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 مبنا و جایگاه آن در طراحی شهری-جستاری بر رویکرد کدهای فرم
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ابی یدستریزی و طراحی شهری با هدف از قواعد برنامه، نسبتاً جدیدمبنا به عنوان رویکردی -کدهای فرمچکیده: 

های . در واقع این رویکرد با در نظرگیری ویژگیکنندمبنا پشتیبانی می -به فضاهای عمومی کارا با نگرشی مکان
کند که، مبتنی بر ریز و طراح ایجاد میانداز آن، کدهایی را با کمک تفکر برنامهای محیط شهری و چشمزمینه

یط بینی محبا پیش توانندمیمکانهای مختلف است. این کدها  های شهری درچگونگی استقرار انواع گوناگون فرم
پذیر در راستای پاسخگویی به نیازهای به بهترین چیدمان فرمی امکان ،هاساخته شده از طریق کنترل و تنظیم فرم

 انسانی دست یابند. 
 بریکارد تعادل و تعامل میان هایی که در طراحی شهری، در زمینه ایجاامروزه، در کشور ما نیز با توجه به پیچیدگی

شود. این مقاله، با نیاز به این رویکرد بیش از پیش احساس می مکان استقرار آنها وجود دارد، فرم شهری و اراضی،

هدف آشنایی بیشتر با روند تولید و تنظیم کدهای طراحی شهری با تأکید بر شرایط بومی، فرهنگی، اجتماعی و 
مبنا از رهگذر مفهوم، فرآیند و اجزای -لذا در آن سعی شده است رویکرد کدهای فرم تاریخی تدوین گردیده است.

 های پیش روی این مفهوم پرداخته شود.آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اختصار به برخی از چالش

 بندي سنتیبندي عرضی، منطقهمبنا، کدهاي هوشمند، پهنه-کدهاي فرم واژگان کلیدی:     

 
 *b.ebrahimi71@gmail.com

 مقدمه -1

 ، رویکرد کدهاي0891با آغاز نوشهرگرایی در دهه 

بندي مرسوم، و با به عنوان جانشین منطقه iمبنا-فرم

توجه ویژه به عرصه عمومی و فرم شهري، مطرح گشت 

(Ben-Joseph,2005).  این رویکرد یک ضابطه

ی و بینتوسعه زمین بوده که نتایج عینی قابل پیش

فضاي عمومی با کیفیتی را توسط کاربرد فرم فیزیکی 

رد، گیمیکدبندي در بربه عنوان منشأ سازماندهی براي 

مبنا توسعه یافته -که توسط نهاد کدهاي فرم

 (. FBCI 2014,است)

در واقع این رویکرد، یک رویکرد نسبتًا جدید 

است؛ که پتانسیل تبدیل شدن به اصول  iiسازيمکان

ریزي تعاملی را جهت ارتقاي کیفیت فضاي برنامه

د توان؛ و می (Schnabel et al,2016)عمومی دارد. 

هاي ان شهروندان و ساختار نظامتقابلی معنادار را می

 Moradi Shemrani and)شهري برقرار کند. 

Yazdan Javid,2019 )   رابطه انسان با از آنجا که

اي انسان ساخت، رابطه محیط فضاي شهري و اصوال

د را تا ح ممدنی است و کیفیت آن، الگوهاي رفتاري مرد

 Hesari Jabbar and)دهدمی یلشکتزیادي 

Eskandar Saremi,2019 )مبنا باید -کدهاي فرم

یک مکمل پیشرفته براي کمک به ایجاد فضاي شهري 
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تر باشند. در چند عملکردي با قابلیت زندگی بیش

