پیش مـی رفت كه بـا رويکـرد اسـتفاده بهینه از 

سـايت، مشـاركت و نیروهای اجتماعی باشـد. 
توسـعه فـرودگاه بـه تحـرک منافع گروههـای مختلف دامن زده اسـت. شـهروندان از ابتدای فرآينـد برنامه ريـزی در بحث ها، 
نظرسـنجی هـا و بازديدها مشـاركت داشـته اند. نوع پروژه شـخصیت مشـاركتی را به دنبال داشـته اسـت. تاكنون بـرای برنامه 
ريـزی و طراحـی فـرودگاه 3 جلسـه آزاد، 2 انجمـن تخصصـی و 6 كنفرانـس و 6 فعالیـت جنبـی ديگـر صـورت گرفتـه اسـت. 
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انتظـارات مـردم هـم از طريـق اينترنتـی و هم از طريق پرسشـنامه مـورد توجه قرارگرفت)6 هزار پرسشـنامه به سـاكنان مجاور 
سـايت در شـعاع 1.5 كیلومتری ارسـال شـد و همچنین هزار پرسـش نامه در سـطح شـهر برلین توزيع گرديد(

.)Amsterdam school of technology,2005: 21( )1 شکل(
   

URL9 : شكل1 – گوشه ای از مشارکت مردم در جريان انجام پروژه – ماخذ
در ايـن پـروژه بـا شـعار "پـارک بايد بـا كاربرانش رشـد كند"، نـه  تنها افـراد زيـادی از تغییر كاربری سـايت مطلع شـدند، بلکه 
در جريـان تهیـه طـرح نیـز قـرار گفتنـد، بـه عبارتـی اهالی برلیـن جزئـی از فرآيند پـروژه شـدند. بنابراين نـه ديـدگاه منفی به 
تغییـر كاربـری پیـدا كردنـد و نـه خواسته هايشـان نشـنیده باقی مانـد، بالعکـس منتظر و مشـتاق تجربـه كردن كاربـری جديد 
بودنـد. از ايـن رو هـم شـهروندان بسـیاری بـه پـارک مراجعـه كردنـد و هم كاربـری هـای در نظر گرفته شـده در پـارک دچار 
ركـود نشـدند.به طـوری كـه بیـش از 230000 نفـر در طـول اولیـن آخـر هفته به پـارک آمدنـد تا پهنه وسـیع پـارک را تجربه 
نماينـد. همچنیـن از مـی 2010 تقريبـا آخـر هر هفته 50000 نفر از سـايت اسـتفاده كرده انـد.از آن به بعد روزانـه قريبا 10000 

.)URL9(نفـر بـرای پیـاده روی، فعالیت هـای ورزشـی و تفريح به پـارک مراجعه كردنـد
دو ايده جالب اما ناموفق برای سايت:  -8-3

:)Amsterdam school of technology,2005: 21(ايده كوه
يکـی از ايـده هـا بـرای پـروژه فرودگاه كـه توسـطJacob  Tigges  ارائه شـد، طـرح ايجاد كوهـی مصنوعی بـا ارتفاع هزار 
متـر در اراضـی فـرودگاه بـود. احتمـاال ايـن ايـده جهـت تشـبیه نمـودن برلین بـه آلمان بـود؛ همـان گونه كـه كوه آلـپ نماد 
آلمـان اسـت. ايـن طـرح بر مبنای اين محاسـبات بـود كه اگـر برلین كـه 3400000 نفر جمعیت دارد، هر سـال يـک متر مربع 
زبالـه تولیـد كنـد، 461 سـال طـول می كشـد تا كـوه ايجاد شـود. اگرچه كـه اگر 82 میلیـون نفر جمعیـت آلمان ايـن میزان را 

تولیدكننـد 19سـال طول می كشـید.
ايده فضای باز)همان(:

افـق ديـدی كـه هنـگام ورود به فـرودگاه وجود دارد در هیـچ جای برلین وجـود ندارد. هنگام ورود توريسـت ها فضـای باز را با 
مقیـاس متفـاوت تجربـه مـی كننـد. ايـن فضای بـاز در میان مركز فشـرده و شـلوغ برلیـن فضای بازی اسـت كه سـاختمان ها 

در لبـه هـای آن قـرار مـی گیرند و سـاكنان می تواننـد از اين فضا لـذت ببرند.

