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برندة جايزه سوم مسـابقة دانشجويى كنفرانس 
بين المللى IFHP سال 2010

3rd Prize Winner of IFHP International stu-
dent competition, 2010

UBIQUIPLEX

حسن سازمند

سيد محمدباقر منصوري

ماهان شيرازي

سيده نفيسه موسويان

سپهر ژند
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تهران متشكل از ماهان شيرازى، سيد محمد باقر منصورى، 
سيده نفيسه موسويان، سپهر ژند و حسن سازمند در اين 
ــوم  ــركت كردند و موفق به دريافت جايزة س ــابقه ش مس

مسابقه شدند. گزارش پروژة آنها را در ادامه مى خوانيد :
پرداختن به مسئله زاغه ها، اصلى ترين موضوع در طرح 
پيشنهادى ما بود كه توانست جايزة سوم اين مسابقه را از 

آن خود كند. 
ــه قابل توضيح  ــرد اصلى با دو مؤلف ــن طرح رويك در اي

است: 
- اول اين كه طراحان به جاى حذف زاغه ها، پتانسيل هاى 
ــتى منطقه را عاملى دانسته اند كه مى تواند با توجه  توريس
به برگزارى مسابقات المپيك 2016 و جام جهانى فوتبال 

اين معضالت پرداخت.
ــابقة  ــاى جانبى اين كنفرانس، مس ــا يكى از بخش ه ام
دانشجويى (در زمينة معمارى، شهرسازى و طراحى منظر) 
براى بازسازى منطقه اى در شهر پورتوالگره بود كه عليرغم 
ــب به مركز شهر،  ــيل هاى فراوان – نظير ديد مناس پتانس
ــش گياهى – به علت وجود سه ناحية  ــاحل زيبا و پوش س
ــين در آن عمًال بالاستفاده مانده است. اين منطقه  زاغه نش
ــوب پورتوالگره و در نزديكى  ــعت 87 هكتار در جن به وس
ــينان همواره  ــرار دارد، اما حضور زاغه نش بخش مركزى ق
ــاكنان آن و نواحى  ــش اجتماعى فراوان ميان س باعث تن

اطراف شده است.
ــى معمارى دانشگاه  ــجويان كارشناس يك گروه از دانش

 «فدراسيون بين المللى مسكن و برنامه ريزى»1 كه دفتر 
مركزى آن در «الهه» هلند واقع شده، هر ساله كنفرانسى 
ــاختن  ــال 2010 به موضوع «س برگزار مى كند كه در س

جوامع براى شهرهاى آينده»2 اختصاص داشت.
آمار سال 2007 نشان دهنده سكونت نيمى از جمعيت 
ــت كه اين مقدار  ــهرها بود و اين در حالى اس جهان در ش
ــد و در 2050 به هفتاد درصد  ــال 2030 به 60 درص تا س
ــش زمينه ها و  ــان ها با پي ــا تجمع انس ــيد. ام خواهد رس
خاستگاه هاى اقتصادى- اجتماعى متفاوت مالزم معضالتى 
ــض طبقاتى خواهد بود.  ــكن، فقر و تبعي نظير كمبود مس
ــس IFHP كه 14 تا 17 نوامبر  ــاه و چهارمين كنفران پنج
2010 در شهر «پورتوالگره»3 برزيل برگزار شد به بررسى 

ديـد پرتره به منطقه جنگلي 
سايت

لزوم ارتباط بيشـتر سايت با 
راه هاي اطراف
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2014 موجب جذب سرمايه به اين منطقه شود. پورتوالگره 
ــهر پردرآمد برزيل از صنعت توريسم است و  چهارمين ش
ــابقات مى تواند منافع  ــب براى اين مس برنامه ريزى مناس

زيادى براى ساكنين منطقه به ارمغان آورد. 
- از طرف ديگر، طرح پيشنهادى مشخصاً از زبان جديد 
ــارى پارامتريك براى خلق فضايى  ــارى يا همان معم معم
جذاب استفاده كرده است. فضايى كه عالوه بر پيشرو بودن 
به لحاظ معمارى، نيازى به تخريب هيچ قسمتى از منطقه 
ــيل بخش هاى مختلف استفاده  ندارد و بر عكس از پتانس
مى كند تا آن ها را بدل به فضاهايى پرجاذبه و بديع نمايد.

