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 است، يشهر يفضا صهیخص نیتر مهم شک یب که ها، آن نیب تعامالت و شهر یعموم يها عرصه در مردم حضور تیفیک

ت یبا توجه به اهم. دارد یبستگ ها آن ادغام زانیم و يشهر طیمح ای شهر در يجار يها تیفعال تیماه با میمستق طور به

 ين امر، ضروریا يمناسب برا ياستفاده از ابزارها یچگونگل یو تحل ی، بررسيشهر يها تیع فعالیو توز يضابطه مندساز

استفاده . است يشهر يها تیع فعالیم و توزیتنظ ين ابزار در راستایشناخته شده تر يمنطقه بند. رسد یبه نظر م

، آنطور که توسط نهضت يشهر يعملکردها يدر ضابطه مندساز ياز منطقه بند ر قابل انعطافیرمعقول، خشک و غیغ

 یدگاهیاز د يمنطقه بندچرا که  قرار ندارد يت طراحان شهریچ وجه مورد حمایگر به هید، امروزه دیشنهاد گردیپ مدرن

ضابطه مند  يموثر و کارامد برا ياد ابزاریبن- فرم يدهاک ،در مقابل .کند یم يریجلوگ» خوب« يشهرساز، از نین چنیا

اساس . شکل گرفتند ين بار در جنبش نوشهرسازیهستند که اولر یپذ ینیش بیمنسجم و پ يشهر يها فرمجاد یو ا يساز

در  يسه بعد یسهم طراحن کدها یا. تک مکان اسیمشخصه  نیتر یاصل ين است که فرم کالبدین کدها این ایتدو

پژوهش حاضر در  .دهند یمش ی، افزایدسیاقل يمنطقه بند» يبر کاربر یمبتن« يها تیمحدودرا، در تضاد با  يشهرساز

، به دنبال نقد منطقه يشهر يبه فضا یو شکل ده يریدر شکل گ يت کاربریو اهم یفیک يتوجه به جنبه ها يراستا

ن اصول و ییو تب یاد، به معرفیبن-فرم يد آمدن کدهایپد ییبه عنوان خاستگاه و چرا یدسیر اقلیانعطاف ناپذ يبند

  .دینما یم یکشور را بررس يت توسعه شهرینظام هداکرد به ین روین کدها پرداخته و امکان ورود ایا يها یژگیو

  

  ادیبن - فرم ي، کدهاي، نوشهرسازي، اختالط عملکردیدسیاقل ي، منطقه بنديشهر يفضا: 
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جو  ش س يدان س یکارشنا ز یمهند  يشهرسا

جو ٢ ر يدانش ز يدکت سا هر  يش
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-
ز هدف یبه طور کل ف یبند منطقه ای و یبند حوزه ا اده امکان و منطقه سطح در انعطا  یتمام از یور بهره و استف

پهنه هایو ا یامروزه منطقه بند .)126: 1384سرور، ( است پهنه هر امکانات ن یتر جیها، را یبر اساس کاربر یشهر یجاد 

اده از ایش استف ار یبسک عملکردها، یصرفاً به منظور تفک یاستفاده از منطقه بند ین ابزار است؛ حال آنکه اثرات منفیوه 

 یو بررس یعملکرد یمنطقه بند یصه هایبرشمردن نق زن پژوهش پس ایدر ا .تر از اثرات مثبت آن است شیب

آن، به معرفینو یکردهایرو خته و با توجه به نقین روین ایتر اد به عنوان تازهیبن- فرم یکدها ین به   یصه هایکردها پردا

را ن نظام ین کدها در ایا یریق و به کارگیکشور، امکان تلف یت شهریدر نظام هدا یاز فقدان نگاه سه بعد یناش

  .میینما یم یبررس

  

ز این مناطق، منطقه بندی شهری  ا به مناطق ویژه با مرزهای معین برای نقش پذیری هر یک ا تقسیم یک شهر ر

اساس ).241 :1373شکوئی، (ند یگو یم مختلف  یا منطقه هاین به بخش یک سرزمیآن است که  یدر منطقه بند یاصل 