3-9-  ايده نهايی؛ پارک تمپل هوف:
سـرانجام بـا توجـه بـه اولويـت هـای مطـرح شـده از سـوی مـردم ايـده پـارک از طرف يـک شـركت مشـاور انگلیسـی ارائه، 

منتخـب و برنـده شد)شـکل 2(. 
در ايـن پـروژه لغـت parkland عمـدا  بـه جـای واژه Park انتخـاب شـد تا تاكیـد نمايد كه اينجـا تنها يک پـارک با معنای 
سـنتی نیسـت، بلکـه يـک فضـای خیلی خاص اسـت كـه ويژگی ها ی يـک پارک را بـا تجربه كردن يک چشـم انـداز تركیب 
خواهـد نمـود. از خواسـته هـای ايـن طـرح» ايجـاد ارتباط بـا جامعه محلـی پیرامـون« و از طرفی» ايجـاد بخـش برنامه ريزی 
شـده شـهری كـه توانايـی برقـراری حـرف خـاق، نـوآوری تکنولـوژی هـای آينده و زندگی شـهری را داشـته باشـد«  اسـت 
)URL9( . ايـده ايـن اسـت كـه همچـون يک »فضـای عمومی تجـاری، پارک جديـد يک عملکرد متوسـط با حـس فضايی، 
اجتماعـی، زيبايـی شـناختی، اكولوژيکـی و اقتصادی« داشـته باشـد. پاركی كه» مـی تواند آينده شـهر را تثبیت كنـد؛ آينده ای 
با سـازه ای كم مصرف، سیسـتم های مولد انرژی سـبز و شـبکه ای هوشـمند. حمايت از يک زندگی با كیفیت برای سـاكنان 
محلـی و ايجـاد دورنمـادی امیـد بخـش بـرای نوسـازی شـهر«. به اذعان مسـئوالن سـنای برلیـن “طرح نـه تنها بـدون نابود 
سـاختن گذشـته و آثـار عملکـرد گذشـته، يـک فـرودگاه را به پارک تبديـل می سـازد، بلکه برعکس آن را برجسـته می سـازد. 
همچنیـن »طـرح فرصتـی را بـرای تفسـیر كامل سـايت فراهـم می سـازد؛ هويتی جديـد و قوی را با يـک تاثیـر فرامنطقه ای 
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بـه آن مـی دهـد، نمادگرايانـه بـودن سـاختمان فـرودگاه را در چشـم انداز قرار می دهـد، در حالی كـه عدالت را نیـز مدنظر قرار 
مـی دهد«)همان(.برخـی نیـز بـا بیـان اينکـه »طرح، گذشـته را بازسـازی نمـی كند، بلکـه در ابتدا بخـش بزرگـی را خالی می 
گـذارد، كـه مـی توانـد گام بـه گام توسـعه يابد«. بـه ارتقاء تدريجی پارک اشـاره مـی كنند. همچنیـن از نظر آنها »مشـاركت و 
درگیـر سـاختن دو چالـش عمـده قرن 21 هسـتند« )Yacoub.2011: 54( و ايـن چالش در تمپل هوف به خوبی كنترل شـد.

URL9 :شكل2 – طرح برگزيده شده پارک تمپل هوف – ماخذ
انتظارات طرح پارک شهری تمپل هوف:  -10-3

  پاركـی بـرای قـرن21: فـرودگاه مکانـی ويـژه در خاطـره جمعی سـاكنان برلین غربی اسـت، از ايـن رو انتظار مـی رود كه با 
توسـعه مجدد آن سـاكنان برلین دوباره اين قسـمت را وارد خاطره شـهر نمايند)URL2(. امکان گسـترش چنین پاركی درون 
بافـت فرصتـی ويـژه را بـرای توجـه بیشـتر به برلین بـه عنوان يک كانشـهر اروپايـی فرآهم مـی آورد. بافت متراكـم پیرامون 
سـايت و بـاز بـودن خـود سـايت قابلیت ايجـاد يک هويت ويژه را بـرای برلین دارد و كیفیـت زندگـی را در آن افزايش می دهد.

