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چکيده
طرحهای آمادهسازی زمین یکی از مهمترین طرحهای توسعهی شهری در سکونتگاههای جدید هستند که با توجه به خالی
و مهیا بودن زمین ،بستر مناسبی برای پیادهسازی رویکردهای نوین شهری محسوب میشوند .اما متأسفانه در کشور،
تهیهی این طرحها اغلب مبتنی بر روشهای معمول بوده و ماهیت ًا ابعاد و جایگاه طراحی شهری و اهمیت فرم شهری و
طراحی شهری -که بر دستیابی به فرم شهری مطلوب و عملیاتی شدن مفهوم توسعه پایدار تأکید دارد -به تعریف فرم

شهری و بازتعریف عناصر و اجزای کدهای فرم مبنا در قالب مکتب انگلیسی ،و سپس به بررسی نحوهی کاربست آن در

کیفیتبخشی به طرحهای آمادهسازی زمین پرداخته شود .بدین منظور ابتدا با مرور منابع و سپس با استفاده از روش
تحقیق کیفی ،تحلیل محتوای منابع انجام شده است .به این معنی که با بررسی بر هم کنش عرصههای مفهومی پژوهش،

مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوا ،معیارها و اصول مورد استفاده جهت ضابطهمندسازی آماده-سازی زمین با استفاده از
کدهای فرممبنا استخراج شده و مدلی مفهومی بهعنوان فرآیند پیشنهادی در تهیهی طرحهای آمادهسازی ارائه گردیده
است .در نهایت فرآیند تهیهی طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد و محصوالت آن ،بهعنوان نمونهی مطالعاتی بهعنوان

نمونهی از طرحهای آمادهسازی براساس مدل بدست آمده ارزیابی شده است .نتایج حاکی از عدم توجه جامع و یکپارچه
به مفهوم و عناصر فرم شهری و همچنین طراحی شهری بهویژه در ابعاد کالبدی این طرحها میباشد.

کلید واژگان :فرم ،کدهای فرممبنا ،آمادهسازی زمین ،توسعهی پایدار

 .1دانشیار ،رشتهی شهرسازی ،دانشكدهی معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران( .نویسندهی مسئول)،
پست الکترونیکیM.Mohammadi@art.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد ،رشتهی شهرسازی ،دانشكدهی معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکیF_behnamifard@arch.iust.ac.ir :

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

عناصر آن در آنها کمرنگ است .در پژوهش حاضر ،تالش شده تا ضمن معرفی کدهای فرممبنا بهعنوان یک ابزار مناسب
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توجه به فرم شهری در دورههای مختلف شهرسازی همواره مورد توجه بوده است ،اما پس از دورهی صنعتی و با رشد جمعیت و
گسترش شهرنشینی ،آنچه در خلق فرم مورد توجه بود ،نه نیروهای متعدد سازندهی آن؛ بلکه ظهور و بروز پاردایم عملکردگرایی
و ظهور قوانین منطقهبندی بود که فرم شهر را در تبعیت از عملکرد تعریف مینمود .بهتدریج از دههی  ،1960نظریههای
مختلفی در نقد قوانین منطقهبندی مطرح شد که از آن جمله میتوان به جنبش نوشهرگرایی اشاره نمود که از دههی 1980
بهعنوان یکی از دیدگاههای شهرسازی انسانگرا مطرح شد ( )Elshater, 2012, 829و بهطور ویژه برای توسعههای جدید
کاربرد داشت .نوشهرگرایی بهعنوان پیشنهاد و راهحل ممکن برای پیامدهای منفی قوانین منطقهبندی ،با هدف عملیاتی کردن
مفهوم توسعه پایدار از طریق ایجاد یک فرم شهری مطلوب ،هدفمند و پیشبینیپذیر توسعه داده شد و بر اصولی همچون احیا ِء
مراکز شهری ،ایجاد محالت پیادهمدار ،توسعهی مبتنی بر حمل و نقل عمومی و تشویق کاربریهای مختلط منطبق است
(.)Gowdy, 2009, 9
یکی از ابزارهای نسبت ًا جدید و مناسب طراحی شهری که برگرفته از اصول نوشهرگرایی است ،کدهای فرممبنا میباشد که
انعطافپذیرترین فرم شهری و اجزای مختلفی از جمله فرمها و کاربریهای ساختمانی ،خیابانها ،فضاهای باز و منظر را برای
ایجاد محالتی با کاربری مختلط بیشتر ،فشردهتر و پیادهمدارتر ارائه میدهد تا کیفیت محیط را بهبود بخشد (.)Kim, 2010, 1
این کدها در واقع استانداردهای ضابطهمندی میباشند که بهصورت جدول ،تصویر و دیاگرام بیان میشوند تا قابل فهمتر بوده
و در عین حال زمینهی افزایش مشارکت مردمی را نیز فراهم آورند .آنها با داشتن قابلیت اجرایی و قانونی ،جایگزین مناسبی
برای اسناد راهنمای طراحی شهری هستند و در مقیاسهای مختلف از جمله محالت مطرح میشوند.
در حال حاضر با توجه به بستر مناسبی که طرحهای آمادهسازی برای طراحان و برنامهریزان شهری دارند و بهدلیل خالی و مهیا
بودن زمین ،امکان پیادهسازی طرحها و برنامههای مختلف با رویکردهای نوین در آنها وجود دارد .علیرغم تولید ابزارها و
روشهای جدید جهت آمادهسازی زمینهای شهری ،در ایران فرآیند تهیه این طرحها اغلب کمتر به ابعاد طراحی فرم شهری
و عناصر آن توجه مینماید و بیشتر توجه خود را بر ارتقای کیفیت فنی و مهندسی طرحها در جهت برنامهریزی و انطباق با
ی است که در کشورهای توسعه یافته ،توجه به فرم شهری از اهمیت
برنامههای مصوب باالدست معطوف مینمایند .این در حال 
باالیی برخوردار بوده و بدین منظور برای تحقق فرم مطلوب شهری از کدهای فرممبنا بهعنوان یکی از راهحلهای موجود در
این زمینه استفاده میشود .این کدها بر فرم فیزیکی تمرکز دارند که ثبات و پایداری بیشتری نسبت به کاربری دارند.
بنابراین مسئلهی پژوهش این است چگونه میتوان از کدهای فرم مبنا در روند تدوین برنامه و طرح با هدف ارتقا کیفیت در
طرحهای آمادهسازی زمین استفاده نمود؟ از نظر هدف نیز این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی نحوهی کاربست این ابزار،
نمونهای از طرحهای آمادهسازی زمین را مورد بررسی قرار داده و جایگاه استفاده از این ابزار در روند تهیهی این طرحها را
مشخص نماید.
 -1-1پیشینه

در ارتباط با سابقهی تهیهی طرحهای آمادهسازی ،سکنیگزینی بشر از ابتدای آغاز تمدن بشری -که مبتنی بر نیاز و
غریزهی او بهعنوان یک فرد عام و نه متخصص -انجام گرفته را میتوان به نوعی آمادهسازی غیرآگاهانه دانست .نطفههای
آمادهسازی آگاهانه و متخصصمحور را نیز میتوان در نخستین سرچشمههای طرحهای پیشنهادی برای ساخت شهرهای
آرمانی و در اندیشههای افرادی همچون هاوارد و گدس جستجو کرد (بهزادفر.)60-61 ،1391 ،
پس از انقالب صنعتی و رشد کلی جمعیت و افزایش فرصتهای شغلی ،به تراکم کاربریها و تقابل بین کاربریهای
مسکونی و صنعتی منجر شد که نگرانی دربارهی وضعیت سالمت شهروندان ساکن در شرایط نامطلوب را به دنبال داشت.
این نگرانیها منجر به قوانین مربوط به کاربری زمین شد که عوامل برنامهریزی و آمادهسازی زمین را برای همیشه تغییر داد
( .)Dewberry, 2008, 4 & 8تغییر کاربری زمین ،تا پیش از اوایل دههی  ،1950صرف ًا به معنای تغییر آن به کاربریهای
مسکونی ،تجاری ،خرده فروشی ،صنعتی و اداری بود .اما پس از آن ،این اصطالح برای تبدیل کاربریهای موجود به هر
نوع کاربری فراتر از آن بهکار گرفته شد .بنابراین ،عنوان آمادهسازی زمین ،به تبدیل زمین از کاربری روستایی به کشاورزی،
ساخت خطوط حملونقل اصلی و سیستمهای تأسیسات و تجهیزات و حتی پروژههای بازسازی شهری و حومهی شهری