 :1384سرور،( ردیمناسب مورد استفاده قرار گ یت مکانیح و درست در موقعیجهت اهداف صحم شود و هر منطقه در یتقس

ز هم جدا  یاهداف خاص یمتفاوت شهر برا ینواح یدر منطقه بنددر واقع،  ).146 در ). 65 :1388، یاریز( شوند یما

در مناطق مجزا  یشهر یک عملکردهای، تفکیمنطقه بند یریکرد به کارگیجهان، رو یاز اجتماعات شهر یاریبس

،  یده میز نامین یدسیاقل یا منطقه بندیمرسوم  یکه منطقه بند یعملکرد یتفکر منطقه بند یریشکل گ. است شود

   .بود نوزدهم قرن صنعتی شهرهای وکالبدی عینی شرایط به یواکنش

 یبر اساس پهنه بند یشهر ینقشه ها یریدر منشور آتن منظور شد و به شکل گ یعملکرد یه حوزه هاینظر

آن انجامیجاد کمربند سبز پیو ا ها یکاربر م شهر به یتقس یحوزه بندن اساس، یبر ا ).42 :1388، ینیبحر(د یرامون 

آنها به منظور کنترل و جهت دادن به  یبر طبق کاربر یا نواحی ها حوزه ربرحاضر و بالقوه   ها نیزمو استفاده از  ها یکا

ان یدیذکر شده در سع 1974ک، یتویو( تاس    ) 1380، یرضو

ن یاول ،1916ورک در سال یوین ین نامه منطقه بندییآد اشاره داشت یبا یدر تجارب شهرساز یدر سابقه منطقه بند

امه  ین کنفرانس ملیاول در تر شیپ ،مناطق در شهر یده جداسازیبود اما ا یعملکرد یبر اساس منطقه بندطرح جامع  برن

Tal( مطرح شده بود 1909در سال  یزیر len, 2011: ک ید ضوابط تفکییا تاب ،1926در سال  یدسیاقل یمنطقه بند ).527

Miami21( ت شدیکا، تثبیو آمریالت اهایدس در ایشهرک اقل یبرا یکاربر  Code, ز آن در بس )2011 عد ا از جوامع  یاریو ب

ی منطقه .به کار گرفته شد یشهر یها تیفعال یبه عنوان ابزار ضابطه مندساز  شهرها سرزندگی و کارکردی، حیات بند



 

٣ 

 

ا ساکنین و برد بین از را محالت و  محالت در زیادی اختالالت که بود زمان این در. ساخت بیگانه یکدیگر به نسبت ر
  ).1 :1389گران، یان و دیعیرف(ماند  پاسخ بی ها آن ساکنین نیازهای آمد و وجود به

پ یکاربر یدسیاقل یتحت الگو ؛ یم ینیش بیقابل  ش یر قابل پین حال، فرم ساختمان به طور کامل غیبا ا شود

پین غیا. است ینیب اغلب به توسعه ا ینیش بیر قابل  ودن  ا  یو هماهنگ یکپارچگیکه قادر به  شود یممنجر  یاتفاق یب ب

به اهداف در نظر گرفته شده خود، جدا یدسیاقل یمنطقه بند .ستین یبافت محل ش یناسازگار، افزا یها یکاربر ییمسلما 

ر نظارتیبا ا. ده استینور و هوا و کاهش تراکم، رس Sprawl( ییل به پرورش پراکنده رویآن، متما یکل ین حال، ساختا
 ( ،

امکانات جوامع یبرخ محروم کردن ، و ممانعت یضوابط اساسدرک عموم از  انحراف، یریانعطاف ناپذ یجیتدر تی، تثباز 

ربر سرزنده وجاد جوامع یاز ا  چون شود ینمد واقع یگر مفیمرسوم د یمنطقه بند. )Burdette,2004( مختلط است یبا کا

ح»  3همه یک اندازه مناسب برای«کرد یاز رو ،ن روشیا استفاده  یدرمورد نوا انبوه کند و یممناطق مجزا  از عناصر  یاز 