  متناسـب شـدن سـايت بـا متـن: از آنجايی كه فـرودگاه برای دهه هـای مختلف قابل دسترسـی برای عموم نبود؛ الزم اسـت 
در لبـه هـای آن يک حوزه درونی ايجاد شـود.

مسـیرها و راه هـا از فـرودگاه خـارج مـی شـوند، ايـن وضعیـت بايـد برعکس شـود، يعنی بیشـتر مسـیرها بـه فـرودگاه منتهی 
گـردد. حفـظ راه هـای موجـود در سـايت و ايجـاد راههـای جديـد بـرای برقـراری بیشـترارتباط با مناطـق مجاور

  مـارک زدن دوبـاره بـه فـرودگاه ]ايجـاد هويـت جديـد[ :فـرودگاه و طراحـی خـاص سـاختمانش، آن را تبديل به يک نشـانه 
شـهری در برلیـن مـی نمايد.

طراحـی پـارک شـهری بـرای قـرن 21 بايـد در جهـت تقويت هويت فـرودگاه با مفهـوم جديد و بدوی باشـد و تجسـمی مثبت 
بـرای تمـام مـردم شـهر ايجـاد نمايـد. پـارک بايد فضای شـهری برای كل شـهر گـردد، نـه صرفا به خاطـر وسـعتش بلکه به 

خاطـر طـرح كلـی اش، تنـوع كاربـری هايی كـه ارائه می دهـد و كیفیـت طراحی اش.
در ايـن طـرح بـه داليـل زيـر يک توافـق عمومی مبنـی بر اينکه بیشـتر فضای سـايت بـه فضای بـاز اختصاص يابـد، صورت 

:)Journal of Aerlines,2008: 61( گرفـت
  اقلیم محلی)سردتری( كه سايت به نسبت محیط مجاورش ايجاد می كند. 

  نیاز به فضای سبز و پارک در منطقه
  توجه با سابقه تاريخی پارک به عنوان يک عرصه باز

قبـل از طراحـی پـارک برلیـن موفق شـد تـا امتیـاز برگـزاری نمايشـگاه بین المللی باغبانـی )IGA(  در سـال2017، را بدسـت 
آورد. نمايشـگاه بیـن المللـی باغبانـی در 95 هکتـار از زمیـن سـايت در 2017 برگـزار خواهد شـد؛ جای كه تصمیم گرفته شـده 
نمايشـگاه بیـن المللـی سـاخت و سـاز )IBA(  نیـز در 2020 در آنجـا برگـزار گـردد. در حـال حاضـر امـکان سـنجی برگزاری 
نمايشـگاه بین المللـی سـاختمان از 2010 تـا2020 كـه كل سـايت و مناطـق پیرامـون آن را در بـر می گیرد، در دسـت بررسـی 
اسـت. در طـرح توسـعه مجـدد فـرودگاه پـروژه IBA و IGA بـه عنـوان موتور توسـعه پايگاه در نظر گرفته شـده اندو بخشـی 
برای هر دو نمايشـگاه يا فقط نمايشـگاه گل و گیاه اختصاص داده شـده اسـت)URL8(. در حال حاضر سـطح كنونی سـايت 
بـه 285 هکتـار كاهـش يافتـه اسـت. در لبـه هـای سـايت مسـکن سـازی هايی بـرای مشـتريان بـا درآمـد بـاال در تركیب با 

مسـکن يارانـه ای در حـال سـاخت اسـت.اين مسـکن هـا ويژگـی های خاصـی از نظـر بهینه سـازی مصرف انـرژی دارند. 
رويكردهای مدنظر در طراحی پارک تمپل هوف:  -11-3

مـکان نمايـش و اسـتفاده از تکنولـوژی هـای پـاک آينـده) تکنولوژهـای پاک در قـرن 21 به صنعـت كلیدی مبدل خواند شـد. 
سـايت محـل خوبـی بـرای نمايش فناوری هـای نو و پـاک و حمـل و نقل پـاک خواهدبود(.
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   مکان دانش و يادگیری
  مکانی مملو از علفزار

  مکان ورزش و سامتی
  مکان گفتگوی اديان

  يکپارچه سازی همسايگی ها
 پـارک تقريبـا دو سـال پـس از تعطیلـی )2008( افتتـاح  شـد. از زمـان تبديل شـدن فـرودگاه به پـارک فعالیت هـای مختلفی 

نظیـر فسـتیوال، دوی ماراتـن  و ... در آن برگزار شـده اسـت.