تعلق گرفت .بنابراین آمادهسازی زمین -یعنی تبدیل زمینهای خالی یا روستایی به نوعی کاربری مسکونی -در قلب رشد
همهی حومههای شهری وجود داشت (.)Dewberry, 2008, 3-4
در ایران نیز در اواخر سال  1364با توجه گسترش سريع شهرها ،بدون تأمین حداقل امكانات زيستي شامل تأسيسات زيربنايي و
خدمات شهری ،اتخاذ سياستي همهجانبه جهت ساماندهي و هدايت توسعههاي شهري در دستور کار دولت قرار گرفت (عزیزی،
 )48 ،1380و آمادهسازی زمین برای سکونت ،بهعنوان فعالیتی جدید در شهرسازی ایران از این سال معمول شد (دیوساالر،
 .)60 ،1375مادهی  41قانون زمین شهری  1366نیز آن را قانونی کرد و با گذشت یک دهه از تدوین برنامه ،شاهد عینیت
یافتن این سیاست و ظهور کالبدی طرحهای آمادهسازی زمین بود .به نحوی که تا سال  1375بیش از  600پروژهی آمادهسازی
زمین در سطح کشور برنامهریزی و طراحی شد و از این تعداد تا دههی  80بیش از  400طرح به مرحلهی اجرا در آمدند (عزیزی،
 .)1 ،1380در حوزهی نظری نیز تاکنون پژوهشگران داخلی در مطالعه و ارزیابی طرحهای آمادهسازی انجام شدهی کشور،
اهداف و رویکردهای متفاوتی از جمله فرآیندی ،مدیریتی ،مشارکتی ،اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و مشارکتی اتخاذ نمودهاند
(اردشیری و همکاران1394 ،؛ بهزادفر1391 ،؛ عزیزی1380 ،؛ معزی و همکاران1390 ،؛ نسترن و رعنایی.)1389 ،

تاریخچهی استفاده از ضابطهها و کدها بهمنظور قانونمندسازی ساخت محیط در برنامهریزی شهری را نیز ،طبق نظر تالن
میتوان به اولین قوانین نوشته شده همچون قانون حمورابی و قوانین هند در سه ،یا چهار هزار سال پیش نسبت داد .در یونان
و روم نیز ،در قرن چهارم قبل از میالد قوانینی برای ساخت و سطحبندی خیابان در بخشهای دولتی و نظامی ،همچنین
برای مدیریت و تنظیم زمین در بخشهای مرکزی شهر وجود داشت ( .)Talen, 2009, 147قوانین منطقهبندی نیز که ابتدا
در دههی  1880در لسآنجلس امریکا برای کنترل گسترش رختشوی خانهها و تعیین موقعیت آنها (عظیمی)57 ،1357 ،
و سپس در سال  1916با عنوان آییننامهی منطقهبندی نیویورک ،مبتنی بر منطقهبندی عملکردی تدوین شد (Gravin,
 ،)1995, 356و بهدنبال کنترل ارتفاع و حجم ساختمانها؛ نسبت سطح اشغال زمین ،نسبت حیاط و دیگر فضاهای باز؛ تراکم
جمعیت؛ کاربری زمینها و ساختمانها بود ( )Mclcan, 1959, 306از دیگر نمونهها محسوب میگردد که البته از دههی
 1960با نقدهای جدی روبهرو شد و انواع جایگزینهای متداول برای آن در پژوهشی تحت عنوان منطقهبندی فرممبنا مطرح
شد ( .)Gravin, 1995, 356یکی از این راهحلها کدهای فرممبنا میباشد که از جنبش نوشهرگرایی گرفته شده (Kim,
4
 )2010, 1; Rouse & Zobl, 2004, 2و اولین بار در سال  1981بهمنظور ضابطهمند فضاهای عمومی سیساید 3فلوریدا
توسط شرکت دوانی 5و پالتر زیبرک 6بهکار برده شد (.)Katz, 2004, 4
2

2004; Michigan Association of Planning, 2007; Rouse & Zobl, 2004; Sacramento Area Council of

 )Governments, 2008و با گذشت زمان به سمت کاربست این ابزار و ارزیابی اثرات کاربردی بهکارگیری آن در شهرها و
مکانهای مختلف متمایل شد ( .)Geller, 2010; Kim, 2010; Walters & Read, 2014; Chong, 2016در داخل کشور
نیز پژوهشهاي انجام شده غالب ًا در قالب پایاننامهی کارشناسیارشد بوده و به معرفی کدهای فرممبنا و ویژگیهای آن
(بهنامیفرد ،عارفخیابانی و رحیمیکاکهجوب1392 ،؛ زارع1389 ،؛ علیاکبری و قهرمانی1391 ،؛ مرادی و امیرهدایی)1389 ،
و یا تدوین چارچوب نظری به منظور کاربست آنها در ایران (ابراهیمی مشکی1395 ،؛ بختیاری1389 ،؛ طاهرنیا1395 ،؛
عارفخیابانی1392 ،؛ عبداهللپور رزکناری1394 ،؛ مهابادی )1391 ،محدود میشوند.

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

در سالهای اولیهی مطرح شدن کدهای فرممبنا در جهان ،بیشتر مطالعات انجام گرفته حول تعریف مفاهیم این روش،
بررسی ویژگیهای آن و مقایسه با روشهای قبلی بود (Burdette, 2004; Dancy, 2007; Gowdy, 2009; Katz,

در مجموع ،هرچند نمونهی برخی از پژوهشهای انجام شده در زمینهی آمادهسازی زمین نشان از بروز توجه به طراحی
شهری در روند تهیهی این طرحها دارد و یا در برخی نمونهی پژوهشهای مرتبط با کدهای فرم مبنا در مقیاسهای مختلف
از این الگو بهره برده شده ،اما در ارتباط با ارتقاء ابعاد طراحی شهری از منظر کدهای فرممبنا در طرحهای آمادهسازی و توجه
بخصوص به فرم شهری و عناصر آن در این فرآیند ،پژوهش یا پروژهی مشخصی وجود نداشته است .در عین حال بهصورت
ویژه وجوه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین تدوین چارچوب کلی استفاده از کدهای فرممبنا در کیفیتبخشی به
طرحهای آمادهسازی زمین است.
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 -2مبانی نظری
 -1-2طرح آمادهسازی زمین

آنچه که در تعریف طرحهای آمادهسازی زمین در جهان اهمیت دارد ،تمایز قائل شدن بین مفهوم طرح آمادهسازی و
آمادهسازی زمین است .در ادبیات جهانی ،تغییر زمین 7از یک کاربری به کاربری دیگر ،تعریف عام آمادهسازی زمین 8است.
همچنین منحصراً بر تغییر کاربری زمینهای واقع در جوامع زیستی از پیش ساخته شده و یا مورد بازسازی قرار گرفته ،داللت
دارد .بنابراین مفهوم توسعههای جدید در قالب نوشهرها را در بر نمیگیرد؛ فرآیندی که امروز بهدنبال یافتن راهکارها و ایجاد
سناریوهایی برای کارایی برتر کاربری زمین در تمام زمینههای مرتبط میباشد ،روندی سیستمی ،و در اصول و عمل ،همسان
است که طرح آمادهسازی زمین 9نامیده میشود .طرح آمادهسازی زمین توسط متخصصین حرفهای 10و طراحی شهری تهیه
میشود و دارای فرآیندی سیستمی مشتمل بر جمعآوری دادهها ،مطالعه و شناخت دادهها ،برآوردکردن از روی دادهها و
اطالعات ،و ترسیم نقشههای تغییر شکل زمین بر روی کاغذ است که شامل مطالعات امکانسنجی ،اعمال منطقهبندی،
اخذ مجوزهای محیطزیست و صدها مرحلهی ضروری جهت شناخت ،طراحی ،اجرا و مستندسازی یک پروژهی آمادهسازی
میشود (.)Dewberry & Rauenzahn, 2008, 3
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اولین تعریف برای آمادهسازی زمین در ایران را نیز میتوان در دستورالعمل مادهی  11آئیننامهی اجرایی قانون زمین شهری
یافت که در آن ،منظور از آمادهسازی اراضی ،مجموعهی فعالیتهای هماهنگ و ضروری در داخل محدودهی عمل قانون
اراضی شهری است که بهمنظور ایجاد امکان بهرهبرداری از اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی و تأسیسات جنبی آنها
و رفع نیازهای عمومی صورت میگیرد .این فعالیتها ب ه طور عمده و بر حسب ضرورت شامل تسطیح زمین ،ایجاد شبکههای
عبور و مرور ،خطوط سرویسدهنده شامل شبکههای آب و فاضالب ،برق ،گاز و مخابرات هستند (عزیزی.)9 ،1380 ،
آمادهسازی زمین برای مهیا کردن شرایط ایجاد واحدهای مسکونی و یا موارد دیگر در قالب یک برنامهی توسعهی شهری به انجام
میرسد .به سخن دیگر ،پس از تحصیل زمین 11بهمنظور ایجاد یک سایت قابل توسعه ،آمادهسازی زمین در مقابل توسعههای
شهری افسار گسیخته ،خود انگیخته ،بدون برنامه و ناهماهنگ میان مسکن و خدمات ضروری مسکن ،با تأکید بر این اصل
مهم و زیربنایی که «مسکن صرف ًا یک سرپناه نیست» ،صورت میگیرد .به این ترتیب ،مهمترین هدف پروژههای آمادهسازی،
عرضهی زمین مسکونی یا مسکن توأم با خدمات مورد نیاز آن (توسعهی شهری متعادل) است (دولتخواه .)8 ،1387 ،این پروژهها
از منظر برنامهریزی شهری نیز با چهار مقولهی عمدهی شهرسازی یعنی تراکم ،کاربری اراضی ،چگونگی گسترش آتی و
شبکهی ارتباطی سروکار دارند و ازآنجاکه عمدت ًا در حومهی شهری واقع شدهاند ،در صورت اجرا در ارتباط متقابل با شهر قرار
خواهند گرفت و افزون بر آن ،سازوکارها و فعل و انفعاالت اقتصادی حاکم بر شهرنشینی موجود کشور آنها را متأثر خواهد
ساخت (بهزادفر.)52 ،1388 ،
در مجموع ،آمادهسازی زمین در واقع شهرسازی اجرایی است؛ بدین معنی که ،آنچه در طرحهای جامع و تفصیلی برای
شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده ،باید در قالب طرح آمادهسازی و در چهار مرحلهی اصلی آن یعنی مکانیابی ،تهیهی
طرح ،اجرا و واگذاری به مرحلهی اجرا درآید (شیعه .)97-98 ،1383 ،در بخشنامهی سال  ،1386فرآیند کلی تهیهی طرحهای
آمادهسازی زمین در چهار مرحلهی مطالعات و بررسیهای مورد نیاز ،ارائهی طرح ،اجرا و توزیع قطعات تدوین شده است
(بهزادفر .)41-45 ،1391 ،سعیدنیا نیز همین فرآیند را در سه مرحله خالصه نموده است:
 -پیش از تهیهی طرح :شامل سیاستگذاریها و بخشهایی از فرآیند تصمیمگیری و هدایت طرح؛

