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چکیده
. در سطح جهانی دو استآشکارتر کردهرابشر ریزي صحیح و دقیق در جهت اسکان اهمیت برنامه،جمعیتافزونروزافزایش 

لگوي اهاي مختلف حاکی از این است که رویی مشهود است. بررسیالگوي غالب توسعه فشرده و توسعه بر مبناي الگوي پراکنده
هاي عهتوسایجاد توان به تخریب زیست محیطی در جهت میرویی مشکالت بسیاري را به دنبال دارد که از مهمترین آنها پراکنده

سازي. محققین مسایل شهري معتقدند که نوشهرکرداشارهها نقل و ایجاد زیر ساختوحملهاي ها در حوزهجدید و افزایش هزینه
رویی شهري و مسایل ناشی از آن را دارند، با این وجود در کنار تبلیغات گسترده و مقابله با پراکندهو رشد هوشمند توانایی

تغییر مسیر از الگوهاي پراکنده ،رودپذیرش رشد هوشمند در بسیاري از ایاالت آمریکا که خواستگاه رشد هوشمند به شمار می
کدهاي ،دهد که علت اجرایی نشدن رشد هوشمندمطالعات نشان میرود. کندي پیش میتر بههاي فشردهبه سمت توسعه

این رو کد هوشمند به عنوان جایگزینی براي آن در جهت اجرایی شدن اصول رشد هوشمند ، ازباشندبندي سنتی میمنطقه
ه به ارائه مدلی تجارب جهانی در این زمینمطابق پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر پس از مطالعه دستورالعمل کد هوشمند و 

سازد.میسر میرا در رابطه با شهرهاي کشورمان پردازد که بکارگیري کد هوشمند از کد هوشمند می

بندي سنتی، کد رشد هوشمندرویی شهري، رشد هوشمند، منطقهپراکنده: واژگان کلیدي



مقدمه-1

راي زمینکرهآیندهروند،اینتداوموشهرهادرجهانجمعیتدرصد60ازبیشاسکانوشهرنشینجمعیتيفزایندهرشد
شهرهاکالبدييتوسعهضمنماشین،محوریتکه باشهرنشینیعظیمفراینداین.کندمیمواجهشهرياندازهايچشـمبابیشـتر

نامیده 1رویی شهريپراکندهاسـتشـده...گزینی اجتماعی، افزایش مصـرف انرژي وکشـاورزي، جداییهايزمینبردنبینازباعث
.  ]1[شودمی

ــده، بهره ــامانی در دنیا مطرح ش ــد نابس ــمندیکی از راه هایی که براي مقابله با چنین رش ــد هوش در تهیه 2گیري از الگوي رش
هري رویی شالگوي پراکندهها و تبلیغات زیاد، تغییر مسیر گسترده رشد شهري از گذاريبا وجود سرمایههاي توسعه شهر است. طرح

رود که از مهمترین دالیل آن بکارگیري در ایاالت متحده که از پیشـروان بکارگیري رشـد هوشمند است، با سرعت کندي پیش می
یکی از دالیل براي این رکود مفاهیم کهنه لزوم جداســازي .]2[اســتهاي شــهري عنوان شــدهدر تدوین طرح3بندي ســنتیمنطقه
رویکرد،هاي طراحی شناخته شده استنیاز براي یکپارچه سـازي مدیریت سیاستکه هاي آن اسـت. درحالیخروجیریزي وبرنامه

جداسازي و پراکندگی،جداییرا بهتوسعه هاي سـنتی منطقه بندي.اسـتها از اجرا هنوز هم مدل غالبمرسـوم جداسـازي برنامه
حل این مشکل رویکرد جدیدي درجهت اجراي رشد هوشمند مطرح شده و براي. ]3[کندقطعات عناصـر زندگی روزمره تشویق می

هدف از پژوهش حاضر کند. کار می6است و بر مبناي برش عرضی5اسـت که نوعی کد فرم بنیاد4آن اسـتفاده از مدل کد هوشـمند
ر دهمچنین اي و با سطوح منطقهگیري کد هوشمند را در رابطه کارپس از مطالعه دسـتورالعمل کد هوشمند ارائه مدلی است که به