،   iiiمبنا، ماتریس برش عرضی-رویکرد کدهاي فرم

د: کنمراتبی  را تعریف میهاي توسعه سلسلهمقیاس

T1زون طبیعیii ؛T2 تاییزون روسi ؛T3  زون حومه

زون مرکز   T5؛iiiزون کلیت شهر T4؛ iiشهر

 iمحدوده ویژه SD؛ و iiزون هسته شهر T6؛iiiiشهر

 .(Schnabel et al,2016) (0)شکل 

مبنا تمایل به -توان گفت، کدهاي فرمدر کل می

انداز جامعه و ایجاد کدي که در درنظرگیري چشم

ی موضوعاتارتباط با شرایط محلی باشد، دارند. همچنین 

چون کیفیت زندگی، کیفیت عرصه عمومی، و 

مبنا رایج است. از موارد شهرسازي قوي در کدهاي فرم

توان به ضرورت ایجاد دستورالعمل توسعه دیگر، می

یکپارچه و استانداردهاي وظایف عمومی، ایجاد 

سازي فرآیندهاي بینی پذیري در کدها، سادهپیش

هولت در درک آنها، واقعی و ایجاد کدهاي مختصر و س

 با . بدین ترتیب این کدها(Evan, 2014)اشاره کرد

 بر یمبن ریز،برنامه تفکر کمک به و فرم صریح کنترل

 شاید یا زمین، ساختمان، فرم؛ نوع هنگام چه چه که آن

 سپس و شوندمی اجرا است، نیاز مورد گیاهی پوشش

 تجلی ممکن شکل بهترین در را آنها چیدمان و هافرم

نمایند  برآورده را انسانی نیازهاي تا بخشند؛می

((Hubbard,1937:1. 

 
بندی استاندارد برش عرضی کدهای : مدل منطقه1 شکل

-Parolek,2008; Plater: )مبنا؛ مأخذ-فرم

Zyberk,2009 ) 

  :مبنا -تعریف کدهای فرم --2

مبنا را به عنوان -( کدهاي فرم8119)iiپلیزویدز

کند که از شهرسازي و تعریف مییک شیوه کدگذاري 

اي کنند. این کدهریزي مکان مبنا پشتیبانی میبرنامه

مکان مبنا بر خالف کدهاي اقلیدسی مبتنی بر کاربري 

کنند، اي را ایجاد میکه شهرسازي آشفته

مبنا شیوه -. کدهاي فرم (Evan,2014:72)هستند

تري براي تحلیل محیط و فضاي شهري نسبت مناسب

بندي سنتی بوده، و در واقع یک رویکرد نوین قهبه منط

براساس رشد  (Marshall, 2011)ساخت شهر 

 Zhang). هوشمند، نوشهرگرایی و برش عرضی است

and Schnabel,2016:33-34) 
بندي عملکردي سنتی که در مقایسه با منطقه

متمرکز بر کاربري ساختمان و ظرفیت توسعه بود، 

ژي بلوک، خیابان، فضاي باز، مبنا با تیپولو-کدهاي فرم

. (Kim, 2011) ها در ارتباط استو نماي ساختمان

طور ویژه، براي تقویت جوامع هم به مبنا به-کدهاي فرم

لحاظ توانمندسازي و هم نیاز به الگوهاي توسعه بهتر، 

 Parolek, Parolek, & Craw)اندتوسعه یافته

ford, 2008). 

اخته شده از بینی محیط ساین رویکرد به پیش

کند. این کدها ها کمک میطریق کنترل و تنظیم فرم

شیوه معاصرتري را براي طراحی پیوسته شهر و مناطق 

هاي مختلف پیشنهاد ها و گونهروستایی در مقیاس

براي نشان دادن  مبنا-دهند، بنابراین، کدهاي فرممی

ها، روندها و تأثیرات یک پروژه طراحی، اهداف، ویژگی

سپت اصلی تا اجراي آن، بسیار مهم هستند؛ و از کان

ها امکان تحقیق در مورد مفهوم پیوستگی در تهیه نقشه

ها براي نوآوري بیشتر در طراحی، را و کشف فرصت

 Zhang and).  کنندفراهم می

Schnabel,2016:34)  

مبنا به همراه هویت محلی، از طریق -کدهاي فرم

مبنا و -فرمهاي عرضی کد ، برشiiiکدهاي هوشمند

کنند، که کد مبنا، تنوع ایجاد می-راهنماهاي کد فرم

 گذاردمی FBCهوشمند بیشترین تأثیر را بر 

.(Zhang and Schnabel,2016:34)   هدف این



 