 حین تهیهی طرح :شامل چهار مرحله؛ مکانیابی جهت حوزههای مسکونی ،تهیهی طرح آمادهسازی ،اجرای طرحآمادهسازی ،واگذاری زمین؛
 -پس از تهیهی طرح :شامل سه مرحلهی تصویب ،ابالغ و اجرا (سعیدنیا.)80-105 ،1383 ،
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 -2-2فرم شهری و عناصر آن
پیشینهی واژهی فرم ،با معادل التین فورما 12به رومیان باستان باز میگردد (دانشپور و همکاران )73 ،1392 ،و از آغاز تولد
شهرها تاکنون ،محققان زیادی را مجذوب خود کرده ( )Conzen, 2008, 143و مطالعات وسیعی در حوزهی ادبیات فرم شهر
بهوجود آورده است؛ از کتاب ویترویوس 13یا سیته 14گرفته ،تا آثار موریس( 15تاریخ شکل شهر ،)16لینچ( 17تئوری فرم خوب
شهر ،)18کریر( 19فضای شهری) و الکساندر( 20یادداشتهایی بر ترکیب فرم .)21برخی از اندیشمندان همچون موریس ،در
بررسی این مفهوم ،رویکرد تاریخی را مورد توجه قرار میدهند ،برخی دیگر چون مامفورد ،22بر جنبههای اجتماعی– فرهنگی
تأکید دارند و بعضی دیگر به رویکرد زیباییشناسانه توجه نمودهاند .عدهای نیز تنها بررسی بافت کالبدی و عملکردهای
شهری که معرف فضای پدیده هستند را مورد توجه قرار میدهند (دانشپور و همکاران .)74 ،1392 ،در مجموع این مفهوم،
یک وجود چند بعدی و همهشمول است که در نمود کالبدی خود ،تبیین کنندهی مسائل انسانی و ویژگیهای محیطی نیز
میباشد (.)Maller, 1998, 137
بنابراین در جمعبندی مطالعات موجود ،ابعاد فرم شهری را میتوان در چهار بعد کالبدی ،طبیعی ،انسانی و زمان دستهبندی
نمود (تصویر  .)1در برخی منابع این ابعاد با عناوین دیگر چون فعالیتهای انسانی (بهجای بعد انسانی) و عناصر انسان ساخت
(بهجای بعد کالبدی) مطرح شدهاند (دانشپور و همکاران .)1392 ،در جدول  1نیز ،تعاریف افراد مختلف از فرم شهری آورده
شده است.

تصویر  -1ابعاد فرم شهری

تعریف فرم
حاصل و برآیند رابطهی میان مجموعهای از نیروها که شناخت آنها ،نخستین مرحلهی طراحی است.
توزیع فضایی افراد و فعالیتها و نتیجهی فضایی– کالبدی حرکت افراد ،کاالها و اطالعات در فضا و همچنین
آن دسته از عوامل فیزیکی که در فضا تغییر قابل مالحظهای ایجاد کنند و باالخره تغییرات دورهای و ادواری
که در توزیع فضایی ،کنترل فضا و درک آن حاصل میشود.
بیان اندازه ،شکل و فشردگی سکونتگاههای شهری و سازمان فضایی انواع مختلف کاربری در آنها
فرم فیزیکی مناطق شهری در سه بعد در مقیاسهای مختلف
کالبد و فرم ساخته شدهی شهر
الگوی فضایی اشیای فیزیکی بزرگ ،ساکن و پایدار در یک شهر
سهم مساحت ساخته شده در یک چشم انداز مشخص

منبع
Alexander, 1964, 15
Lynch, 1981
Bramley & Kirk, 2005
Caves, 2005
Cowan, 2005, 135
& Anderson, Kanaroglou
Miller, 1996

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

جدول  -1تعاریف فرم شهری از دید نظریهپردازان مختلف

Shandas & Parandvash, 2010

مجموعهای از عناصر فیزیکی تشکیل دهندهی ساختار شهر

اولیویرا1398 ،

الگوی فضایی فعالیتهای انسانی در یک نقطهی خاص از زمان؛ پیکرهبندی فیزیکی شهر از جمله ارتباط بین
عناصر تشکیل دهندهی شهر

Tsai, 2005
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برای فرم شهری هنوز یک تعریف واحد وجود ندارد و بنابراین این مفهوم در ادبیات شهرسازی مفهوم ثابتی ندارد (Shandas

 .)& Parandvash, 2010, 2مترادفهای احتمالی فرم شهری ،اصطالحاتی همچون سازمان فضایی و جغرافیای شهری
هستند ،اما فرم شهری توسط عناصر مشخصی شناخته میشود که آن را از سایر اصطالحات تفکیک مینماید (Laconte,
 .)Gibson & Rapoport, 1982, 17این عناصر برای استفاده بسیار گسترده بوده و غالب ًا متناسب با اهداف هر مطالعهی
خاص دستهبندی میشوند ( .)Liu et al., 2016, 4در یکی از کاملترین دستهبندیها ،از نظر کانزن ،تشریح انواع فرمهای
شهری مستلزم شناخت سه جزء فیزیولوژیک مناطق شهری یا به اصطالح او ،مجموعهی فرمها است :یعنی طرح زمین
(شامل الگوهای خیابانها ،قطعات ،ساختمانها و طرح بلوکهای ساختمانی) ،فرم ساختمانی (گاهی اوقات بهعنوان بافت
ساختمان یا نوع ساختمان اشاره میشود) و کاربری زمین (از جمله استفاده از ساختمان) .این سه جزء به شیوههای مختلف
بهویژه بهصورت فضایی بههم مرتبط هستند ( .)Conzen, 1960, 5کارمونا و همکارانش ( )118 ،1388نیز به نقل از کانزن،
عناصر کالبدی فرم شهر را چهار عنصر کاربری اراضی ،الگوی قطعات ،ساختار ابنیه ،و شبکهی ارتباطی میداند.
کانزن به تفاوتی که این عناصر در پایداری از خود نشان میدهند نیز اشاره میکند :ساختمانها و بهطور خاص کاربریهای
آنها از عناصری هستند که کمتر اصالح پذیرند ،الگوی تفکیک بلوکها بادوام است ،اما در طول زمان بلوکها نیز میتوانند
تفکیک و با یکدیگر تجمیع شوند .شبکهی ارتباطی متغیرترین عنصر شهری محسوب میشود .پایداری شبکهی ارتباطی
از این اصل نشأت میگیرد که جزء سرمایه کالن محسوب میشود و از سیستمهای مالکیت خارج نیست .تغییرات بعد از
خرابیهای حاصل از جنگ و یا بهدنبال وقوع سوانح طبیعی بهوجود میآیند .در زمان حاضر این تغییرات در پی اجرای
طرحهای توسعهی بافت پدید میآیند (کارمونا و همکاران .)118 ،1388 ،بهمنظور تأیید جامعیت عناصر معرفی شده توسط
کانزن (جهت استفاده بهعنوان یک چارچوب در بخشهای آتی) ،به بررسی نظرات سایر نظریهپردازان نیز در این زمینه
پرداخته شده است.
جدول  -2مستندسازی عناصر سازندهی فرم شهری