حدها یبرا یدرهم و برهم طراح تمام  یک روش برایکه ممکن است  یدرحال کند یماستفاده  یدر نواح یگیهمسا یوا

  . )org.formbasedcodes.www( دد نباشیمف ها تیموقع

مرکز شهر  یکسان با همه نواحی یبر حقوق ساخت و ساز در قطعه، رفتار یمبتن یپهنه بند یکه نظام سنت یتا زمان

اوت در  یکاربر ین با دسته بندیقطعات زم یا تمامیو  از مد نظر قرار دادن تف ، داشته باشد؛ و  ا یو  ها فرصتمشابه

استفاده قرار  ژه موردیر حوزه توسعه وی، که ممکن است در زیشهر یا اهداف مختلف طراحیهر قطعه،  یها تیمحدود

، یبگ   ).277 :1389ر، یپام(د یموفق عمل نما تواند ینمرد، امتناع ورزد

  

ضایخص نیتر مهمشک  یکه ب ،ها آنن یشهر و تعامالت ب یعموم یت حضور مردم در عرصه هایفیک  یصه ف

. دارد یبستگ ها آن زان ادغامیو م یط شهریا محیدر شهر  یجار یها تیفعالت یم با ماهیبه طور مستق است، یشهر

تفاق  یاست که در زندگ یگوناگون یها تیفعالنه تنها  یشهر یها تیفعالمنظور از  انه ا لکه توز افتد یمروز ع آن یب

ضا را ن ها تیفعال ن عملکردها در یکه ا ییها فرصتاختالط عملکردها و  ).70-62 :1386،ینیبحر( ردیگ یمز در بر یدر ف

، همکارانکارمونا و ( کند یم یباز یشهر یفضاها ییایدر پو ی، نقش مهمآورند یمفضاها در مواقع مختلف روز فراهم 

ودن  ).373: 1388 ادغام  یها تیفیکشهرهای موفق و جذاب، عالوه بر دارا ب و  ها یکاربرفیزیکی از تنوع خاصی نیز در 

لبرخوردارند که این موضوع دقیقا خالف اصول مدرنیسم در تفکیک افقی کاربری و  ها بخشدر تمام  ها تیفعال  ها تیفعا

  ).40 :1383بالدز، یت(در شهرهاست 

                                                                            
٣.One Size Fits All  
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است، مکررا مورد انتقاد قرار  یعملکرد یه بندیمدرن که شامل ناح یشهرسازوه یبخش عمده شب ین ترتیبه ا

انتقادات، زیگسترش ا. گرفته است ن یشگامان ایپ. شد یشهرسازنه ید در زمیات جدینظر یرینه ساز شکل گیمن 

ودند ی، ونچوریر، روسیکوبز، برادران کرینچ، جیمانند مامفورد، ل یتحوالت افراد   .)122- 120 :1388، ینیبحر( و جنکز ب
  

  ]14[ ها و ضرورت تنوع آن ک عملکردهایبر تفک یمبتن یدسیاقل یمنطقه بند خصوص نقده پردازان در ینظر دگاهید-1جدول 

زینظر  سال قابل تفکیموضع نظر  ه پردا ر م رداز د   یک عملکردیه پ

1949  
ردیلوئ   س مامفو

Lewis Mumford  

ن یرهایمس نتیب یطوال زل در  تفکین محل کار و من ز اراضیجه  ه ا اد ستف اطق، سوء ا عدم  یک من و 

سب برا ینیش بیپ منا ت  طق مسکون یخدما   یمنا

1961  
زیج   ن جکوب

Jane Jacobs  

تن یگیهمسا یزنده بودن واحدها م  ه دره بستگیب ردها  شهرها به  یده شدن عملک اخت  شن رد و  دا

صلیعنوان پد کیبا یده ا وجه تر ط عملکردها باشدید مت   .ب و اختال

1966  
ندر کسا    ال

Alexander 

در نت کیرشد درخت گونه شهر  شهر در اثر ب یو زوال موجود ها یکاربرک یجه تف ارتباط  یبه نام 