شهرهاي کشورمان را میسر سازد.، سطحی خردتر

مفاهیم نظري-2

رویی شهريپراکنده-2-1

اینکاربردسابقه.استشدهشهريهايپژوهشادبیاتوارداسپرالاصطالحقالبدراخیرقرننیمدررویی شهريواژه پراکنده
بسطا،هبزرگراهسیستمتوسعهوشـخصیاتومبیلازرویهبیاسـتفادهاثردرکهزمانی، گرددبازمیبیسـتمقرناواسـطبهاصـطالح
حومهبهسرعتبهتجاريوصنعتیمسـکونی،مناطقشـهرنشـینی،فرآیندطیآمریکادر. گرفترونقآمریکادرشـهريفضـاهاي
ارمغانبهرازیستمحیطبرمنفیاثراتتخریباین،شدتجاوزجنگلوکشاورزيهايزمینبهزیاديمقداربهکهیافتندگسترش

اینپیدرکهاستشدهشهرهاساختاردرنامعقولیپراکندگیموجبشهريجمعیترویهبیرشداز سوي دیگر .]4[اسـتآورده
درهواجریانچگونگیبرشهريکاربریهايوشهريفرمکهآنجاازواستیافتهافزایششـهريآمدهايورفتوترافیکحجمامر

وارتیحرجزایرتشکیلوهواوارونگیپدیدهشهرکالبددرنامناسـبپراکندگیدارد، اینتاثیرحرارتیجزایرتوزیعوشـهرسـطح
هاي فسیلی تغییرات همچنین به دلیل افزایش مصـرف سـوخت.اسـتدادهافزایشچشـمگیريصـورتبهراهواآلودگیدرنهایت

1- Urban sprawl

2 . Smart growth

3 . Traditional zoning

4 . Smart code

5. Form based code

6. transect



. ]5[ردبدهد که این تغییرات به نوبه خود قابلیت محیط زیسـت را براي پذیرش گردشگري و کشاورزي از بین میهوایی رخ میوآب
وار هاي خاناست مثال در رابطه با هزینهرویی شـهري مشکالت دیگري را نیز در پی داشتهعالوه بر مسـائل زیسـت محیطی، پراکنده

انداز پسرانقلوحملهايهزینهازقابل توجهیمقادیرســاالنهکندمیزندگیتردســترسقابلموقعیتی درکهخانواريباید گفت 
متر کانداز صـورت نخواهد گرفت. همچنین در الگوهاي پراکنده به مسکن ارزان قیمتکند و بالعکس در جوامع پراکنده این پسمی

ــودتوجه می ــان می15در رابطه با عدالت اجتماعی، مطالعات طی . [6]ش ــال اخیر نش هاي در اقلیت به دهد که افراد فقیر و گروهس
از طرف دیگر .رویی ایجاد شده باشندتواند در نتیجه پراکندهگیرند که این بالیا مینسبت بیشتري در معرض بالیاي طبیعی قرار می

روي و دوچرخه سواري و افزایش استفاده دهرویی شـهري منجر به کاهش پیادهند پراکندهتعداد قابل توجهی از تحقیقات نشـان می
یابد و در نتیجه مشــارکت با پراکندگی شــهري حوزه عمومی کاهش میگذارد.شــود که تاثیري منفی بر ســالمت میاز اتومبیل می

محیط زیســـت، رویی شـــهري را در هفت حوزه اثرات منفی ناشـــی از پراکنده2004در ســـال 7ســـاکوویکس.]7[یابدکاهش می
رویی اثراتی که پراکندهها واین حوزهجدول شماره یک.]8[گنجانده استنقل، مسـکن، اشـتغال، مالی، اجتماعی و سـیاسی وحمل

دهد.نشان میبه طور خالصه گذارد را میآنهاشهري بر 

هاي مختلفرویی شهري بر حوزه: اثرات پراکنده1جدول 

7. Sakowicz

منبعریشه اثراتنوع اثرحوزه
هوایی، آسیب وآلودگی آب و هوا، تغییرات آبزیستمحیط

به محیط زیست 
پیش روي توسعه در زمینهاي باز و کشاورزي، افزایش 

مصرف انرژي و آلودگی ناشی از آن 
Sakowicz, 2004

جاده هاي قفل شده، افزایش استفاده از نقلوحمل
اتومبیل و در نتیجه افزایش استفاده از انرژي 

Litman, 2012تراکم و پراکنده شهري گسترش افقی، کم

Litman, 2012هاي مختلف مسکنریزي گزینهعدم برنامهکاهش حق انتخاب مسکن مسکن

اشتغال
از دست رفتن صنعت توریسم و کشاورزي در 

بعضی مناطق، دور بودن محل کار از محل 
سکونت

- تغییرات آب و هوایی که منجر به از بین رفتن قابلیت
توریسم و کشت محیط زیست براي پذیرشهاي 