32

کالبدی

بعد

طرح کلی و سازمان فضایی

شکل هندسی

دسترسی و ارتباطات

خیابان و میدان

فضای عمومی

بلوک ساختمانی

بافت و دانه بندی

نوع کاربری اراضی

توزیع فعالیتی

زیرساخت و امکانات

گونهی قطعه

تراکم

سطح اشغال

ساختمان

تنوع قطعات

*

Elnahas,
2003; Yuan
& Chen,
2011

تنوع ابنیه

Anderson,
Kanaroglou
& Miller,
1996

*

گونهی مسکن

Glennie,
1988

* *

* *

*
*

Maller, 1998
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*

*

*

*

*

*
*

*
* *

*

مصالح

Laconte,
& Gibson
Rapoport,
1982

*

*

شکل زمین (توپوگرافی)

Lynch, 1981

* *

*

*

* *

پوشش گیاهی

Visser, 1978

*

* *

*

*

ادراک  -تداوم

پژوهشگر

الگوی قطعات

ساختار اقتصادی

معرف

شبکهی ارتباطی

کاربری

ساختار ابنیه

توزیع فضایی مردم
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عناصر

طرح زمین

کاربری زمین

فرم ساختمانی

طبیعی

انسانی

24

* Cowan, 2005
Caves, 2005

*

* * * * * * *

Tsai, 2005

*

* * * *

Richardson
& Bae: 2005

*

*

* *

& Oliveira
;Pinho, 2006

*
*
*

Clifton et al.,
2008

* *

Talen, 2011

* *

Kim & Cho,
2011

* * *

*

*

*

;Ko, 2013
Ko & Radke,
2014

*

& Tomalty
Mallach,
2015

*

Chen,
& Matsuoka
Liang, 2017

*

*

*

* * * * * * *
*

* * * *
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*

*

*

* *

*
*
*

*

* * *

*
*

*

* *

*

*

*
*

*
*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

کدهای فرممبنا بهعنوان یکی از ابزارهای نوین شهرسازی ،از دههی  ،1980در نقد برنامهریزی سنتی و اقدامات نوشهرگرایی
در محدودههای جدید شهری بهویژه در شهرها و محالت آمریکایی -که نقطهی شروع و تمرکز اصلی آنها همواره بر روی
کاربری زمین و منطقهبندی بوده است -بهوجود آمدهاند (تصویر  )2و شیوه ،ابزار یا روشی ضابطهمندساز (تنظیمی) و تجویزی
مبتنی بر چشماندازی روشن ،بهمنظور دستیابی به فرم شهري معين میباشند که در درجهی اول با كنترل فرم كالبدي و
در درجهی دوم با تأكيد كمتر بر كاربري زمين ،از طريق ضوابط و مقررات شهری يا بخشی ،ميتوانند عرصهی عمومي قابل
پيشبينياي را خلق كنند (مرادی و امیرهدائی.)71 ،1389 ،

كدهاي فرممبنا در جهت ضابطهمندسازي اين جزئيات ،از مصادیق تصويري واضح ،صريح و به سادگي قابل فهم ،استفاده
ميكنند تا نشان دهند آنها چه موضوعاتي را ضابطهمند ميسازند و در نهايت به خلق چه محصولي بايد نائل شوند .این
کدها همچنين در صدد هستند تا كاربريهاي مخرب و داراي تأثيرات سوء و آزاردهنده ،بهعنوان مثال كاربريهاي صنعتي
سنگين و فرودگاهها ،را از ساير كاربريها تفكيك كنند ،كه در اين زمينه به ضوابط منطقهبندي اقليدسي شباهت دارند .در
نهايت ،بهعلت وفاداربودن كدهاي فرممبنا به چشمانداز محله ،از بازنگري مبتني بر ايدهها و تفكرات شخصي ممانعت ميشود،
بههمين علت ميتوانند فرآيند بازنگري و تصويب سريع و كارايي را نيز در پي داشته باشند (بهزادفر.)119-120 ،1391 ،

تصویر  -2مقایسهی کدهای فرممبنا و منطقهبندی سنتی از نظر تمرکز (عارف خیابانی)19 ،1392 ،

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

 -3-2کدهای فرممبنا
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این کدها پاسخگوی مسائلی از جمله پراکندگی و زوال شهری هستند که انعطافپذیرترین فرم شهری و اجزای مختلفی
از جمله فرمها و کاربریهای ساختمانی ،خیابانها ،فضاهای باز و منظر را برای ایجاد محالتی با کاربری مختلط بیشتر،
فشردهتر و پیادهمدارتر ارائه میدهد تا کیفیت محیط را بهبود بخشد ،فضاهای باز بیشتری ایجاد کند ،سیستم شبکهی ارتباطی
خاصتری را در نواحی توسعه یافته بهوجود آورد و سیمای شهری ممتدی را ایجاد کند که با نواحی شهری اطراف در طول
زمان هماهنگی دارد (.)Kim, 2010, 1

در مجموع اساس و بنیان فکری تدوین کدهای فرممبنا این است که اگر در طرحهای توسعهی شهری و ایجاد محدودههای
شهری جدید ،تأکید برنامهریز و طراح شهر ،ایجاد «فرم شهری» مناسب و صحیح باشد ،این فرم بعدها به اندازهی کافی
انعطافپذیر خواهد بود تا کاربری نیز در هر زمانی بر حسب نیاز قابل تغییر باشد .بنابراین کالبد را اصلیترین و بادوامترین
مشخصهی یک مکان میداند و ضوابط و مقررات را بیش از آنکه بر پایهی عملکرد غیردائم بناها پایهگذاری شوند ،بر اساس
معیارهای طراحی کالبدی خوب قرار میدهد ،از اینرو سعی دارد فرم را به گونهای روشن و صریح ،ضابطهمند سازد تا
طراحان ،برنامهریزان ،شهروندان ،سازندگان و سایر طرفهای ذینفع ،بتوانند به تجلی کالبدی چشمانداز متصور در فضای
مجازی طرح و نقشه ،دست یابند .این کدها بهطورکلی در سه مقیاس (منطقه ،محله و قطعه زمین) مطرح هستند و در هر
مقیاس موارد گوناگونی را شامل میشوند.
 −منطقه :25هدف اصلی کدها در مقیاس منطقه ،کاهش پراكندهرويي ،کنترل توسعه ،حفظ زمين و در نهایت ارتقاء
کیفیت زیستمحیطی میباشد .این کنترل میتواند از طریق تعیین نحوهی استفاده از اراضی ،مشخص کردن کاراکتر
مطلوب برای هر بخش از اراضی منطقهی شهری در برش عرضی ،تعیین الگوی توسعههای جدید و مشخص کردن
گونههای مرز مربوط به هر بخش از اراضی و همچنین مکان توسعه ،به کد تبدیل شود (مرادی و امیرهدائی.)72 ،1389 ،
 −محله :کدهای فرم مبنا در مقیاس محله ،در مورد دو گونه محله ارائه شده است؛ مجتمعهای جدید 26و مجتمعهای
میانافزا .)Jefferson County Commission, 2010, 23( 27عناصر و اجزائی که در این مقیاس مورد توجه قرار
گرفتهاند عبارتند از:
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 −گونهبندی توسعه28؛
 −منطقهی عمومی29؛
 −معابر؛
 −تراکم.