زا با    گریکدیشدن اج

1974  
ب دموند    کنیا

Edmund Bacon  
ا ل نگریشهر ب ک ک ه صورت ی ریسته شود؛ عدم موفقید ب ئل شه   ت طراحان نوگرا در حل مسا

1981  
  نچین لیکو

Kevin Lynch  

ک الک بستر یلزوم تف گ و سا یشهر یها تیفع سب فرهن تنا بایبه  ما ن ، یین جداید ایر عوامل؛ ا

و کامل  ک  شدخش   .با

1985  
لی یا کاران و ین بنت   هم

Ian Bentley & et al  

وان دوم یگوناگون عن ه  ل مطلوبیب فضاهاین اص لف به  یشهر یت  خت د م ست؛ جذب افرا مطرح ا

ا یمکان به منظورها لف ب ر اوقات مخت وع د گیمتن   .ردید صورت ب

1986  
ز ولت   نوربرگ ش

Norberg-Schulz 

؛ ا یته ر عملکردگرا فضا در تفک دون تفاوت در ک ییها مکانجاد یبودن  عدم یفیب راز و  رمز و  ت و 

  مکان یریشکل گ

1986  
رانس ر ت   کیراج

Roger T rancik 

عنوان  یاختالط عملکرد ه  رو یکیب ز اهداف  شهر؛ جایا م  تک  ین کردن فضاهایگزیکرد منسج

ستا ه در را ه پو یمنظوره با چندمنظور وجه ب یایت ع ی   یو کاربرد اجتما

1987  
گ   جان لن

Jon Lang 

عملکرد ک  مناطق ت نبودن  اسب  ان  یمسکون یمن وان ش نوج آموز ها به انجام  وجهت  سه آن وسو

رها ع یرفتا وعیجاد هیا یبرا یضد اجتما   جان و تن

1992  
الدزیس تیفرانس   ب

Francis Tibbalds 
ک  کی و تف ی  ه بند یها تیفعالو  ها یکاربرمنطق عامل مرگ عرصه های شهر  ،  

1992  
  ریلئون کر

Leon Krier 
پ یاختالط عملکرد ر  ه منظو میب ون و حفظ خاطرات جمعیوند  ر گوناگ قشا   یان ا

1993  
پ   کالتور

Peter Calthrope  
سفرهایافزا را یشخص یش  ن یب فع  زها به دلیر ردهایل تفکیا   یشهر یک عملک

1994  
گیپالتر ز یدوان   بر

Duany Plater-Zyberk 
فق نقض مستق یشهر یها مکان ه یمو منطق ون  ک...اند یبندم قان ردیتا ط عملک ر اختال   ید ب

2000  
  سیوین دیلول

Llewelyne-Davies 

سترس ر، د حل کا ه م د ب آم فت و  م ر راک دن ت ل رسان داق ات، ا یبه ح ه امکان سب ب رایمنا رصت ب  یجاد ف

منیاجتماع ییارویرو ر نت یشهر یفضا ییایو پو ی، سرزندگتی، حس ا ط ید ختال   ها یکاربرجه ا

2003  
ایمت کارمون   و 

Matthew Carmona 
ز  گکاستن ا بستگ یشهر یو تنوع فضا یسرزند نت یو وا ودرو در  کیبه خ   ک عملکردهایجه تف
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تدری، نشان دهنده افزایک عملکردیه پردازان درباره اثرات تفکیات نظرید و نظریر عقایس  یمنف یامدهایپ یجیش 

لبته م ین نگرش در عرصه هایا ختالط یشهر و ا ک یکوتاه آثار تفک یدر مدت. است یعملکردل بازگشت به تفکر ا

پدیبر پ یعملکرد ک ید شهر توسط یرس یبه نظر م 1960جامع دهه  یها آنچنان که در طرح. دار گشتیکره شهرها 

 یروند صنعت حاصل از یها یبندمعنا شدن روزافزون طبقه  یبا بب ین ترتیبه ا .جراح چشم بسته برش خورده است