محصوالت می شود، تفکیک محل کار از سکونت
Sakowicz, 2004

مالی
در آمد ناکافی براي تامین خدمات عمومی، 

ها و انرژيساختافزایش هزینه تامین زیر
ایجاد توسعه در مناطق فاقد زیر ساخت، افزایش 
استفاده از اتومبیل به دلیل پراکندگی شهري و 

درنتیجه افزایش مصرف سوخت 
Sakowicz, 2004

اجتماعی
ها، بی کاهش تحرك، افزایش چاقی و بیماري

هویتی جوامع حومه اي 
روي محل سکونت تا محل کار یا فاصله غیر قابل پیاده

Sakowicz, 2004هویت جوامع حومه ايباره و بیگیري یکخرید، شکل

ـــرمـایه سیاسی ـــارکـت مردم، کـاهش س کـاهش مش
اجتماعی،کم توجهی به عدالت 

کاهش حوزه عمومی، آســیب پذیرتر بودن افراد فقیر و 
اقلیت ها

Howard
Frumkin, 2002



رشد هوشمند-2-2

با این حال، یک ،پذیرش جهانی از آنچه رشد هوشمند است وجود نداردهیچ تعریف مورد،مانند بسـیاري از مفاهیم اصـالحی
ریزي شده و سودمند باشند. رشد هاي جدید باید برنامهن این اسـت که توسعهآمفهوم اسـاسـی در تقریبا همه تعاریف وجود دارد و 

ه شود که به توسعسـیاست یا رویکردي استفاده میبراي توصـیف هر ، هوشـمند که معموال با موضـوع ضـد پراکندگی مرتبط اسـت
.[9]کندجوامع در جهت مثبت کمک می

ــت ایاالت متحده ــمند میجامعیتعریف ،آژانس حفاظت از محیط زیس ــد هوش ــیعی از : دهداز رش ــمند طیف وس ــد هوش رش
، ترکند و جوامع ما را جذابکمک میدهد که به حفاظت از محیط زیست طبیعی ما هاي توسـعه و حفاظت را پوشش میاسـتراتژي

.]4[سازدمیتر تر، و از لحاظ اجتماعی متنوعاز لحاظ اقتصادي قوي

کد هوشمند-2-3

اغلب ریزي در چارچوب نظري بزرگتر است.کردن اهداف برنامهیک سیستم یکپارچه است که به دنبال متحدکد هوشمند مدل
کنند و تواند اتفاق بیفتد محدود میبه جاي هدایت فعاالنه الگوي شـــهري انواعی از توســـعه را که میســـنتیبنديکدهاي منطقه
ـــخص حـداقـل اندازه ـــتاندارد خیابان را مش ـــعه مجاز در مناطق خاص، مقدار پارکینگ مورد نیاز و عرض اس ي قطعات، انواع توس

ها را تشکیل کنند. این نوع از قوانین اساس سبک جدیدي از کدممکن است از طریق ابزار تجویزي عمل هوشـمندهاي کنند.کدمی
هاي تجویزي در جهت تشویق نوع و کیفیت خاصی اند. کداند و تنها تعداد کمی از آنها اجرایی شدهدهند که شروع به ظهور کردهمی

کد هوشمند از دو ایده .]3[کردتوان ساخت محدوداند که مخالف این اسـت که به سـادگی آنچه را که میاز توسـعه طراحی شـده
:برد که عبارتند از کدهاي فرم بنیاد و برش عرضیاصلی بهره می

کد فرم بنیاد-2-3-1

بر م بنیادفرکد داند. ترین مشخصه یک مکان میترین و بادوامکد هوشـمند نوعی کد فرم بنیاد است یعنی فرم کالبدي را اصلی
نداز اروي است، بر فرم بیش از کاربري تاکید دارد، در چشمهاي فشرده و قابل پیادهمبتنی بر توسـعهبندي سـنتی خالف کد منطقه

کدهاي با سنتیبندي تفاوت منطقه، شـماره دوجدول پردازد و ضـوابطی تجویزي دارد. سـازي محالت نقش دارد، به خلق مکان می
.]3[دهدفرم بنیاد، از جمله کد رشد هوشمند را نشان می



[3]هاي مبتنی بر فرمبا کد سنتیبندي هاي : تفاوت منطقه2جدول 

فرم بنیادکد سنتیبندي کد منطقه
روي و با کاربري مختلطاصول مبتنی بر توسعه فشرده، قابل پیادهاصول برنامه ریزي مبتنی بر تفکیک کاربري زمین و اتومبیل محور