 −قطعه :بررسي اصول منشور و كدهاي تدوين شده در اين مقياس نشان ميدهد كه دغدغهی اصلي نوشهرگرایان،
مطابقت با طبيعت و زمينهی بومي ،محلي و تاريخي توسعهها ،ايجاد نظم و هماهنگي ،تقويت هويت و احترام به پياده
و سواره بهطور مساوي ميباشد .در مجموع ،مقياس مهمترين عامل تعيين كنندهی عناصري ميباشد كه اعمال نفوذ در
آنها فرم كلي را تحت تأثير قرار ميدهد .در اين مقياس ،تحت دو شبکه از كدها ،بهعنوان شبکهی اولیه یا اصلی 30و
شبکهی ثانویه یا فرعی 31به كنترل فرم پرداخته ميشود .)Jefferson County Commission, 2010, 24( 32عناصر و
اجزاء مورد نظر در مقیاس قطعه که كنترل و مداخله در آنها تأثير مستقيم بر فرم كالبدي دارد ،عبارتند از:
 −جانمايي ساختمان33؛
 −مشخصات ظاهري ساختمان34؛
 −عملكرد ساختمان؛

 −و پاركينگ (.)Duany, Sorlein & Wright, 2008, 20

با بررسی این کدها در مقیاسهای مختلف ،میتوان دریافت که اوال سطح پرداختن به جزئیات ،در مقیاسهای کوچکتر افزایش
ت هستند (بهنامیفرد ،عارف خیابانی و رحیمی
مییابد و ثانی ًا اهداف نیز بر اساس مقیاسها تعیین میشوند و با هم متفاو 
کاکهجوب .)18 ،1392 ،در مجموع این کدها در تالش هستند تا رابطهی بین نمای ساختمانها و عرصهی عمومی ،فرم و
توده حجمی ساختمانها را در ارتباط با یکدیگر و مقیاس و گونهی خیابانها و بلوکها را نشاندهند (.)Gowdy, 2009, 7
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 -4-2چارچوب مفهومی

یکی از وجوه اصلی پژوهش حاضر ،بررسی دقیق مفهوم ،ابعاد و عناصر «فرم شهری» از دیدگاه نظریهپردازان مختلف و
همینطور در قالب مکتب کانزن است .زیرا این مکتب ،مکتبی تأثیرگذار در میان مکاتب مختلف از دیدگاه مودون است
(اولیویرا )90 ،1398 ،و جامعیت بیشتری نیز نسبت به سایر آنها دارد و تقریب ًا همهی ابعاد کالبدی که در کدهای فرممبنا
مطرح شده است را دربرمیگیرد ،لذا بهمنظور ایجاد تغییرات در چارچوب تهیهی طرحهای آمادهسازی زمین ،و تغییر آن از
رویکرد کاربریمحور به رویکرد فرممحور ،مدل مفهومی پژوهش حاضر از انطباق عناصر و اجزای کدهای فرممبنا (بهویژه
در مقیاس محله و قطعه) بر مدل ریختشناسی و عناصر فرمی کانزن حاصل شده است.
جدول  -3برهمکنش ساختاری کدهای فرممبنا بر مدل ریختشناسی کانزن
کدهای فرم مبنا
عناصر

مقیاس

گونهبندی توسعه

محله

پیکرهبندی و
ساختار

عناصر فرمی کانزن
طرح زمین

کاربری زمین

شبکهی ارتباطی

کاربری اراضی

فرم ساختمانی
الگوی قطعات

*
*

منطقهی عمومی
*

معابر
تراکم

*

جانمایی ساختمان

*

مشخصات ظاهری
ساختمان

*
*

عملکرد ساختمان

*

پارکینگ

با توجه به اینکه عناصر فرمی کانزن (شامل ساختار ابینه ،الگوی قطعات ،کاربری و شبکه) ،اجزای کدهای فرم مبنا را در دو
مقیاس محله و قطعه پوشش میدهند و در عین حال دو عنصر کاربری و شبکهی ارتباطی از میان عناصر فرم در وهلهی اول،
الگوی ساختار فضا را شکل میدهند ،نگارندگان برای تدوین مدل مفهومی پژوهش در این رابطه از واژهی «طرح زمین»
استفاده نمودهاند .در نهایت نیز بهمنظور گردآوری شاخصهای کدهای فرممبنا در قالب عناصر فرمی کانزن (مدل مفهومی
پژوهش حاضر) ،جدول  4که حاصل انطباق مطالعات فرمی انجام شده با منابع مطالعاتی کدهای فرم مبنا (Duany, Sorlein
& Wright, 2008, 55؛ عارف خیابانی1392 ،؛ مرادی و امیرهدائی )1389 ،میباشد ،ارائه شده است.
بررسی کدهای فرممبنا بر مبنای عناصر فرمی کانزن
جدول  -4اجزا و شاخصهای مورد
ِ
عناصر فرمی

شاخص

زیر شاخص

طرح زمین

پیکره بندی و ساختار

پیکره بندی فرمی

گونه بندی توسعه

ترکیب فرمی خُ رد

سنجه

جنس سنجه

تعیین نوع گونه

كيفي

تعیین الگوی تراکمی

کمی

تعیین فضاهای باز و بسته

کیفی

تراكم مسكوني پايه

كمي

ابعاد (محيط و مساحت) بلوکها

كمي

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

قطعه

ساختار ابنیه
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پیکره بندی و ساختار

ساختار فضایی

ساختار فضایی کالن

پهنهبندی کاربریها در فضا

مشخصات کلی معبر

شبکهی ارتباطی

فصلنامه | بهار  | 1400شماره یک | هنر مدیریت سبز

طرح زمین

مسیرهای دسترسی

سواره

مسیرهای پیاده ،دوچرخه و
معلولین

پارکینگ

زیرساخت مسیر

جمعآوری آبهای سطحی

الگوی کلی شبکه ارتباطی

کیفی

مشخصات و گونهبندي فضاهاي عمومي

كيفي

مشخصات کلی ساختمانهاي عمومي

كمي/كيفي

ميزان وجود انواع كاربريها در هر پهنه (بر اساس
حضور محدود شده ،اندك و آزاد از هر كاربري)

كيفي

ارتباط عملکردها و فعالیتها در هر پهنه کاربری

كيفي

گونهبندی معبر (سواره ،پیاده ،دوچرخه و)...

کیفی

عرض کل معبر

کمی

تعداد خطوط عبور و مرور

کمی

عرض خطوط عبور و مرور

کمی

حجم ترافیک و سرعت حركت

كمي

شعاع چرخش مؤثر

كمي

عرض حريم راه

كمي

گونهبندی تقاطعها

كيفي

گونهبندی حمل و نقل عمومی

كيفي

عرض پیادهرو

کمی

عرض مسیر ویژهی دوچرخه و معلولین

کمی

زمان عبور پياده از عرض خيابان

كمي

کفسازی

کیفی

گونهبندی محوطه آرايي پیادهرو

كيفي

گونهبندی پوشش گیاهی

کیفی

تیپ بندی مبلمان شهری

کیفی

انواع نورپردازي

كيفي

دسته بندی انواع پاركينگ

کیفی

ضوابط پاركينگ حاشيه خيابان

كيفي/کمی

عرض باند مخصوص پارك خودرو

كمي

شیب عرضی معبر

کمی

گونهی جدول حاشيهی معبر

كيفي

شعاع جدول حاشيهی معبر

35
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كمي

ضوابط کاربری

کاربری اراضی

فضای عمومی باز

مشخصات ظاهری فضا

فضاهای عمومی
بسته

ضوابط کاربری
پارکینگ

الگوی قطعات

قطعهبندی

نحوهی اشغال قطعه

فرم ساختمان

ساختار ابنیه

پالن بنا و تراکم ساختمانی

كنترل ارتباط با مرزهاي قطعه

ارتفاع ساختمان (تراکم
ساختمانی)

فضای انتظار خصوصي

نما
مشخصات ظاهری

ابعاد و شکل کلی فضا

کیفی/کمی

میزان سطح و تراکم پوشش گیاهی

کمی

گونهبندی منظر و پوشش گیاهی فضا

کیفی

گونهبندی مبلمان شهری

کیفی

انواع نورپردازی

کیفی

گونهبندی جدارهها

کیفی

محدودههای سواره و پیادهی فضا

کیفی

حداقل و حداکثر ابعاد فضاهای حرکت و مکث پیاده

کیفی/کمی

نوع کاربری

کیفی

فعالیتهای ممکن برای هر کاربری

کیفی

تعداد پارکینگ الزم برای استفادهکنندگان

کمی/کیفی

حداکثر و حداقل بر و عمق قطعه

كمي

سطح اشغال قطعه

كمي

گونهبندی اشکال مختلف قرارگیری ساختمان در قطعه

كيفي

عقبنشيني یا پیشروی ساختمان اصلي
(در تمام جهات)

كمي

عقبنشيني ساختمان انضمامي

كمي

فاصلهی ساختمان از مرزهای قطعه (در تمام جهات)

کمی

موقعيت ورودي اصلي

كيفي

حداكثر تعداد طبقات ساختمان اصلي

كمي

حداكثر تعداد طبقات ساختمان انضمامي

كمي

میزان ارتفاع هر طبقه

کمی

میزان عقبنشيني ساختمان در ارتفاع

كمي

گونهبندي فضای انتظار خصوصی

كيفي

ميزان تجاوز الحاقات ،بالکنها و ...به پيادهرو

كمي

نوع و رنگ مصالح

کیفی

شکل و ابعاد ورودیها و بازشوهای ساختمان

کمی/کیفی

موقعیت قرارگیری و ابعاد الحاقات نما

کیفی/کمی

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

موقعيت بنا در قطعه

کاربریهای مجاز/مشروط در هر پهنه

کمی/کیفی
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پارکینگ

فرم ساختمان

ساختار ابنیه

مشاعات
حیاط و محوطهآرایی

تعيين تعداد پاركينگ مورد نياز بر حسب تعداد واحد
در كاربري مسكوني ،تعداد اتاق در كاربري اقامتي و
 1000فوت مربع در ساير كاربريها (براساس تراكم)
تعيين تعداد پاركينگ اشتراكي

36

كمي
كمي

تعيين موقعيت پاركينگ بر اساس گونهبندی قطعه

كيفي

گونهبندی حیاط قطعه

كيفي

موقعیت قرارگیری فضای سبز در قطعه

کیفی/کمی

تعيين تعداد و فواصل درختان براساس گونهبندی
حیاط

كمي

گونهبندي فضای سبز قطعه براساس نوع درختان و ...