 یکیزیو ف یاجتماع یها طیمح یو حرکت به سو یمجزاساز یندهایح فرایتصح یبرا یو جد یقو ی، درخواستنشد

به عنوان  یو تفکر اختالط عملکرد )211: 1387پور،  ی، ذکر شده در مدن1995ن، یریو سا یلیه( منسجم، دوباره ظاهر شد

 یات شهرسازیدوباره در ادب، یشهر یاز مرگ عرصه ها یری، به منظور جلوگیسنت ین اصول شهرسازیتر از مهم یکی

  .  دار گشتیمعاصر پد

   

ر اساس ش یجاد جوامع قابل زندگیا یدر تالش برا  یسنت یدر چارچوب منطقه بند یشهر یخوب طراح یوه هایب

ا یمقررات فعل ینیگزیا جایت و یتقو یبرا یدیجد یزان ابزارهای، برنامه ریدسیاقل جاد کردند یتوسعه 

)Burdette, 2004:31(.  

  

  ]14[ها  وه کار آنیو ش یدسیاقل یمنطقه بند یها نیگزیجا -2جدول 

شتر در قبال یمعموال به صورت سطح اشغال ب یدر نظر گرفتن پاداش  )Incentive Zoning( یقیتشو یمنطقه بند

  صرفه به مقرون مسکن ای یعموم امکانات ارائه

،  از یمشخص تعداد از شیب ساخت یبرا که یدهندگان توسعه  )Inclusionary Zoning( مشمول یمنطقه بند واحدها

واحدها را به صورت مسکن  نیا از یتعداد دیاند، با منتخب شده

  مقرون به صرفه بسازند

ه حقوق انتقال اجازه  )Transfer Development Rights( انتقال حقوق توسعه ه یک از نشده استفاده توسع  قطعه دیگر به قطع
   باز تاریخی و فضای ساختمانهای حفاظت از هدف با

 planned Units( شده یزیبرنامه ر یتوسعه واحدها
Development(  

کامل و  یگیهمسا واحد کی عنوان به نیزم از یبزرگ قطعات توسعه

  یاجتماع التیتسه ریمختلط و سا یبا کاربر

سعه تیک سای در به هم یمسکون امالک کردن کینزد  ) Cluster Zoning( یخوشه ا یمنطقه بند ه مورد تو  ب

  باز یفضا یمانده برا یباق یها نیزم از استفاده منظور

ها و  تیو کاهش محدود ییاجرا یبر استاندارها یمبتن ین کاربرییتع  ) Performance Zoning( ییاجرا یمنطقه بند

  ریضوابط انعطاف ناپذ

و  یمحل یها یژگیو در نظر گرفتن و یکاربر ید بر فرم به جایتاک  )Form-Based Codes(اد یبن - فرم یکدها

  ن چشم اندازیدر تدو یمشارکت عموم
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زه کافینو یم و عناصر توسعه شهرسازیمفاه یاغلب در برابر برخ یمتاسفانه، مقررات منطقه بند اندا انعطاف  ین، به 

صال ب طمختل ین هستند، مانند کاربرینو یشهرسازژه یکه و یمین مفاهیچن. ر نبودندیپذ متنوع،  یها یکاربرن یو ات

وشهرسازان در نت ).Gowdy,2009:10( ستندی، ممکن نیدسیاغلب در مقررات اقل هسته  یفیدر جهت ارتقا ک یجه تالشین

ابر بروز اثرات منفیو ا یشهر یها تحت  ها آنمرسوم، که از  یمقررات پهنه بند یریاز به کارگ یناش یجاد ممانعت در بر

تدویبن-فرم ی، کدهاشود یماد ی یدسیاقل یعنوان مقررات پهنه بند ؛ 2002فرل و مادن، (ن کرده و به کار گرفتند یاد را 

 یکردی، به عنوان روادیبن -فرم یکدها). 1389، ییرهدایو ام ی؛ ذکر شده در مراد2008؛ پارولک و کراوفورد، 2005اسپربر، 