 یشهر یآن در طراح گاهیمبنا و جا-فرم یکدها کردیبر رو یجستار .شکیبامنش ،ابراهیمی 

روستایی و عملی  -هاي شهريکدها توصیف محیط

ساختن اختالط کاربري از طریق کاربرد فرم به جاي 

دي سنتی، کدهاي بنمتن است. در مقایسه با منطقه

مبنا براي فرآیندهاي طراحی شهري معاصر، -فرم

پذیرترند؛ چرا که تأکید آن به جاي تر و انعطافکاربردي

 Schnabel ) تفکیک صلب کاربري اراضی بر فرم است

et al,2016:1379). 
 بیشتر در تنوع ایجاد ضمن مبنا-کدهاي فرم

 نیز را همگنی مناطق، از در برخی موجود، هايکاربري

 براي هاهایی که اغلب منطقهشیوه. نمایندمی تأمین

د تواننکنند، میمی از آن تبعیت هاکاربري تخصیص

و در عین  باشد آزاد یا محدود شده، کنترل صورتبه

 تري را ازآزادانه بسیار برداشت امکان باید حال

توانند از این طریق میفراهم آورند؛ و  مجاز هايکاربري

هاي ردیفی، منازل دوبلکس و فق خانهؤم به تلفیق

خانواري در مجاورت یکدیگر کمک هاي تکمسکونی

 .(Talen,2012) نمایند

با توجه به توضیحات و تعاریفی که در باال به آن 

مبنا را به -هاي کدهاي فرمتوان ویژگیاشاره شد، می

 ) based code.com,2010) صورت زیر برشمرد

 www.Form: 

 کاربري سپس فرم، ابتدا -

  تجویزي نه و تنظیمی  -

  بینی پیش قابل توسعه  -

 شده تعریف عمومی فضاي -

 انسانیمقیاس و پیاده دسترسی -

 محوري مکان -

 فهم بودن قابل -

 

 مبنا -گیری کدهای فرمپیشینۀ شکل -3

 يپروژه به توانمی را مبنا-کدهاي فرم آغاز

 ردرویک هاينشانه اولین. داد نسبت ساید فلوریداسی

 غرب در آن از بعد بالفاصله و شرقی جنوب در جدید

 هک فلوریدا ایالت از ساید سی يتوسعه کد. شد دیده

 تهیه 0890 سال در iiiiزایبرک پالتر - دوانی توسط

 شمار به مبنا-فرم کدگذاري تجربیات اولین از شد

 یکاتالوگ طریق از را سایدسی يتوسعه کد، این. رودمی

 حطر در موجود هايقطعه با نسبت در که بنا هايگونه از

 به کدها این تمامی. نمودمی هدایت بودند، شده ارائه

 ) بودند شده ارائه پوستر یک در گرافیکی صورت

Parolek & Crawford, 2008:8.) 

 از بسیاري 0881 يدهه و 0891 يدهه پایان در

 شکل به مبنا-فرمکدهاي  از هاشهرک و شهرها

 دید iiiهمسایگی واحد سنتی يتوسعه ينامهآیین"

 کارولیناي از " iiiبلمونت و فلوریدا از "iiکانتی

 قرن، پایان به شدن نزدیک با .نمود اشاره iiii"شمالی

 ادد ادامه خود پیشرفت به مبنا-فرم کدگذاري يتجربه

 و یافته توسعه نواحی به آن مندضابطه رویکرد و

 iiiii"سبز زمین " جدید هايپروژه نواحی طورهمین

 همچون مهمی موارد شامل دوره این. یافت گسترش نیز

 اولین انتشار ،0889 سال در iii"سونوما يتوسعه کد"

 و پالتر زایبرک دوانی توسط iiکد هوشمند " ينسخه

 مرکزي بخش کد و 8111 سال در همکاران

 در "iiiiهمکاران و کهل دوور توسط "iiiهرکیولس

 & Cullingworthبود )نایبی به نقل از 8110 سال

Caves, 2009: 24.) 

 مسئله این بررسی به کدها این از برخی

 ینواح در مقیاسی چه با و بناها نوع چه که پرداختندمی

 آن بر عالوه. باشندمی دیگر نواحی از ترمناسب معینی

 براي استانداردها يارایه به تیپ صورت به کدها این

 عبوري، مسیرهاي عرض و تعداد) پرداختندمی معابر

 جایگزین، رویکرد این...(.  و روهاپیاده طراحی و عرض

 هک شدمی شناخته مختلفی هاينام با کدگذاري، براي

 سنتی يتوسعه ينامهآیین به توانمی آنها يجمله از

 اما. نمود اشاره "iiiiiفرم کدهاي" و همسایگی واحد

 شیکاگویی مشاور "iiiiویانت کارول 8110 سال در

 آن از که نمود مطرح را "مبنا-کدهاي فرم " يواژه

 .شد استفاده واژه این از بعد به تاریخ

http://www.form/
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 توسط و 811۲ سال در iiiمبنا-کدهاي فرم نهاد