كيفي

 -3روش پژوهش

تحقیق حاضر از نوع تحلیلی میباشد و تکنیک و روش پژوهش در دو بخش جمعآوری و تحلیل دادهها به شرح زیر است:

 −بهمنظور جمعآوری دادهها جهت تکمیل بخش مبانی نظری ،از روش کتابخانهای و مرور منابع مرتبط با موضوع استفاده
شده و مفاهیمی از جمله طرحهای آمادهسازی زمین ،منطقهبندی ،نوشهرگرایی ،کدهای فرممبنا ،فرم مورد مطالعه قرار
گرفتهاند .در مرحلهی تحلیل دادهها در این بخش ،از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای کیفی آنها استفاده میشود.
به این معنی که با بررسی بر هم کنش عرصههای مفهومی پژوهش حاضر ،مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوا ،معیارها و
اصول مورد استفاده جهت ضابطهمندسازی آمادهسازی زمین با استفاده از کدهای فرممبنا استخراج میشود.
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 −در بررسی طرح آماده سازی شهر جدید هشتگرد ،بهعنوان نمونهی موردی پژوهش نیز ،مبتنی بر مدل بهدست آمده
در بخش چارچوب مفهومی ،فرآیند آمادهسازی بهشیوهای تحلیلی و کارشناس محور مورد ارزیابی قرار گرفته است ،تا
ضمن این بررسی ،مشکالت و معضالت طرحهای آمادهسازی پیش از پیش مشخص گردد .همانطورکه در ادبیات
ارزیابی بیان شده ،ارزیابی میتواند مبتنی بر هدف ،مبتنی بر نگاه متخصصین ،نگاه مشارکتکنندگان ،مبتنی بر فرآیند و
محصول باشد .بنابراین این پژوهش با تاکید بر ارزیابی نخبهگرا و فرآیندی بر آنست تا با تحلیل دادههای ثانویه به هدف
مورد تاکید مقاله دست یابد.
 -4تحلیل دادهها و یافتهها

 -1-4معرفی نمونهی موردی برای ارزیابی

شهر جدید هشتگرد در دامنهی جنوبی البرز و کوههای طالقان ،در غرب استان تهران و شمال آزادراه کرج-قزوین واقع شده
است .به لحاظ تقسیمات کشوری نیز ،در جنوب غربی دهستانهای چندار و هیو در بخش مرکزی و چندار در شهرستان
ساوجبالغ در استان البرز قرار دارد (تصویر  )3و فاصلهی آن تا شهرهای تهران ،کرج و قزوین ،به ترتیب  25 ،60و 70
کیلومتر است .این شهر از اولين شهرهاي جديد مطالعه شده در ايران است که مكانيابي آن در سال  1367صورت گرفت و با
توجه به فاصلهی  60كيلومتري آن از تهران اين شهر به همراه دو شهر پرند و پرديس به عنوان نقاط سرريز جمعيت شهري
تهران در نظر گرفته شدند.
شهر هشتگرد از چهار فاز و یک باغشهر تشکیل شده که به لحاظ کالبدی به  23ناحیه ،یک مرکز شهری اصلی و چندین
مراکز ناحیهای و محلی تقسیم گردیده است .مساحت بخش ساخته شده در سال  521 ،1385هکتار (حدود  13درصد از 4300
هکتار مساحت محدوده ی طرح جامع) بوده كه 123/13هكتار آن مسكوني؛  76/9هكتار فضاي سبز  330/31 ،هكتار معابر و
 319/35هكتار آن شامل انواع خدمات بوده است (مهندسین مشاور پیکده .)1383 ،در برنامهریزی سیر توسعهی شهر جدید
هشتگرد را میتوان در سه دوره و بهصورت زیر تقسیم نمود:

| 18

 −اولویت اول ( 1388تا  :)1393در این دوره ،ابتدا مرکز شهر و قسمت غربی آن شکل میگیرد؛
 −اولویت دوم ( 1393تا  :)1398در این مرحله ،شهر به سمت شرق و جنوب توسعه پیدا میکند؛

 −اولویت سوم ( 1398تا  :)1403در این دوره ،روند توسعهی شهر تکمیل شده و تمام قسمت شرقی را شامل میشود
(مهندسین مشاور پیکده.)1383 ،

مطالعهی طرحهاي شهر جديد هشتگرد در سال  1372آغاز شد و این طرح در سال  1376به تصويب رسيد .سلسله مراتب
تهيهی طرحهاي شهري با مكانيابي ،تهيهی طرح جامع ،تفصيلي و آمادهسازي همراه است ،اما با توجه به ضرورت تهيهی
طرح آمادهسازي برای بخشهايي از شهر جديد هشتگرد ،اين مطالعات زودتر از طرح جامع تهيه و در نهايت طرحهاي
آمادهسازي مبتني بر طرح جامع ارائه شدند .در واقع ،سلسله مراتب تهيهی طرحها و مطالعات زيربنائي در طرحهاي شهر جديد
هشتگرد ،با مطالعهی تهيهی طرحهاي آمادهسازي براي فاز يك آغاز شد .با پيشبرد مطالعات فـاز يك ،مطالعهی طرح جامع
شهر جديد هشتگرد انجام شد و نتیجهی آن تهيهی طرح آمادهسازي فاز  2بوده كه هـر سه بخش مطالعه توسط مهندسين
مشاور طرح و معماري صورت گرفته است .سپس مطالعات آمـادهسازي فازهاي  3و  4به مهندسين مشاور آركولوگ و پيكده
واگذار شده است (مهندسین مشاور پیکده.)1389 ،

طرحهاي آمادهسازي ارائه شده با توجه به اينكه با اختالف زماني و توسط مهندسين مشاور مختلف تهيه گرديد داراي يك
جامـعنگري و وحـدت فضايي و عملكردي نبودهاند .ايدههاي استفاده از خدمات شهري ،سلسلهمراتب دسترسي و تفاوت در
توپوگرافي و شيب زمين در فازهاي مختلف باعث تفاوتهايي در شكلگيري كاربريها و ساختار كالبدي شهر گرديده است.
با توجه به اینکه این پروژه نیز بر آن است تا ضمن بررسی نحوهی کاربست کدهای فرممبنا ،با مطالعهی نمونهی موردی
شهر جدید هشتگرد ،جایگاه استفاده از این ابزار را در روند تهیهی طرحهای آمادهسازی سکونتگاههای جدید شهری مشخص
نماید ،لذا صرفا بخشآرایی و فرآیند طی شده در این طرحهای مورد اهمیت بوده و بههمین منظور ،مراحل طرح تفصیلی
این محدوده مورد بررسی قرار گرفته است .طرح تفصیلی شهر جدید هشتگرد در قالب مراحل زیر تهیه و اجرا شده است.

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

تصویر  -3موقعیت شهر هشتگرد جدید و قدیم (گوگل مپ)
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جدول  -5بررسی فرآیند آمادهسازی زمین در شهر جدید هشتگرد (مهندسین مشاور پیکده 1383 ،و )1389
مرحله

فصل

گام

 -1بررسي مطالعات و پيشنهادات طرحهاي
پايه در شهر جديد و ارزيابي وضع موجود

 -1مطالعهی
طرح جامع شهر

مالحظات

شناخت و تحليل

خالصهی مطالعات اجتماعي منطقه و راهبردي شهر جديد
راهبردهاي اجتماعي شهر جديد
پيشبيني جمعيت و ترکیب اجتماعی آن
تركيب اجتماعي جمعيت
مطالعهی برنامهريزي مسكن و خدمات
اهداف و سياستهاي برنامه ريزي
مباني و اصول مورد نظر در برنامهريزي و طرح توسعهی شهرجديد
توزيع كاربريهاي شهري
برنامهريزي شكلگيري و رشد شهر
تراكم جمعيتي و ساختماني
سرانههاي كاربريها در مقياس شهر
برنامهريزي مسكن شهر جديد هشتگرد
برنامهريزي خدمات شهر جديد هشتگرد
طراحي شهرجديد هشتگرد
ضوابط و مقررات شهرسازي شهر جديد

 -1-2مطالعات طبيعي و اقليمي
 -2-2مطالعات شناخت جمعيت

 -2مطالعهی وضع موجود شهر جديد
هشتگرد

تجزي ه وتحليل ،برنامهريزي و
تصميمگيري
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 -3مطالعات
کالبدی