امر ینو ا ا ،یمنطقه بندن بر  ایب formal( لجاد مناطق فرم  di stricts (اً مناطق  یبه جا ر توسعه  یعملکردصرف ب

ز شهر ینظام منطقه بندن یادر به طور موثر، . رگذارندیتاث جد ا که در کنار مناطق  شود یبرخوردار ماز مناطق  یدیانواع 

,Burdette( شوند یم طرح» یتجار«ا یو » یمسکون«موجود مانند  یعملکرد 2004.(   

رل کاربریو تاک ید بر کنترل فرم شهرین تاکیشترین را با بیاد توسعه سرزمیبن -فرم یمنطقه بند  ید کمتر بر کنت

، بلکهینگران ن» یزیچه چ« دفقط در مور ن کدهایا. )com.smartcodecentral.www( کند یمم یتنظ  ها دغدغه آن ستند

و  ی، نواحها یگیهمسات یمثال موقع یبرا-یدوبعد یالگو ت تطابقیقابلو مختلف  یها یواقع شدن کاربر» کجا«

Tal( است، یبا فرم سه بعد -دورهایکر len,2011:529 .(ک با ادغام یکاهش تراکم تراف:به منظور تواند یماد یبن - کد فرم

ا ک یعموم یجاد فضاهایمسکن و ا یگونه هاش تنوع ی، افزاها یکاربر   ).Lee Dancy,2007:9(شود ت باالتر، استفاده یفیب

االییاز پا« یاد به عنوان ابزاریبن -فرم یکدها منطقه » نییباال به پا«کرد ی، که مخالف روکنند یمعمل » ن به ب

فق جمعاست و  یدسیمرسوم اقل یبند ,Burdette(کنند  یمه یتک یفرم شهر مورد عموم در یبر توا 2004: 60. ( 

org.t،1 شکل( شوند یمبه کار گرفته  )transect( یک برش عرضیدر چهارچوب  ن کدهایا ransect.www( . برش

، ذکر 2003، یدوان( ابدی یمش ین شش قسمت تراکم به طور متناوب افزایا یاست که ط یک مقطع شش قسمتی یعرض

Burdetشده در  te,  ییو دهات حفاظت شده، مناطق روستا ها حومه :م شده استیمقطع به شش اکومنطقه تقس). 2004:61

ر 2002و تلن،  یدوان( یو هسته شهر ی، مرکز شهر)General Urban( یت شهریلک ،یرزرو، حومه شهر ، ذکر شده د

Burdette,2004:61 .(شود  یمنطقه طراحاکون شش یک از ایهر  ید برایاد منحصر به فرد بایبن -ک کد فرمی)یدوان ،

Burdet، ذکر شده در 2003 te,2004:61.( ر استییقابل تغ ی، مناطق برش عرضیت مورد طراحیاس سایالبته بسته به مق .

ر یز و T5ه شده فقط شامل منطقه یته ی، برش عرض)T5(شهر  یک محله در بخش مرکزی یبه عنوان مثال در طراح

است و ضوابط بر ایو غ T5-1، T5-2 یمنطقه ها   .شوند یف میتعرن اساس یره 
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  یبرش عرض- 1شکل 

  

ح  بر یجامعه مبتن انداز چشم یساز ادهیپ به منظور اند که شده لیتشک هیاول جزء سه از اد، معموالیبن -فرم یکدها طر

تنظ: از عبارتند اجزا نیا. شوند ی، به کار گرفته میسه بعد  ی، مجموعه استانداردها)Regulating Plan( م کنندهیطرح 

ضا ردها ، و)Building Envelope Standards( ها ساختمان ییلفاف ف اندا  Optional( یمعمار یانتخاب یاست

Architectural Standards  (.  