 کارول همراه به "نوین شهرسازي" ، مولف iiiiکتز پیتر

 شهرسازي حقوقدان و ریزبرنامه معمار، پانزده و ویانت

 کدگذاري تعریف این کدها؛ هدف. شد تأسیس نوین

 یشپ و تجربیات بهترین استانداردهاي يارایه مبنا،-فرم

 هب دستیابی براي ايشیوه عنوان به مبنا-کد فرم برد

ل باشد )نایبی به نقمی ضوابط طریق از پایدار يتوسعه

 ,Parolek & Crawford, 2008 از

p.8;Cullingworth & Caves, 2009:24.) 

 در مبنا-فرم کدهاي توان گفت، ظهورمیدر کل 

 تیروای مرسوم، هايبنديپهنه فراگیر پذیرش عدم کنار

تر از آن چیزي است که است و بسیار جالب پیچیده

 ترقعمی بسی روایت این. ممکن است در ابتدا تصور شود

 تالش حاصل را بینش رایجی است که این کدها از

 هاکنترل تحمیل خواهان که داندمی معمارانی مجموعه

 عوض، در. بودند 0891 يدهه در سبکی هاينظارت و

 اعالي یا حد اوج نقطه توانمبنا را می-فرم کدهاي ظهور

 رنق یک طی که نمود قلمداد هاییناکامی ضد بر تالش

 نامناسب شهرهاي عملکرد و ضعیف هايفرم موجد

 (.Talen,2012;Evan,2014بودند ) آمریکایی

 

 مبنا-کدهای فرماهداف  -4

اي مختصر و مفید از اهداف ( خالصه8118تالن)

مبنا فراهم نمود، که این اهداف برخاسته -کدهاي فرم

دهد که از تحسین شهرهاي گذشته است و توضیح می

کدهاي قدیمی، داراي یک منشأ ساده و کافی؛ یعنی 

ي شرایط وفاق جمعی، بودند. این وفاق جمعی نتیجه

دودیت تکنولوژي، و تاریخی بود که بومی، فرهنگی، مح

ي تولید کدها و خلق شهرهایی داراي حس مکان شیوه

 داد. را براساس موقعیت و مکان آنها ، نشان می

تالن افزود، با این حال، شهرهاي امروزي نسبت به 

تر هستند و ایجاد کدهاي ساده گذشته بسیار پیچیده

مومی براساس وفاق جمعی از طریق فرآیند مشارکت ع

-رغم این عمل خطیر، کدهاي فرمتر است. علیسخت

مبنا قصد دستیابی به وفاق در مورد فرم شهري، با 

هاي مشترک را دارند؛ که از طریق درگیري عموم ایده

مردم در فرآیند کدسازي، به شرایط محلی پاسخگو 

 اي کههاي شهريباشند، و به حس مکان بهتري با فرم

اند، دست یش قرار گرفتهدر طول زمان مورد آزما

 .(Talen, 2009: 157)یابند

مبنا براي درنظرگیري -تمایل کدهاي فرم

انداز جامعه و ایجاد کدي که در ارتباط با شرایط چشم

هایی در محلی باشد، امري شایع است. همچنین بحث

زمینه کیفیت زندگی، کیفیت عرصه عمومی، و 

. ا رایج استمبن-شهرسازي قوي در ارتباط با کدهاي فرم

یکی دیگر از موارد ذکر شده، ضرورت ایجاد یک 

دستورالعمل توسعه یکپارچه و استانداردهاي وظایف 

بینی پذیري در کدها، ساده سازي عمومی، ایجاد پیش

فرآیندهاي واقعی و ایجاد کدهاي مختصر و آسان براي 

 .(Evan ,2014) درک آنها است

مهم اهداف ( چهار حوزه 8118به طور کلی، تالن)