مبتنی بر اصـول سازماندهی فضایی که سلسله مراتب شهري را تعیین کاربريهاي تک سازماندهی شده پیرامون منطقه
کندو تقویت می

فرم کالبدي و شخصیت در درجه اول و کاربري در درجه دوم قرار داردکاربري در اولویت قرار دارد

سازي محلهکنشگر در چشم اندازمنفعل نسبت به پیشنهادات توسعه

مند سازي در جهت خلق مکانضابطهخلق ساختمانهاي منفردمند سازي در جهت ضابطه
مند ســـازي با اتکا بر آنچه نباید باشـــد و ضـــوابط بازدارنده، ضـــابطه

بینی به عنوان مثال تراکم هاي عددي غیر قابل پیشهمچنین پـارامتر
و نسبت مساحت طبقات 

ضـوابط تجویزي، توصـیف آنچه که باید باشد مواردي همچون خطوط 
ت و حداکثر / حداقل ارتفاع ساختمانساخ

برش عرضی-2-3-2

گامیهنآن،زنجیره. کندمیتعریفشهريکامالبهطبیعیکامالازراهازیستگاهازايگسترهچهارچوب،یکعنوانبهعرضیبرش
. نندکتشویقرامتنوعاستانداردهايبنديدستهاین. آوردمیبوجودرابنديمنطقههايبنديدسته،شـودمیبنديتقسـیمکه

ــتانداردهاي ــانیوطبیعیجوامعاز8هاییمرزبومکنندهمنعکس،پارامتریکاین اس هايروشعرضــیبرشنتیجهدر.اســتانس
هرسازانشوکنداجتماعیهايزیستگاهتشخیصبهقادرراگرایانزیستمحیطتاکندمییکپارچهرابنديمنطقهومحیطیزیسـت

عبارتند از :دوها مطابق شکل شماره بندياین منطقه.نمایدطبیعیهايزیستگاهموجودیتازحمایتبهقادررا

براينامناسبهايزمینجملهاز،وحشیوضعیتیکبهبازگشـتحالدریاونزدیکهايسـرزمینشـامل: T-91طبیعیپهنه
.گیاهیپوششیاشناسیآبتوپوگرافی،بهتوجهباسکونتگاه

ومرتعکشاورزي،هايزمینجنگل،شـاملکهکشـتیابازوضـعیتدریافتهسـکونتکماراضـیشـامل: T-102روسـتاییپهنه
.باشدمیویالهاوکابینکشاورزي،ساختمانروستایی،خانهشاملمعمولهايساختمان. استآبیاريقابلهايبیابان

. شودمیمختلطکاربريدارايگاهاکهترمرتفعهايپهنهمجاورتدرتراکمکممسکونینواحیشامل: T-113شـهريحومهپهنه
تاسممکنهابلوك. استزیادنسبتاهانشینیعقبواستطبیعیکاريگیاه. استشـدهدادهاجازهآنازبیرونوخانگیمشـاغل

.باشندنامنظمطبیعیشرایطباسازيهمخاطربههاجادهوباشندبزرگ

8 . Ecotones

9 . Natural Zone

10 . Rural Zone

11 . Sub-Urban Zone



انواعازايگستردهطیفاسـتممکن. اسـتمسـکونیبافتدارايعمدتاولیمختلطکاربريشـامل:  T-124شـهريعمومیپهنه
باهاخیابان. اســتمتنوعفضــاطراحیوهانشــینیعقب. باشــدداراراردیفیهايخانهوحیاطدارايمنفرد،قبیلازهاســاختمان

.کنندمیتعریفرامتوسطاندازههايبلوكها،لبهوهاروپیاده

ــهريمرکزپهنه ــامل: T-135ش ــیخردهکهمختلطکاربري،باالترتراکمش جاراهاآپارتمانوردیفیهايخانهادارات،ها،فروش
بهنزدیکهايساختمانودائمیهايدرختدارايهايخیابان،پهنروهايپیادهباباریکهايخیابانازايشبکهاسـت. دارايداده
.استروپیاده

. ايمنطقهاهمیتدارايشــهريهايســاختمانوکاربريدرتنوعباالترینباتراکم،باالترینداراي: T-146شــهريهســتهپهنه
شهرفقطعموما. هاستروپیادهنزدیکهاساختمانودارنددائمیهايدرختهاخیابان. باشدداشتهبزرگتريهايبلوكاستممکن