ردها یکدگذار دیکل م کنندهیتنظ طرح استاندا ز  یژه درمورد مشخصه هایها، و اطالعات و ساختمان یمجموعه  هرکدام ا

آن هر  که یبند منطقه نقشه کی به مشابه). org.formbasedcodes.www،2شکل (ساخت و ساز است  یها تیسا در 

تمرکز بر جزئ م کنندهیتنظ است، طرح یژه این ویقوان یمنطقه دارا  یها ابانیها و خ ات مربوط به تمام بلوکیبا 

,Burdette(ک پله جلوتر است یاند،  ف کردهی، که مردم تعریشنهادیپ 2004:38 .(  

  

  

   م کنندهیک طرح تنظیاز  یبخش- 2 شکل
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ضا ياستانداردها هستند  فرم میتنظ در یاساس يپارامترها يساختمان راهنما ییلفاف ف ، 3شکل (ساختمان 

org.formbasedcodes.www .(ییارتفاع، جانما به مربوط از مقاطع، مشخصات يپارامترها در مجموعه ا نیا  ، در قطعه

,Burdette(دهند  یح میرا توض يکاربر عناصر، و 2004: ز یبرخ). 40 ردها انواع ا اندا تند يمعمار ياست  مقررات :از عبار

  .پنجره و درب اتیجزئ ، وی، مصالح ساخت و پرداخت، نقاشیروانیش و سقف مصالح

  

  
  ا یفرنیالت کالیدر ا ساختمان ییلفاف فضا ياستانداردهااز  ينمونه ا- 3شکل 

  

تشک  يها یژگیو با توجه به و یجامعه مورد بررس ياد بر اساس مستندسازیبن -فرم يکدها يل دهنده محتوایعناصر 

ته انداز به کار یه و تدویشوند و در ته یه میخاص آن  ن کدها در هر ین ایتدو ينوشهرسازان برا. شوند یگرفته من چشم 

رل توسعه م یکه معموال به صورت کم يت شهریج هدایرا يها اس، بر خالف نظامیمق وه برخورد یپردازند، ش یبه کنت
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آن يوه هایش یاند و حت دهیرا برگز یفیک م شده یتنظ یفیک يبر پارامترها ی، مبتنیکم يها در برخوردها مورد استفاده 

  . است

 يها ز با طرحین یو به تازگ »یلیطرح تفص/طرح جامع«شناخته  يکشور با الگو يت شهریط حاضر نظام هدایدر شرا

 است یلیتفص-ما همان نظام جامع يشهرها ییج و اجرایرا يها هرچند هنوز طرح. کند ی، عمل ميراهبرد-يساختار

ربرییکه به طور عمده بر تع )45: 1381آزاد،  یسلطان(  يها و ضوابط کالبد سرانه يها ن و ارائه جدولیزم ين نحوه کا

و مشکالت  ییجدا یلیتفص- جامع يها طرح يالگو یاساس يص و کمبودهایاز نقا یکی ).231: 1387رزاده، یپ(د دارد یتاک

بارز در روال  یاست که به صورت يشهر یو طراح يشهر يزیبرنامه ر یعنی يشهرساز یمحور اصلان دو یق میعم

-رانیدر جهان و ا-یجامع سنت يها طرح ین علل ناکامیتر از مهم یکیدر واقع . افته استیز، بازتاب یران نیا يشهرساز

آنید بیتاک ر وظا ش از حد  لبد يف عملکردیها ب رداختن به يو کا  یشناخت ییبای، و زی، فرهنگیابعاد اجتماع و غفلت از پ

، یپ(است  يط شهریمح ف عملکرديمحور در شهرساز یکرد طراحیحال آنکه رو).89: 1387رزاده ا ی ي، بر اصول و اهدا

ردها یفرم استاندا عباس (ها  يپهنه بند یدگیچیر قابل انعطاف و نه بر پیصلب و غ ياستوار است، نه ضوابط و مقررات و 

   ).1385، يرضوزادگان، 

  

  ]14[در کشور  يتوسعه شهر يها ه طرحیدر ته ياز فقدان نگاه سه بعد یاثرات ناش -3جدول 

  کردین رویاز ا یناش يصه هاینق  یه طرح در کشور به روش فعلیابعاد ته

   يها و ضوابط کالبد ن، ارائه جدول سرانهیزم يد بر کاربریتاک  ها ه طرحیدر ته یکرد صرفا کمیرو