بررســي آمــار پروانههــاي صــادره ی ســاختمان و بــرآورد جمعيــت
برحســب پايــان كارهــاي صــادره
سيماي اقتصادي و اقشار اجتماعي متقاضي مسكن در شهر جديد
بررسي آمار واحدهاي آموزشي
جمعآوري اطالعات كالبدي وضع موجود
روش تهيهی نقشه هاي وضع موجود
انطباق نقشههاي طرح تجميع با وضع موجود
بررسي مسئلهی انطباق چهار فاز
بررسي كاربري پياده شده و مشكالت مربوط به آن
كاربري وضع موجود
ضوابط و مقررات ساختماني موجود و نظام واگذاري زمين

 -3تعيين محدوده و جمعيت طرح
 -4تدوين سرانهها و برآورد سطوح كاربريها
 -5تحليل و تدوين نظام تفكيك اراضي و
مديريت شهري

 -1-5تعيين و تحليل نظام تفكيك اراضي در شهر هشتگرد
 -2-5طراحي سيستم مديريت شهري در هشتگرد

 -6ضوابط و مقررات شهرسازي احداث كاربريهاي مسكوني ،عمومي و خدماتي

 -2-4ارزیابی فرآیند طرحهای آمادهسازی زمین در وضعیت موجود
در جمعبندی مطالب مربوط به طرحهای آمادهسازی زمین ،به ارزیابی شرح خدمات و فرآیند تهیهی طرحهای آمادهسازی در
ایران پرداخته شد .در این رابطه ،دو نکتهی کلی زیر را باید مد نظر قرار داد:
 −رویکرد کلی این فرآیند ،عالوه بر اینکه غالب ًا کمیتمدار بوده و به کیفیت توجه کمتری دارد ،و در مرحلهی ارائهی
طرح در این فرآیند -که مرحلهی اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر قلمداد میگردد -نقطهی شروع طرح را توجه به
برنامهریزی کاربری اراضی (اعم از سرانهها و )...تشکیل میدهد.
| 20

 −در بسیاری از مراحل تهیهی طرحهای آمادهسازی زمین ،امکان توجه توأمان به جنبههای طراحی و برنامهریزی
شهری وجود دارد اما تاکنون رویکرد و نگاه غالب در تهیهی این طرحها بهگونهای بوده است که در تمام مراحل،
جنبههای کمی و برنامهریزانه را به خوبی پوشش داده و تنها در چند بخش جنبههای کیفی و طراحانه نیز در شرح خدمات
در نظر گرفته میشوند .این بخشها با رنگ متفاوت در تصویر  4مشخص شدهاند.
تهیه پروژه آمادهسازی
تهیه نقشه کاربری اراضی
تهیه نقشه شبکه معابر
تهیه نقشه هدایت آبهای سطحی

مرحله ارائه طرح
در فرآیند تهیه طر حهای آمادهسازی
در ایران

تهیه نقشه تراکم ساختمانی
تهیه نقشه شبکههای تاسیساتی
تهیه طرح فضاهای عمومی شهری

بررسی فرآیند طرح

•  نقطه شروع :کاربری اراضی
•  کمینگر
•  برنامهریزی محور
•  عدم توجه به ابعاد طراحی شهری در مطالعات

تهیه طر ح فضاهای باز شهری
تهیه نقشههای مقدماتی مراکز تجاری نمونه

تصویر  -4جایگاه طراحی شهری و نگاه کمیتنگر در مرحلهی اصلی فرآیند کنونی تهیهی طرحهای آمادهسازی زمین در ایران

 -3-4ارزیابی فرآیند تهیهی طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد

 −بیش از هر چیز به کاربری اراضی پرداخته شده و سایر مباحث مهم کالبدی در نظر گرفته نشدهاند .درصورتیکه
همانطورکه پیشتر نیز اشاره شده ،کاربری اراضی تنها یکی از عناصر فرم شهری محسوب میشود و بهمنظور خلق یک
فرم شهری مطلوب باید همزمان به تمام عناصر آن توجه داشت.

جایگاه طراحی شهری در شناخت و تحلیل بعد کالبدی محدوده نادیده گرفته شده و جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها
جنس کمی داشته و به مباحث کیفی توجه چندانی نشده است .در مرحلهی دوم از طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد ،که
مرحلهی «تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی و تصمیمگیری» عنوان شده و در واقع حکم مرحلهی برنامهریزی و طراحی را دارد؛
 −نگاه کالن به خرد و سلسلهمراتبی به محدوده و تصمیمگیری در رابطه با پیکرهبندی فرمی و ساختار فضایی محدوده
وجود ندارد ،درصورتیکه در یک طرح آمادهسازی با رویکرد و نگاه فرمی ،ابتدا باید وضعیت کلی پیکرهبندی محدوده و
ساختار و ترکیب فضایی آن تعیین تکلیف شود تا الگوی توسعهی محدوده و مشخصات کلی آن مشخص گردد و سپس
در مراحل بعدی به برنامهریزی و طراحیهای جزییتر پرداخته شود.
 −توجه به عناصر فرم در این مرحله بهصورت پراکنده و ناقص دیده میشود ،بهگونهای که تنها به تعیین تکلیف
پهنههای کاربری و تا حدودی شبکهی ارتباطی پرداخته شده است.
 −جایگاه طراحی شهری در این بخش نیز نادیده گرفته شده و رویکرد غالب ،رویکرد کمی و برنامهریزانه است.

تدوین مدل مفهومی فرممبنا در تهیهی طر حهای آمادهسازی زمین

بررسی و ارزیابی دقیق فرآیند طی شده در تهیهی طرح شهر جدید هشتگرد نشان میدهد در مرحلهی شناخت و تحلیل،
با توجه به اینکه در مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش ،برخی از ابعاد مهم مورد بررسی در شناخت و تحلیل حوزهی
نفوذ و حوزهی مداخله عنوان شده و در ارتباط با بقیهی ابعاد ،انطباق با ابعاد مورد بررسی در طرحهای جامع شهری مد نظر
قرار گرفته است ،اشتراکات زیادی وجود دارد .اما در بخش مطالعات کالبدی که با توجه به رویکرد پژوهش حاضر ،اهمیت
کالبدی طرح
نسبتا بیشتری در مقایسه با ابعاد دیگر دارد ،تفاوتهای قابل مالحظهای وجود دارد ،از جمله اینکه در مطالعات
ِ
آمادهسازی شهر جدید هشتگرد؛
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در فصل ششم از این فرآیند که «ضوابط و مقررات شهرسازي احداث كاربريهاي مسكوني ،عمومي و خدماتي» در آن تدوین
شده ،مشابهاتی با کدهای فرم مبنا در مقیاس محله و قطعه دیده میشود که در جدول  6به آن اشاره شده است؛ اما نکات
قابل توجه در این رابطه عبارتند از:
 −موارد بررسی شده در بخش ضوابط ،منطبق بر عناصر فرم نیستند و در نتیجه ناقص تلقی میشوند زیرا به صورت
پراکنده و ناکامل به عناصر مورد نظر در کدهای فرم مبنا (عناصر فرمی) توجه شده و این عناصر بهصورت یکجا و
یکپارچه مورد توجه قرار نگرفتهاند.
 −موارد بررسی شده بعضا و عمدتا بهصورت قراردادی میباشند ،به این معنی که در تمامی طرحهای آمادهسازی ،این
کالبدی آن محدودهی مطالعاتی تدوین میشوند.
ضوابط عمدتا بهصورت تکراری و بدون توجه به مشخصات خاص
ِ

جدول  - 6بررسی تطبیقی ضوابط طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد با عناصر کدهای فرممبنا
موارد بررسی شده در طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد
(مهندسین مشاور پیکده 1383 ،و )1389

موارد مورد نظر در
کدهای فرممبنا

عناصر فرمی کانزن

تعیین تراكم ساختماني در كاربريهاي مختلف

الگوی تراکمی

طرح زمین
(پیکرهبندی و ساختار)

امكانات رفاهي كاربريهاي مختلف
تعداد پاركينگ مورد نياز
واحدهاي تجاري و اداري

فضاهای عمومی باز و بسته

کاربری اراضی

فضاهاي سبز ورزشي
محل احداث بنا

الگوی قطعات
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ارتفاع طبقات
ضوابط و مقررات احداث ساختمانهاي بلندمرتبه
بالكن و پيش آمدگي در طبقات
پله و آسانسور