4- برخی ويژگی های مدنظر در طراحی پارک :
  رعايت انعطاف پذيری در طرح جامع سايت:

 ايـن فـرم از اسـتفاده بـا ايـده خانم Luscher  به عنوان مدير سـنای برلین پیشـنهاد شـد؛ »اسـتفاده موقت به عنوان بخشـی 
از اسـتراتژی برنامـه ريـزی«) URL5(. او معتقـد اسـت كـه» فضای باز، فضای شـهری ايجاد مـی كند«. او منظر پـارک را به 
عنـوان مرحلـه ای در معمـاری منظـر مـی دانـد كه به عنوان يک كاتالیسـت برای توسـعه شـهری فرآيند مدار بـه كار می رود. 

  بررسی جريان های آب و هوايی سايت:
شـامل بررسـی میـزان جريـان هـوا و دمای هوا نسـت بـه مناطق مجـاور و آنـگاه تنظیم كاربـری زمیـن، ازجمله اينکـه میزان 
پوشـش گیاهـی و مـکان آن در سـايت در كجـا باشـد، برای اسـتفاده از جريان هـوای خنک موجود در سـايت به نسـبت هوای 
متراكـم و گـرم مناطـق مسـکونی مجـاور. درايـن زمینه سـناريوهای مختلفـی درنظرگرفته شـد و ضمن بررسـی اثـر دمايی در 

سـطح منطقـه ای و محلـی گزينـه نهايی انتخـاب گرديد. 
  حفاظت از  بخش های طبیعی و گونه های زيستی:

در ايـن قسـمت سـايت از لحـاظ وجـود گونـه هـای خاص گیاهـی و جانوری )بیشـتر پرندگان( بررسـی شـد. قسـمت هايی كه 
محـل رشـد مناسـبی بـرای گیاهـان و زندگـی پرندگان هسـتند،  شناسـايی  و پهنه بنـدی گرديـد؛ پنهه هايی كـه در نهايت بايد 

حفاظـت گردند. 
  بررسی زيرساخت های فنی:

شناسـايی زيرسـاخت هـا نظیـر مسـیرهای تاسیسـات گاز، آب، بـرق، گرمـا، مخابـرات و فاضـاب ضمـن جانمايـی دوبـاره 
ايسـتگاه ها، منابـع و مخـازن در صـورت لـزوم.

  تاش در جهت كارايی انرژی:
اسـتفاده از انـرژی هـای نـو بـرای تامیـن نیـاز سـايت و همچنیـن تهیه اسـتراتژی يکپارچـه انرژی شـامل يک شـبکه گرمايی 
محلـی، شـبکه ذخیـره حرارتـی و برودتی محلی و اسـتفاده از پانل های خورشـیدی بر روی سـقف سـاختمانهای مجاور سـايت.

  در نظرگرفتـن پـروژه هـای پیشـگام بـا اسـتفاده موقـت جهـت جـذب جمعیـت و رونـق فعالیـت هـای آتـی در چهـار نقطـه 
فـرودگاه شـامل كاربـری هايـی نظیـر ورزشـی، تجـاری، فرهنگـی و...
  حفاظت از دو باند پرواز فرودگاه كه هر كدام دو كیلومتر طول داشتند.