  در کشور یو محل یبوم يها یژگیدر انطباق با و یناتوان  ر یانعطاف ناپذ ضوابط

  يت و اختالل کارکردی، عدم هوياغتشاش کالبد   یفیعدم توجه به ابعاد ک

  يتوسعه شهر يها ه طرحیته يزانه در الگویتسلط مالحظات برنامه ر
ه طرح و عدم تعامل یاس خرد در تهیتوجه به مسائل طراحانه در مق

  زانه و طراحانهینگاه برنامه ر نیب

  

ز ا عد یها که ناش صهین نقیمتاثر ا ز جمله طرح جامع سه  ینینو يکردهایرو یهستند، به تازگ ياز فقدان نگاه سه ب ا

  .اند دار شدهیپد يت شهریستم هدایدر س يشهر یو چارچوب طراح يبعد

  

از یرمعقول، خشک و غیاستفاده غ روز شهرساز یبه طور کل یدسیاقل يمنطقه بندر قابل انعطاف  خوب  يمانع ب

و  ي، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیطیست محیران که تنوع شهرها از لحاظ زیمانند ا يژه در کشوریبه و. ده استیگرد
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مختلف، نامعقول  ير قابل انعطاف در توسعه شهرهایکسان و غیجامع،  يکردیره، قابل مالحظه است، استفاده از رویغ

رنامه ر .رسد یبه نظر م ، یبن -فرم يبا کدها يزیحال آن که ب  يها یژگیمحور است که بر و یطراح يزیک برنامه ریاد

ته یمحل يها یژگین ویقا بر اساس همیکند و دق ید میتاک یجامعه مورد بررس ز یه ضوابط و تدویبه  اندا ن چشم 

ز اصول اید یکی. پردازد یم تدون کدها، یگر ا انداز و تهیبحث مشارکت مردم در  جلسات  یه طرح است و طین چشم 

رنامه ری، نظر مستقیعموم  يران که دارایدر کشور ا. گردد یم یت مورد نظر بررسیسا یو طراح يزیم عموم درمورد ب

ته ینظام  یتینارضا جه آنیشود و نت یده گرفته میناد يتوسعه شهر يها ه طرحیمتمرکز است، عموما مشارکت مردم در 

ن کدها، یل دهنده ایمختلف تشک يها رسد بخش یبه نظر م. طرح است يها در اجرا آن يها و عدم همکار عموم از طرح

ر گرفته شوند يتوسعه شهر يها ه طرحیمختلف ته يها اسیتوانند در مق یم تواند  یم کننده میطرح تنظ. در کشور به کا

اشد يکاربر يپهنه بند يهال کننده بر نقشه یتکم يا نسخه این یگزیجا م کننده یالبته طرح تنظ. ها در طرح جامع ب

ح اسین مقیدر خردتر یست و حتیاس نین مقیمختص ا تواند مورد استفاده واقع  یز مید نیک مرکز خری یها مانند طرا

انداردها. شود ردها ییلفاف فضا ياست استاندا  یا در نقطه تالقی یلیتفص يها توانند در طرح یز مین يمعمار يساختمان و 

امه ر اد تکم يشهر یو طراح يزینظام برن  ،يشهر یتوسعه همچون چارچوب طراح يها طرح یلیکه شامل اسن

ها در  ن کدها، که امکان استفاده از آنیمنحصر به فرد ا یژگیو. است، مطرح شوند یطراح يدستورکار توسعه و راهنما

ن کدها یا يریتر است، ورود و به کارگ کوچک يها تیسا یو حت یگیهمسا يمتفاوت، از منطقه تا واحدها يها اسیمق

در رشد و توسعه  یفیک يب با در نظر گرفتن جنبه هاین ترتیبه ا. سازد یکشور را ممکن م يت توسعه شهریدر نظام هدا

جنبه هاید یشهر، و عدم تاک ایفیجاد جوامع مطلوب و با کی، ایکم يک جانبه بر  ل یست، تسهت که متضمن حضور افراد 

  .گردد یم
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