.دارندراشهريهستهپهنهبزرگهايشهركوها

عرضیبرشهايپهنهبرايمناسبشهريفضاهايیاوشهريهايساختمانشامل: 15شهريپهنه

ازبیشتریایکبهنبایدیاوتواندنمیسیمایشانیاقرارگیريوضعیتعملکرد،باکههاییساختمانبانواحیشـامل: 16ویژهنواحی
.  ]9[یابنداختصاصعرضیبرشپهنهششازیکی

مـــــحـــــدوده 
SDویژه

ـــه  هســـــت
T6شهر

مـــــرکـــــز 
T5شهر

عمومی شهر
T4

ـــــه  ـــــوم ح
T3شهري

T1طبیعیT2روستایی

]9[هاي برش عرضیسطح مقطع و پالن پهنه-2شکل 

12 . General Urban Zone

13 . Urban Center Zone

14 . Urban Core Zone

15 .Civic Zone

16 . Special Districts



روش شناسی پژوهش-3

ــمند به عنوان جایگزینی براي  ــنتیبنديمنطقهکد هوش ــکالت مربوط بس ــت. کد آرویی به وجود پراکندههو حل مش مده اس
کند. ریزي زمین ترکیب میرا با طراحی شهري و برنامه17و شرکایشبرگيپالترز، هوشـمند مدلی اسـت که کدهاي توسعه دوانی

رشد هوشمند، کد هوشمند که نچنانآ. کد هوشـمند واحد یکپارچه قوانین توسـعه زمین براي برنامه ریزي و طراحی شـهري اسـت
اي، کند و الگوهاي توسعه را در مقیاس منطقهبندي را در یک طرح واحد ترکیب میسازي، مقررات زیست محیطی و منطقهنوشـهر

محور و پیادهعمومینقلوهاي هوشمند از جوامع داراي مراکز شهري، حملاصول کد. ]3[دهدجامعه و بلوك / سـاختمان نشان می
محیطی را تشویق میهاي طبیعی را حفظ و حفاظت زیستفروشی که زمینتجاري و خرده-هاي مختلط مسکونیگرا، داراي کاربري
دهد تا میشــود در نتیجه اجازهانداز جامعه محلی تنظیم میکه با چشــماي اســتکد هوشــمند وســیلهکند.کنند، حمایت می

در نظر گرفته شده براي غلبه بر نقاط ضعف کدهاي 18یتنظیمهاي مختلف جوامع شکل گیرند. جنبهرویکردهاي مختلف در نواحی
اي شروع شده و به سطح خردي تا ریزي کد هوشـمند از سطح منطقهمقیاس برنامهت.توسـعه زمین معمول و انعطاف ناپذیري اسـ

.]3[دهدحشی و طبیعی تا مراکز شهري را پوشش میاز سطح کامال وايگسترهرسد. همچنین کد هوشمند حد ساختمانها می

هاي اصلیمعرفی قسمت-3-1

قسمت تشکیل شده 7این نسخه از کد هوشمند از به طور کلی . است9,2جدیدترین نسـخه منتشـره از کد هوشـمند نسـخه 
از :است و عبارت است

ها قسمتکلیههاي عمومی مربوط به : شامل دستور العمل1قسمت 

هاي رشـد را براي توسعه و توسعه هاي باز را براي زمین هاي باز و بخشاي بخشهاي منطقه: تعیین اینکه چگونه برنامه2قسـمت 
کند که هر نوع اجتماع به کدام بخش تعلق دارد.کنند. همچنین تعیین میمجدد طراحی می

کند.هر واحد اجتماع متعلق به هر بخش را تعیین میعرضیهاي هاي جوامع جدید شامل برش: نیاز3قسمت 

کند.هاي بافت پر را براي مناطق قبال توسعه یافته تعیین می: نیاز4قسمت 

کند.: استانداردهاي ساختمانها و قطعات را در هر مقطع عرضی تعیین می5قسمت 

و جداول  : نمودارها6قسمت 

]10[: تعاریف و اصطالحات7قسمت 

هاي پردازد. قســـمت دوم به نحوه طراحی بخشقســـمت یک به بیان مســـایل حقوقی و قانونی در تهیه و اجراي کد هوشـــمند می
هاي عرضـی اختصاص دارد که در ادامه معرفی خواهند شد. قسمت پنجم به اي و قسـمت سـه و چهار به نحوه طراحی برشمنطقه

شـود و در انتها در قسـمت شـشم، جداول که در حقیقت دربردارنده بیان ضـوابط طراحی سـاختمانها، خیابانها، پارکها و...مربوط می
در این نسخه سه . [10]اندشوند گنجانده شده و پس از آن در قسمت هفتم تمامی اصطالحات تعریف شدهاسـتاندارها و ضـوابط می