  توجه به ديد از فرودگاه به خط آسمان شهر، از فرودگاه به ساختمان فرودگاه و از بیرون به فرودگاه
  تعبیه مسیرهای ماجراجويی طبیعت و مسیرهای تجربه طبیعت برای ملموس كردن طبیعت برای كودكان و دانش آموزان 

  توجه به اعتقادات اقلیت های مذهبی)گسترش گورستان مسلمانان و اختصاص دو هکتار از زمین سايت به آن(
  ايجاد تسهیات چند نسلی )برای نسل های مختلف و نه فقط كودكان(

  در نظر گرفتن محل های طبخ غذا
  توجه به موقعیت سايت و اصول برنامه ريزی شامل توجه به متن در توپوگرافی شهر، متن در منظر شهری
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  توصیـف و تحلیـل شـرايط مناطـق پیرامونـی سـايت شـامل امکانـات ، مشـکات محـات، سـابقه، سـرانه فضـای سـبز و 
ها. گورسـتان 

  عنايت به شکل گیری سیستم فضاهای باز  و سبز و كريدورهای سبز
  بررسی جريانهای ترافیکی درخیابان های مجاور سايت

  بررسی آلودگی صوتی در پیرامون سايت
  بررسی شبکه دوچرخه سواری و يکپارچگی سايت با آن

  بررسی شبکه پیاده و يکپارچگی سايت با آن 
  اتصال فضاهای سبز پیرامون به سايت در كوتاه مدت و طوالنی مدت

  در نظر داشتن سیاست های برنامه ريزی قابل توجه بخش های مجاور سايت
  توجه به برنامه های مناطق مجاور يا منطقه ای كه سايت در آن قراردارد. 

  توجه به نمادهای تاريخی موجود در سايت
  توجه به توپوگرافی سايت، نوع خاک، آلودگی و میزان نفودپذيری آلودگی در خاک

  شناسـايی میـراث آلـوده )مناطـق آلـوده( شـامل مکان های تجمـع زبالـه، تانکرهای زيرزمینـی، محل جمـع آوری قراضه ها، 
توپخانه و  ...

  توجه به آب های زيرزمینی شامل شناسايی سطح آنها و میزان آلودگی شان به مواد مختلف
4- انتقادات به طرح:

يکـی از نکاتـی كـه در توسـعه مجـدد اراضی وسـیع درون شـهری مـی تواند حائز اهمیت باشـد، ابتدا نیازسـنجی شـهر اسـت؛ 
بديـن معنـا كـه بـا آگاهـی از مشـکات عمده شـهر تاش گـردد كاربری جديـدی در سـايت برقرار شـود كه ابتـدا در تضعیف 
يـا برطـرف نمـودن مسـاله ای خـاص از دوش شـهر تاثیـر داشـته باشـد. پروژه پـارک تمپل هـوف اگرچـه مزيت هـای زيادی 
را بـرای كل شـهر و بـه ويـژه بـرای محلـه هـای پیرامـون سـايت بـه ارمغـال آورده اسـت، امـا بـه نظر می رسـد اسـناد طرح 
مشـکات احتمالـی نظیـر كمبـود سـرانه هـا، جمـع آوری روان آب هـا، مراكز تجـاری يا آموزشـی عمـده را كه كـم و بیش در 
اغلـب كانشـهرها نیـز موجـود اسـت را بـه صـورت برنامه ريزی شـده مدنظر قـرار نداده اسـت. می تـوان گفت در همـه موارد 