احداث هر گونه ساختمان جديد، به نوعى باز توليد همان 
وضعيت فعلى منطقه و «تفكيك» ميان زاغه نشين ها و بقيه 

مردم بود. از طرف ديگر احداث يك فضايى عمومى (چيزى 
مانند آگورا يا فوروم) نيز منطقاً نمى توانست موضوع امنيت 
را تضمين كند. بنابراين طرح Ubiquiplex، كل ناحيه را به 
ديدة يك فضاى جمعى مى نگرد.4 به گونه اى كه فضاهايى 
عمومى متنوع، با كاربرى هاى مختلف بتوانند در آن جاى 
ــكى نيست خود مسئله «تكثر»5 يكى از  گيرند؛ چرا كه ش
اصلى ترين موضوعات شهر آينده خواهد بود.6 همان طور كه 
در تصاوير مشخص است، اين سيستم در مناطق جنگلى به 
پل هايى بدل شده تا تجربه ى متفاوتى از حركت در جنگل 
ــد، بر روى  ــاحل مى رس را پديد آورند و هنگامى كه به س
سطح آب حركت مى كند تا آن را نيز تبديل به يك تجربه 
بى مانند نمايد. درون خود مجموعه نيز، هر كدام از فضاها 

ــده اند، همچنين اين  به گونه اى منحصر به فرد طراحى ش
ــيم بندى توانايى اين را داشت كه منطقه را دوباره به  تقس
شهر متصل كند. اين سيستم، در نقاطى به مجارى ارتباط 
شهرى وصل شده و جريان ترافيك را به داخل مى كشاند و 
در واقع بسترى ميانجى بين بافت شهرى و منطقه مذكور 
ايجاد مى كند. و همان طور كه مشخص است، دستيابى به 
چنين سيستمى، تنها از طريق ابزارهاى طراحى ديجيتال 

ميسر بود.
ــتر در طرح هايى مانند  الگوريتم «وورونوى»7 (كه پيش
ــتفاده شده است) ساختار مناسبى  «مكعب آبى»8 نيز اس
جهت ايجاد اين تقسيم بندى فضايى به دست مى دهد. اما 

بيشتر از آن، سيستم وورونوى به گونه اى تغيير يافته 

پل هاي پياده معلق

وضع موجود سايت
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تبديل پيـاده راه ها به پل در 
منطقه جنگلي سايت

محـل اسـتقرار كاربري هاي 
پيش نهاد شده در سايت

مراحل تشكيل الگوي ورونوي
(Voronoi)
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پى نوشت
International Federation for Housing and Plan-  .1

ning
Building Communities For the Cities of Future .2

Porto Alegre .3
 ubiquity + complex ــه ــب دو كلم Ubiquiplex .4 از تركي

پيچيده) ساخته شده. (حضور در همه جا + مجموعه/
Diversity .5

ــى از مهمترين  ــبك زندگ ــرت، اختالف طبقاتى و تنوع س 6. مهاج
عوامل ايجاد اين تكثراند.

Voronoi .7
Water cube .8

The annual congress of the International Federa-
tion for Housing and Planning was held last year 
in Porto Alegre, Brazil and was entitled “Build-
ing Communities for the Cities of the Future”. 
As of 2007, half of the world lived in the cities 
and this amount will increase to 70 percents by 
2050. The accumulation of people with different 
socio-economic backgrounds in the cities will be 
undoubtedly accompanied by deficiencies such 
as poverty, social discrimination, lack of hous-
ing, etc. The 54th IFHP Congress addressed the 
issue and was also accompanied by an interna-
tional student competition, which demanded a 
renewal plan for Morro Santa Teresa region in 
Porto Alegre. 
 A group of students in  architecture from the Uni-
versity of Tehran (Mahan Shirazi, Mohammad 
Bagher Mansouri, Nafiseh Mousavian, Sepehr 
Zhand, Hasan Sazmand) were the 3rd Prize win-
ners of  the competition.
The starting point of the proposal is the concern 
with natural preservation and requalification of 
the existing favelas, two central elements of the 
brief. 
It does so by proposing a spatial mega-structure 
that covers the whole area introducing a system 
of tessellation as a way of embracing the different 
conditions of the site with a view of creating new 
mixes and introducing new programs.
The tessellation provides an accommodation 
between the proposed fabric and the surround-
ing urban fabric. The density of the tessellation 
reduces as it comes down the hill towards the 
waterfront. 

كه دانه بندى آن در نزديكى زاغه ها كوچكتر بوده (و به 
ــود) و در حركت به سمت  ــبيه ش دانه بندى خود آن ها ش
ساحل بزرگ گردد. اين ساختار، منطقه را براى جاى دهى 
ــه موقعيت  ــى (بنا ب ــاى عمومى و خصوص ــه كاربرى ه ب
ــكن هاى آينده) آماده  جغرافيايى و فاصله از زاغه ها يا مس
مى نمايد.كه دانه بندى آن در نزديكى زاغه ها كوچكتر بوده 
ــود) و در حركت به  ــبيه ش ــه دانه بندى خود آن ها ش (و ب
ــاختار، منطقه را براى  ــاحل بزرگ گردد. اين س سمت س
ــى (بنا به  ــاى عمومى و خصوص ــه كاربرى ه ــى ب جاى ده
موقعيت جغرافيايى و فاصله از زاغه ها يا مسكن هاى آينده) 

آماده مى نمايد 

طبقات مختلف اجتماعي 
موجود در سايت

محل حضور زاغه ها در سايت

انطباق الگوي ورونوي با 
توپوگرافي
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