ساختار ابنیه

فرم ساختمانی

حياط خلوتها
ضوابط پاركينگ ساختمانها
نماسازي

 -5بحث

بهطورکلی در پژوهش حاضر تالش شد تا با معرفی کدهای فرممبنا و ارائهی یک مدل پیشنهادی مبتنی بر کاربست این
فعلی تهیهی این طرحها پرداخته و کاستیهای آنها
کدها در تهیهی طرحهای آمادهسازی زمین ،به تغییر و تدقیق فرآیند ِ
را برطرف سازد .کدهای فرممبنا به عنوان شیوه ،ابزار و یا روشی تنظیمی و تجویزی مبتنی بر چشم اندازی روشن جهت
دستیابی به فرم شهري مطلوب بهکار میروند تا با؛
 −توجه همزمان به ابعاد کیفی (طراحانه) و کمی (برنامهریزانهی) مسئله؛
 −رویکردی کلنگر و برخوردی یکپارچه با کل پهنههای در دست توسعه؛
 −و توجه همزمان و یکپارچه به تمامی عناصر فرم شهری.
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بیش از آنکه ضوابط و مقررات را بر پایهی عملکرد غیردائم بناها پایهگذاری کنند ،آنها را بر اساس معیارهای طراحی
کالبدی یک فرم شهری تنظیم کنند ،تا طراحان ،برنامهریزان ،شهروندان ،سازندگان و سایر طرفهای ذی نفع در یک طرح

آمادهسازی زمین ،بتوانند تا حد قابل قبولی به تجلی کالبدی چشم انداز متصور و فرم شهری مطلوب در محدودهی موردنظر
خود دست یابند .البته مطالعهی کدهای فرممبنا و اجزاء و عناصر آن همچنین نشان میدهد که این رویکرد ،با وجود برتریای
که در زمینهی توجه به «فرم شهری» نسبت به سایر رویکردها دارد ،ایراداتی نیز بر آن وارد است که از مهمترین آنها
میتوان به توجه صرف این رویکرد به مباحث کالبدی و عوامل کالبدی و طبیعی فرم و نادیده گرفتن تأثیر سایر ابعاد فرم
شهری (انسانی) در تدوین استانداردها و ضوابط توسعهی شهری دانست.

در نهایت بهمنظور نمایش دقیق میزان تطابق فرآیند تهیهی طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد با فرآیند پیشنهادی پژوهش
حاضر (مبتنی بر کاربست کدهای فرم مبنا در تهیهی این طرحها) ،مدل نهایی ارزیابی طرح شهر جدید هشتگرد نسبت به
فرآیند پیشنهادی پژوهش حاضر ،در تصویر  5آورده شده است .در این تصویر ،مراحلی که در طرح آمادهسازی شهر جدید
هشتگرد نیز انجام شده به رنگ سبز و باقی مراحل (که در طرح مورد مطالعه ،به آنها پرداخته نشده است) ،به رنگ قرمز
نشان داده شدهاند.

سازی
بررسی و ارزیابی فرآیند تهیهی طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد ،بهعنوان یک نمونه از طرحهای اخی ِر آماده ِ
سکونتگاههای جدید شهری در ایران ،حاکی از عدم توجه یکپارچه ،سلسلهمراتبی و جامع به عناصر فرم شهری بوده و
همچنین نمایانگر ماهیت قراردادهای تیپ و عدم در نظرگرفتن ماهیت و هویت خاص هر نمونهی مطالعاتی در تدوین مراحل
تهیهی طرح آمادهسازی آن میباشد .برای نمونه در مرحلهی شناخت و تحلیل به ابعاد طراحی شهری چون دید و منظر که
در کدهای فرممبنا بسیار مورد تاکید هستند و منجر به شکلگیری سیما و منظر مناسب میشوند ،کمتر تاکید شده است .در
محصول نیز بررسیها نشان میدهد که محصول بهجای طی فرآیند سلسلهمراتبی بیشتر بر مقیاس معماری تاکید داشته و در
نتیجه نگاه کمتر کلنگر و سیستماتیک است .در نتیجهی چنین رویکردی در تهیه طرحهای این چنینی است که کیفیتهای
مورد انتظار از طرح شهری چون تنوع ،خوانایی ،مطلوبیت ،سرزمدگی ،تناسب فرم و فضا ،نفوذپذیری و ...کمتر محقق میشود.
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تصویر  -5بررسی میزان انطباق مراحل انجام شده در فرآیند تهیهی طرح آمادهسازی شهر جدید هشتگرد با مدل
مفهومی پیشنهادی پژوهش حاضر

 -6نتیجهگیری

بررسی فرآیند تدوین و تهیهی طرحهای آمادهسازی زمین از خالل بررسی شرح خدمات آنها نشان داد که از میان ده گام
کلی ،در دو بخش به ابعاد طراحی شهری پرداخته شده است .همچنین رویکرد برخورد با مسئله هم ،غالبا مبتنی بر کمیت
و نه کیفیت بوده است؛ رویکردی سنتی که نقطه شروع طرح را کاربری اراضی میداند .اگرچه ماحصل این فرآیند ممکن
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است ،برنامهریزی شهری با دقت باال را فراهم آورد ،اما در مقولهی کیفیتمداری بهنظر چندان موفق نمیرسد .این در حالی
است که گذر از رویکردهای صرف برنامهریزی به رویکرد برنامهریزی طراحیمحور و یا گذر از رویکرد برنامهریزی سنتی به
فضایی ،همه نشان از اهمیت توامان توجه به برنامهریزی و طراحی و همچنین تاکید بر فرم و کاربری دارد .علیرغم آنکه
در رویکردهای جهانی و نظام برنامهریزی در کشورهای توسعهیافته این انتقال بهدرستی محقق شده است ،اما در طرحهای
شهری در ایران نگاهی بعضا غیرعلمی ،نا آشنا ،عاریتی بوده و یا خوانش و فهم کمتر درستی از ادبیات جهانی انجام شده
است که این مسائل در کنار عوامل سیاسی و اقتصادی سبب شده که تغییراتی عموم ًا در محصول فرآیند طرحها یا نام طرحها
مورد توجه قرار گیرد که با فهم درست از فرآیند تهیهی طرحها در ادبیات جهانی متفاوت است.
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در این میان همواره فارغ از پارادایمها و رویکردهای نوین مطرح ،نیاز به ابزاری کاربردی که بستری برای تحقق رویکرد
مورد نظر است بسیار مهم میباشد ،از همینرو در این پژوهش بهجای پرداختن به برخی از نقاط ضعف و قوت طرحهای
آمادهسازی زمین که توسط پژوهشهای متعدد دیگر در قالب ارزیابی طرحها در محدودههای جدید شهری ،ارزیابی پس از
اجرا ،بررسی جایگاه معیارهای اجتماعی و یا جایگاه طراحی شهری در این طرحها انجام شده ،این پژوهش بر آن است تا به
ارائهی کاربست ابزار کدهای فرم مبنا بهعنوان راهکاری عملی که امکان توجه به فرم در کنار کاربری را فراهم میآورد ،این
طرحها را بررسی نماید.
نکتهی قابل توجه آنکه همانطورکه بیان شد از مزایای کاربست این ابزار نه صرف ًا دستیابی به نتیجهی فیزیکی قابل
پیشبینی و تکیه بر اهداف بصری ،بلکه نگاه مشارکت عمومی است که آن را به جایگزینی خوب برای اسناد راهنمای طراحی
بدل میکند .بنابراین کدهای هوشمند بهمثابهی شیوه و ابزار عمل نموده و قابلیت خلق فضاهای قابل پیشبینی را فراهم
میکند ،چیزی که عموما در طرحهای آمادهسازی زمین کمتر شکل میگیرد .کلینگری و برخورد یکپارچه با محدودههای در
دست توسعه ،سبب میگردد تا چشمانداز محدوده قابل تصور و برنامهریزی شده باشد .در این میان نکتهی بسیار مهم مقیاس
قابل استفاده از این کدها است در واقع همهی مواردی که پیش از این در ارتباط با سیمای متداوم ،یکپارچگی و ...مطرح شد،
بهدلیل قابلیت کاربست این ابزار در مقیاسهای کالن شهری (منطقه) تا مقیاس معماری (قطعه) است.
الزم بهذکر است که این پژوهش صرف ًا به این ابزار تکیه ننموده و تالش نموده با انطباق این کدها بر عناصر فرمی نشان
دهد چگونه این ابزار ،عناصر فرمی را در سطوح مختلف پوشش میدهد .نتیجه این پژوهش میتواند مدلی اولیه از فرآیند
تهیهی طرحهای آمادهسازی باشد که ضمن توجه به مقولهی فرم ،کیفیتمداری را نیز مورد توجه قرار میدهد .بهنظر میرسد
با بهکارگیری کدهای فرممبنا جهت آمادهسازی زمین که تأکیدش بر کاربری مختلط و ارتباطات بین فرمهای فیزیکی و
پیرامونشان یا بهعبارتی توده و فضا است و هدف نهایی آن ایجاد یک ناحیهی عمومی جذاب میباشد ،میتوان از طریق
ساماندهی ساختار فضایی ،شبکهی ارتباطی ،کاربری اراضی ،الگوی قطعات و ساختار ابنیه به اهداف اشاره شده دست یافت.
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