ايجـاد يـک مزيـت عمـده حتـی برای شـهر نمـی تواند جـای رفع يک مشـکل عمـده بـرای شـهر را بگیرد.
از طرفـی اگرچـه مشـاركتی بـودن پروژه و توجه به خواسـت شـهروندان يکی از مزيت های آن اسـت اما مشـخص نیسـت مرز 
میـزان توجـه بـه خواسـته های مردم و خواسـته هـای مسـئوالن برنامه ريزی شـهری برلین و طرح جامع شـهر كجا قـرار دارد. 
زيـرا اگـر حتـی اكثريت شـهروندان هم خواسـتار كاربری و وضعیت خاصی باشـند، اما همیشـه خواسـت اكثريت دلیـل حقانیت 
يـا مناسـب بـودن آن خواسـته نمـی باشـد. به نظر می رسـد برنامـه ريزان و طراحان شـهری بايد حـد و مرزی را برای خواسـته 
هـای شـهروندان در نظـر بگیرنـد و آن خواسـته را بـا توجـه بـه مصلحـت هايـی كه خود بـه عنـوان متخصـص آگاه و منصف 
بـرای شـهر مدنظـر دارنـد، در چارچـوب صحیحـی رهبـری و كنتـرل نماينـد. در اسـناد اين پـروژه اشـاره كافی در مـورد اينکه 
طـرح جامـع برلیـن بـرای سـايت چه كاربـری را پیشـنهاد كرده اسـت ذكر نشـده، زيرا يکـی از ويژگـی های طرح هـای جامع 
شـهری بايـد جامـع ديدن مشـکات و امکانات شـهر و ترسـیم آينده شـهر بر اسـاس اين ديد جامع باشـد. يکـی از حالت های 
صحیـح تهیـه طـرح جامع مـی تواند اين گونه باشـد كه نظرات كارشناسـی متخصصان همچـون قطعاتی سـخت و تغییر ناپذير 
اسـتخوان بندی طـرح را شـکل دهـد و در مرحلـه بعـد نظرات شـهروندان كه گاهـی هم بر اسـاس ديد های مقطعی، احساسـی 
يـا شـخصی اسـت بـه عنـوان اجزايـی نرم، گوشـته طرح را شـکل دهـد. همچنین امـروزه در اجرای پـروژه های شـهری تاكید 
بـر تلفیـق ديـد از بـاال بـه پايیـن و ديـد پايین به باال اسـت. در ايـن پروژه هـر دو ديد وجود داشـته اما گويـا ديد باال بـه پايین 

كـه همـان نظـرات كارشناسـان، طـرح جامـع برلین و مصلحت های شـهر اسـت، ضعیف تر بوده اسـت.   
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5- نتيجه گيری: 
مطالعـه پژوهـش حاضـر چهارگونـه اطاعـات را بـه دسـت مـی دهـد، اول اطاعاتـی را راجـع بـه يـک موضـع بـا ويژگی ها، 
كاربـری، عملکـرد و در نهايت سرگذشـت مشـخصی می دهد؛ دوم اطاعاتی در مورد فرايند توسـعه مجدد و چگونگی دسـتیابی 
بـه يـک كاربـری و وضعیـت مشـخصی را ارائـه مـی نمايـد، سـوم اطاعاتـی را دربـاره طـرح نهايی، ويژگـی ها و برجسـتگی 
هايـش بـه نمايـش مـی گـذارد. چهارم چند نقـد موضوعـی را نیز به پـروژه وارد مـی كند.به بیانـی مختصر پژوهش ابتـدا مبدا، 
سـپس مقصـد و آنـگاه نحـوه دسـتیابی بـه مقصـد مشـخصی را توصیـف و تبییـن نمـود و در نهايت بـا ديدی تحلیلی بخشـی 
از برجسـتگی ها و نقـاط ضعـف طـرح را ارائـه داد. مبـدا، فرودگاهـی وسـیع ، بـا كاراكترمشـخص، موقعیت ممتـاز و قابلیت های 
فـراوان بـود. مقصـد پاركـی وسـیع ، خوش منظـر، همگانـی، كاراكننـده انـرزی، نماياننـده تکنولوژی هـای روز و دل انگیز بود. 
مسـیر بـا فراينـدی مشـاركتی و اثرگـذاری واقعـی مـردم در كنـار  مسـئوالن، توجـه به هويـت يک مـکان، ارتباط آن بـا بافت 
مجـاور و موقعیتـش در شـهر و آينـده شـهری همـراه بـا پـروژه هـای محـرک توسـعه طـی شـد. بنابراين مـی تـوان توجه به 
مشـاركت واقعـی مـردم، رشـد تدريجـی مـکان جديـد، هويـت مـکان، ارتبـاط بـا پیرامـون، خلـق فعالیـت هـای نـوآور، اتخاذ 
تدابیـری بـرای تحريـک توسـعه، توجـه بـه نیـاز كل شـهر و در نظر گرفتن سـاختار اصلی نقشـی كـه طرح های شـهری برای 

مـکان در نظـر گرفتـه انـد، از جملـه درس های پژوهـش پیرامـون پروژه تمپل هـوف دانسـت)جدول1 (. 