17 . Duany, Plater-Zyberk and Co

18 . calibration



اي، اجتماعات و در نهایت خردترین سطح که به بلوك و ساختمان ت که عبارتند از سطح منطقهریزي مشهود اسسـطح اصلی برنامه
شوند.شود. در ادامه این سه سطح معرفی میمنتهی می

ايهاي منطقهبخشسطح -3-2

ــمند اغلب با منطقه ــد هوش ــت.اي را تقویت میهاي منطقههایی که همکاريگرایی یا راهرش ــیاري از مفاهیم کند همراه اس بس
ــد هوشــمند ( از قبیل اینکه رشــد باید به جوامع موجود هدایت شــود ) برنامه طلبد.میاي را هاي منطقهحلریزي و راهعمده رش

اي است چرا که هاي محلی یک چالش اسـاسـی براي برنامه واقعی رشد هوشمند منطقهسـاختار تکه تکه مقررات اسـتفاده از زمین
در ايمدل پیشـنهادي پژوهش حاضر نیز ابتدا برنامهشـود.رقابت براي مزیت نسـبی میبههاي محلی عی دولتموجب گرایش طبی

ــطح منطقه ــت دهد. مطابق این مدل ابتدا منطقهاي ارائه میس ــود، انتخاب میریزي براي برنامهاي که داراي روابط عملکردي اس ش
شود. این تهیه میهاي تعریف شده در دستورالعمل کد هوشمندمطابق بخشاي نقشـه منطقهوضـع موجود مطالعه شـده وسـپس

.اي عبارتند ازهاي منطقهبخش.کندتر عمل میهاي سطوح پاییننقشه به عنوان طرح فرادست براي نقشه

ود. بخش : بخش باز حفاظتی باید از فضـاي بازي تشـکیل شـود که از توسـعه براي همیشــه حفظ ش(O-1)بخش باز حفاظتی -1
بازحفاظتی شـامل نواحی است که طبق قانون و مقررات تحت حفاظت زیست محیطی هستند و همچنین زمینهایی حفاظتی که از 

، 21، زیسـتگاه حفاظت شده 20هاي حفاظتی، تاالب19هاي سـطحیاند.آبخرید، حریم حفاظت و یا انتقال حق توسـعه حاصـل شـده
و فضاي باز توسعه خوشه اي 25، کریدورهاي حمل و نقل24حفاظتحق ارتفاق ، 23، فضـاي باز خریداري شده 22کریدورهاي سـاحلی

گیرند.در این گروه قرار می26زمین

بخش باز ذخیره باید شـامل فضـاهاي بازي باشد که باید از توسعه حفاظت شوند ولی تاکنون حفاظت :(O-2)بخش باز ذخیره -2
،29فضاهاي بازي که باید تملک شوند،28دامنه هاي شیب دار ،27دشت سیالبی شامل نواحی ویژه سیالباند. این بخش شامل نشـده

و33زمین هاي کشاورزيمیراث ، 32، میراث زمینهاي جنگلی31هایی که باید تملک شوندحائل،30کریدورهایی که باید تملک شـوند
باشد.می34فضاي باز باقی مانده از توسعه خوشه اي

19 . Surface waterbodies

20 . Protected wetlands

21 . Protected habitat

22 . Riparian Corridors

23 . Purchased Open Space

24 . Conservation easements

25 . Transportation Corridors

26 . Areas residual to Clustered Land Development

27 . Flood plain, including Special Flood Hazard Areas

28 . Steep slopes

29 .Open Space to be acquired

30 .Corridors to be acquired

31 . Buffers to be acquired

32 . Legacy woodland

33 . Legacy farmland

34 . Legacy view sheds



: بخش رشد محدود باید به نواحی اختصاص یابد که ارزشی معادل فضاي باز دارند ولی هرگز موضوع (G-1)بخش رشد محدود  -3
بندي صادر شده است و یا به این دلیل که هیچ دلیل قانونی قابل دفاع براي انکار آن وجود توسـعه نیستند یا به این دلیل که منطقه

ندارد.

