
 

  

 

Hình MĐ-1. Đường Đồng Khởi xưa và nay 

(Nguồn: http://www.nucuoicuaben.com/diendan/showthread.php?t=634) 

 



 
Sơ đồ 1-4. Khái niệm tuyến phố 

 (Nguồn: http://www.yourdictionary.com/street) 

 

 
Sơ đồ 1-5. Các yếu tố vật lý cấu thành cảnh quan 

 (Nguồn: Tác giả) 

 

Yếu tố vật lý cấu 

thành cảnh quan 

tuyến phố TMDV 

 

Yếu tố không gian 

 hình khối 

- Điạ hình       - Mặt nước 

- Cây xanh      - Kiến trúc 

- Không gian trống 

Yếu tố  không gian  

hoạt động 

- Hoạt động kinh tế 

- Hoạt động văn hóa,xã hội 

- Hoạt động giao thông 



 

    
Hình ảnh của khu dân cư và khu thương mại Tokyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một góc trung tâm thương mại Roppongi, Tokyo  

      
Một góc trung tâm thương mại Roppongi, Tokyo (2) 

Hình 1-1. Cảnh quan tuyến phố TMDV Tokyo, Nhật 

 (Nguồn: Tác giả) 

http://wikitravel.org/en/Image:ShibuyaUmbrellas.jpg


 

 

 
Phố Réaumur trước và sau đồ án cải tạo Paris của Haussmann. 

 
Một góc cà phê vỉa hè Paris 

    
Các nhà tàu (boathouses) bán sách cũ bên bờ sông Seine 

Hình 1-2. Cảnh quan tuyến phố TMDV Paris, Pháp 

(Nguồn: Tác giả) 



 

     

     

 

Hình 1-3. Cảnh quan tuyến phố TMDV London, Anh  

(Nguồn: Tác giả) 

http://www.diaoconline.vn/kham-pha/the-gioi-kien-truc-c4/london-thanh-pho-da-sac-mau-i12423


 

   
Quảng trường Times, New York 

   
Tuyến phố Washington, New York 

   
Tuyến phố Stone, New York 

Hình 1-4. Cảnh quan tuyến phố TMDV New York, Mỹ  

(Nguồn: Tác giả) 



 

     
Tuyến phố Orchard trước và sau chính sách “Phá hủy và làm lại” 

 
Tuyến phố Club  

 
Tuyến phố China Town  

    Hình 1-5. Cảnh quan tuyến phố TMDV Singapore 

 (Nguồn: Tác giả) 

 



 

    
Tuyến phố Russell, Hong Kong                            

   
Khu phố Kowloon, Hongkong 

Hình 1-6a. Thiết kế đa dạng cảnh quan tại Hong Kong  

(Nguồn:Tác giả) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HK_Mid-Level_Escalators.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HK_Shelley_Street_Central-Mid-Levels_escalators_n_Elgin_Street_a.jpg


 

 

 

 
Tuyến phố Nanjing 

Hình 1-6b. Cảnh quan tuyến phố TMDV Thượng Hải, Trung Quốc 

(Nguồn: Tác giả) 

 



 

 

 

Hình 1-7. Cảnh quan tuyến phố TMDV Bangkok, Thailand  

(Nguồn: Tác giả) 

 



 

   

      

Hình 1-8. Cảnh quan tuyến phố TMDV Jakarta, Indonesia  

(Nguồn: Tác giả) 

 



 

 
 

       

Hình 1-9. Cảnh quan tuyến phố TMDV Hà Nội, Việt Nam  

(Nguồn: Tác giả)     

 

 

 



 

   

                            Năm 1815                                                        Năm 1900 

                                                                     
                            Năm 1975                                                        Hiện nay 

Hình 1-10. Các giai đoạn phát triển khu vực trung tâm Sài Gòn-Tp. Hồ Chí Minh 

(Nguồn: http://hinhanhvietnam.com/ban-do-sai-gon-xua/) 

 

 

 

Sai Gon
1区

Cho Lon
5区 3区



3区

5区

1区

 
Hình 1-11. Vị trí các khu vực nghiên cứu của luận án (Nguồn: Tác giả) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Hình 1-12. Tuyến TMDV thấp tầng, liên kế, kiến trúc bản địa 
(Nguồn: Tác giả) 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Hình 1-13. Tuyến TMDV hỗn hợp tầng cao, liên kế, kiến trúc phương Tây 
 (Nguồn: Tác giả) 

                    

Hình 1-14. Tuyến TMDV hỗn hợp tầng cao,  kiến trúc phương Tây  

(Nguồn: Tác giả) 
     

 
 

 Hình 1-15. Tuyến TMDV thấp tầng, kiến trúc phương tây  

(Nguồn: Tác giả) 

 



 

 

Hình 1-16. Tuyến TMDV thấp tầng, kiến trúc bản địa 

(Nguồn: Tác giả) 

 
 

         

Hình 1-17. Tuyến TMDV thấp tầng, liên kế, kiến trúc người Hoa 

(Nguồn: Tác giả) 

 

     

Hình 1-18. Tuyến TMDV hỗn hợp tầng cao, liên kế, kiến trúc người Hoa. 

(Nguồn: Tác giả) 
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