6- منابع:

1) Infill development: Rebuilding our Cities for a Sustainable Future.2002. San Fran-
cisco, California, Greenbelt Alliance.
2) Wheeler, Stephen .2002. Smart Infill, San Francisco, California, Greenbelt Alliance.
3) Infill development standards and policy guide.2006. center for urban policy research, 
University of New Jersey.
4( Glendening, Parris and Kienitz, Roy.2001. Managing Maryland’s Growth: Models and 
Guidelines for Infill Development. Maryland Department of Planning.
5( Surprenant, Steve. 2006. Mixed- use urban sustainable development through public- 
private partnerships. Land development east, Boston MA.
6( Caves. Roger W. 2005. Encyclopedia of the City. Routledge; London and New York.
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 نتیجه گیری:  -5

به یک موضع با ویژگی  راجعرا ، اول اطالعاتی را به دست می دهدگونه اطالعات چهار مطالعه پژوهش حاضر
و  ه مجدددوم اطالعاتی در مورد فرایند توسع ؛می دهد مشخصی ، عملکرد و در نهایت سرگذشتها، کاربری

و وضعیت مشخصی را ارائه می نماید، سوم اطالعاتی را درباره طرح نهایی،  یک کاربری چگونگی دستیابی به
به ویژگی ها و برجستگی هایش به نمایش می گذارد. چهارم چند نقد موضوعی را نیز به پروژه وارد می کند.

بی به مقصد مشخصی را توصیف و تبیین نمود بیانی مختصر پژوهش ابتدا مبدا، سپس مقصد و آنگاه نحوه دستیا
، فرودگاهی وسیع ، نقاط ضعف طرح را ارائه داد. مبدا و در نهایت با دیدی تحلیلی بخشی از برجستگی ها و

با کاراکترمشخص، موقعیت ممتاز و قابلیت های فراوان بود. مقصد پارکی وسیع ، خوش منظر، همگانی، 
ولوژی های روز و دل انگیز بود. مسیر با فرایندی مشارکتی و اثرگذاری واقعی کاراکننده انرزی، نمایانننده تکن

 یدر شهر و آینده شهرموقعیتش  مردم در کنار  مسئوالن، توجه به هویت یک مکان، ارتباط آن با بافت مجاور و
دریجی طی شد. بنابراین می توان توجه به مشارکت واقعی مردم، رشد ت پروژه های محرک توسعه همراه با

مکان جدید، هویت مکان، ارتباط با پیرامون، خلق فعالیت های نوآور، اتخاذ تدابیری برای تحریک توسعه، 
توجه به نیاز کل شهر و در نظر گرفتن ساختار اصلی نقشی که طرح های شهری برای مکان در نظر گرفته اند، 

  (. 1هوف دانست)جدولاز جمله درس های پژوهش پیرامون پروژه تمپل

 هوفدرس های مطالعه پروژه پارک تمپل – 1جدول

 یافته های مطالعه پروژه در ابعاد مختلف
 رویه ای اجتماعی فرهنگی طراحی محیط زیستی اقتصادی کالبدی

توجه به نقش سایت 
 در متن منطقه و شهر

تعبیه پروژه های 
 پیشگام

حفظ فضای 
 سبز موجود

های حفظ استعداد
شناختی زیبایی 

مصنوعی  طبیعی و
 سایت

حفظ و تقویت 
اصالت و هویت 

 سایت

توجه به تمام گروه 
های سنی، جنسی، 

 نژادی و مذهبی

بازگذاشتن 
چارچوب طراحی و 

  ریزیبرنامه
تالش جهت بافتن 

هماهنگ طرح جدید 
 به بافت پیرامون

روی آوردن به 
فعالیت های 

 نوآور و خالق

تقویت خرداقلیم 
های تهیه طرح ها

گسترش استفاده  وچک مقیاسک
از انرژی های 

 پاک
انعطاف پذیر بودن 

استفاده مجدد از ابنیه  طرح ها
و  زیرساخت های 

 موجود
 

 منابع: -6
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