:نترل شـده بخش رشـد ک-4 (G-2) بخش رشد کنترل شده باید به نواحی اختصاص یابد که می تواند از کاربري مختلط، به دلیل
موجود یا برنامه ریزي شده، حمایت کند. 35هاي نزدیکی به شاهراه

اساسا از کاربري : بخش در نظر گرفته شده رشد باید به مکانهایی اختصاص یابد که (G-3)بخش در نظر گرفته شـده براي رشد -5
کند.اصلی موجود و طراحی شده، حمایت می36هاي حمل و نقلیها و یا مسیرمختلط به موجب نزدیکی به شاهراه

و یا کامل 38، تایید37یافته داراي توان بالقوه تعدیل: بخش رشـد درونزا باید به نواحی از قبل توسعهG)-4(افزامیانبخش رشـد -6
.]10[، اختصاص یابد41ايمنطقهمرکزتوسعهیا 40سنتیهمسایگیتوسعهاي افزمیاندر الگوي39شدن

هاي محلیسطح اجتماع-3-3

شــوند. کد رشــد هوشــمند چهار اجتماع اجتماعات محلی تعیین میاي تهیه شــد در ســطحی پایین تر پس از اینکه نقشــه منطقه
و و توســعه حملايهمنطقمرکزتوســعه،ســنتیهمســایگی، توســعه 42زمین ايخوشــهتوســعهپیشــنهادي دارد که عبارتند از:

مجاز است مثال اگر قسمتی به پهنه برشـیو چه . مطابق جدول سـه مشـخص اسـت که در هر بخشـی چه نوع اجتماع43محورقلن
.]10[باشیماي زمین میعنوان بخش رشد محدود تعیین شد تنها مجاز به تشکیل توسعه خوشه

35 . Thoroughfare

36 . Transit

37 . Modified

38 . Confirmed

39 . Completed

40 . TND: Traditional Neighborhood Development

41 . RCD: Regional Center Development

42 . CLD: Clustered Land Development

43 . TOD: Transit-Oriented Development



[10]هر پهنههايها و اجتماعبخشتخصیص-3جدول

بخش

اجتماع 

O1O2G1G2G3G4

CLDCLDTNDTNDRCDTNDRCD

T1 حداقل
ندارد

حداقل 
ندارد

حداقل 
درصد50

حداقل 
درصد50

T2 حداقل
ندارد

حداقل 
ندارد

حداقل 
ندارد

حداقل 
ندارد

T310 30تا
درصد

30تا 10
درصد

30تا 10
درصد

30تا 10
درصد

متغیر

T420 40تا
درصد

40تا 20
درصد

60تا 30
درصد

60تا 30
درصد

30تا 10
درصد

متغیرمتغیر

T510 30تا
درصد

30تا 10
درصد

30تا 10
درصد

متغیرمتغیر

T640 80تا
درصد

متغیر

هاسطح بلوك/ساختمان-3-3

ــوند. در نهایت هر پهنه از قبیل حداقل و حداکثر تعداد طبقات، عرض خیابانها و اي ضــوابط خاص خود را دارد که باید تعیین ش
که این ضوابط به صورت جداول، ضمیمه هر ها ، ابعاد پارکینگ ها و.....آمدگی سـاختمانها، حیاط پشـتی خانهروها ، مقدار پیشپیاده

.]10[د شدپهنه پیشنهادي خواه

مدل پیشنهادي-3-4

این کد رود که به سرعت در حال گسترش است.شمار میترین روشـهاي اجرایی رشـد هوشمند بهکد هوشـمند یکی از شـاخص
همانطور ند. ابسیار منعطف است و بسته به وضع موجود قابلیت تغییر دارد. پروژه هاي مختلف به طرق گوناگونی این کد را بکار بسته

ـــتور العمل ـــمت دس ـــمند داراي هفت قس ـــد مدل کد هوش اي، جوامع جدید، بافت پر، هاي منطقه، برنامههاي عمومیکه گفته ش
هاي ذکر بررسی شده در منابع مختلف باشد، عالوه بر آن نمونه موردياسـتانداردهاي ساختمانها، نمودارها، و تعاریف اصطالحات می

اند. با توجه به مجموعۀ این مدل ها، مدل کد هوشمند و نمونه کار بستهاي کد رشد هوشمند بهنیز هریک فرآیند خاصی را براي اجر
اي تا خردترین سطح ارائه شود. ریزي در سطح منطقهشود مدلی متناسب با برنامههاي عنوان شـده در این پژوهش سعی میموردي

نمایش می دهد  امدل پیشنهادي ره دو شکل شمار



کد هوشمندریزي  با استفاده از مدل پیشنهادي برنامه-2شکل 

ـــد جهت برنامهمیداراي روابط عملکردياي کهاین مـدل، ابتـدا محـدودهبر طبق  ـــود، این انتخاب میايمنطقهریزيباش ش
پردازیم و بر اساس دستورالعمل شـود. در مرحله بعد به مطالعه وضع موجود میریزي ما محسـوب میمحدوده باالترین سـطح برنامه

محلی و هاياجتماعي تعیین شده،ها. پس از آن در هر یک از بخشتعیین خواهند شداي هاي منطقهبخشکد هوشمند هر یک از
کنیم. نهایتا در خردترین سطح ، استاندارها و ضوابط هر پهنه را تعیین خواهیم هاي برشی را بر اساس دستورالعمل طراحی میپهنه

ايو.. با مراجعه به استاندارها و ضوابط مختص پهنهر ساختمان، بلوك ، خیابانریزي شـده حاضـر، هکرد. در نتیجه در حوزه برنامه
ترین عناصر خود را نیز دریافت کند.مشخصات پیشنهادي جزءتواند که در آن قرار دارد، می

گیرينتیجه-4
عالوه بر مشکالت زیست محیطی مسائل شود، رویی شهري نامیده میکه پراکندههاگسـترش روزافزون شـهرها به سـوي حومه

یکی از راه هایی که براي است.به دنبال داشته نقل، مسکن و اشتغالوهاي مالی، سیاسی، اجتماعی، حملدر حوزهبسـیار دیگري را
هاي امهبرنهاي توسعه شهر است. گیري از الگوي رشد هوشمند در تهیه طرحمقابله با چنین رشد نابسامانی در دنیا مطرح شده، بهره

اند. همگی بر مبناي یک سري اهداف مشترك ساخته شدهسازي، جوامع پایدار و توسعه هاي نوشهر44روستا شهرهارشـد هوشمند، 
ــد  ــهري در ایاالت متحده که از پیشــروان بکارگیري رش با وجود این همگرایی نظر و تبلیغات زیاد، تغییر مســیر گســترده رشــد ش

44 . Urban village

ریزیتعیین محدوده برنامه

مطالعه وضع موجود

های پیشنهادی  ای بر اساس بخشتهیه نقشه منطقه

تهیه نقشه برش عرضی   هااجتماعطراحی انواع 

تعیین استانداردها و ضوابط 

ايمنطقه

اجتماعات

بلوك/ساختمان



ها عنوان ریزيبندي ســـنتی در طرحرود که از مهمترین دالیل آن بکارگیري منطقهاســـت، با ســـرعت کندي پیش میهوشـــمند
کد است. . براي حل این مشکل رویکرد جدیدي درجهت اجراي رشد هوشمند مطرح شده و آن استفاده از کد هوشمند]2[استشده

عنوانبهودرآوردهو استانداردهاکدزبانبهراسازينوشهروهوشـمندرشـدمفاهیمجامع،کدهايازاينمونهعنوانبههوشـمند
.رودمیشماربههوشمندرشداجراییهايروشترینشاخصازیکی

باشد. شهرها و مناطق مختلف آن می9,2کد رشـد هوشمند در چندین نسخه منتشر شده که یکی از پرکاربردترین آنها نسخه 
اند. تفاوتی که مدل ارائه شده در این پژوهش با کارهاي قبلی دارد در این است که این مدل گوناگونی این کد را بکار بسـتهبه طرق 

ریزانریزي چه اسـنادي باید تهیه شوند، این سطح بندي به برنامهدهد که در هر سـطح برنامهبندي اسـت و نشـان میداراي سـطح
ـــطوح مختلف تاکید دارد، این مدل بر یکپارچگی و هماهنگی برنامهد طی کنند.دهد که چه مســـیري را باینشـــان می ریزي در س

همچنین طبق دستورالعمل کد رشد هوشمند هر کدام از بخش ها و پهنه ها با توجه به شرایط محلی قابلیت تغییر و تنظیم را دارند 
تواند به آن تعریف و اســتاندارهاي خاصــی را ارائه داد. این مدل میها را بر اســاس ها و برشتوان پهنهاي میکه در هر طرح و برنامه

عنوان طرح فرادسـتی براي طرح هاي جامع اســتفاده شــود و یا اینکه پیشــنهاداتی را به طرح جامع ارائه بدهد. همچنین با توجه به 
ریب زیسـت محیطی مسایلی از قبیل ترافیک،شـوند، که عالوه بر تخاینکه در کشـور ما اکثرا الگوهاي پراکنده با تراکم کم دیده می

شد.بارسد این مدل بسیار راهگشا میباشند در پی داشته، به نظر می... را که از معضالت اساسی مسائل شهري ما میوآلودگی هوا
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