 کند:مبنا را مشخص می-کدهاي فرم

کیفیت زندگی و کیفیت عرصه  -

 عمومی

 منديمکان -

 انداز جامعهچشم -

ایجاد ساختار کدها، شفافیت و  -

 فرآیندهاي اجرایی بهتر

نقطه نظرات تالن به عنوان نقطه شروع براي 

مبنا است، که در سایر -سازماندهی اهداف کدهاي فرم

به طور تخصصی بررسی مبنا -منابع کدهاي فرم

 . (Evan ,2014:24) اندگشته

 اعمال مبنا،-فرم کدهاي هدف ترتیب، بدین

 ودقی جمله از قیود سایر توسط که است هاییمحدودیت

 وفاق به کدها این عوض، در شوند؛نمی اعمال فناورانه

 پیچیدگی. دارند تکیه شهري فرم خصوص در عمومی

 میان يموازنه به نیاز از منبعث که امروزي کدهاي

 یعموم فرآیندهاي و ایمنی استقرار، مکان فرم، کاربري،
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 متناقضی، و عجیب شکل به. است سابقهبی است،

 پیچیدگی، این افزایش ضرورت با همزمان

 ار مقررات و ضوابط تا تالشند در کدها کنندگاناصالح

 ات کنندمی کوشش مختلف طرق به آنها. نمایند ساده

 شیوع و مدرنیسم يدوره آغاز از که ايپیچیدگی

 وسمعک را بود یافته توسعه تدریجاً  مرسوم، بنديپهنه

 هاينظارت مورد در ویژه به پیچیدگی این. نمایند

 آن، در که است، آشکار زمین کاربري بر بنديپهنه

 از جایی در تواندمی آنچه با مرتبط مقررات و ضوابط

 از پیچیده ايمجموعه به ،(تواندهامی)شود ایجاد شهر

 و هاناسازگاري تمام ضد بر سلبی احکام و هاممانعت

 شد بدل( تواندهانمی) تصور قابل هايمغایرت

(Talen,2012). 

 

 مبنا-فرم کدهای اجزای -5

مبنا به دو دسته ضروري و -اجزاي کدهاي فرم

انتخابی قابل تقسیم هستند؛ اجزاي ضروري شامل پالن 

فضاي عمومی، استانداردهاي فرم ضوابط، استانداردهاي 

 نامه تخصصی هستند.ساختمان، مدیریت و واژه

 
Parolek, Parolek, & Craw ford,2008)) : ؛ مأخذمبنا-: اجزای کلی کدهای فرم2شکل

 

خاص هر  اجزاي انتخابی براساس نیازهاي

هایی از اجزاي شود. نمونهاي در نظر گرفته میجامعه

استانداردهاي بلوک،  انتخابی به شرح زیر است:

انداز، استانداردهاي معماري، استانداردهاي چشم

 استانداردهاي عالیم و ... استانداردهاي ساختمان سبز و

(8119 ,Parolek, Parolek, & Craw ford). 

 است:این اجزا پرداخته شدهدر جدول زیر به شرح 

 
 

 ,Parolek ) :مأخذمبنا؛ -: اجزای کدهای فرم1جدول

Parolek, & Craw ford,2008)  ،*اجزای ضروری(

 (#اجزای اختیاری

 *xxxxxپالن ضوابط

ی تنظیمی محدوده، تعیین نقشه یا پالن

هایی است، که استانداردها را کننده مکان

 براساس اهداف واضح جامعه، با توجه به

ل اعما محدوده کدبندی شده، مشخصه فیزیکی

 .کندمی

 *xxxxxxاستانداردهای فضای عمومی

مشخصات عناصر درون عرصه 

روها، مسیرهای عبوری سواره، عمومی)نظیر پیاده

ای، درختان خیابان، مبلمان خیابان پارک حاشیه

 و غیره.(

 *xxxxاستانداردهای فرم ساختمان

 ها،وضوابط کنترل پیکربندی، ویژگی

ها، که عرصه عمومی را عملکردهای ساختمان

 دهد.تعریف کرده و به آن شکل می

 *xxxمدیریت

 هافرآیند اعمال و بازبینی پروژه

 *xxxxنامه تخصصیواژه
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ای برای اطمینان حاصل نمودن از نامهواژه

 های تخصصیکاربرد دقیق واژه

#xxxxxاستانداردهای بلوک 

های بزرگ به ضوابط تقسیم سایت

 مدارهای پیادهبلوک

 #xxxxxxاستانداردهای معماری

ضوابط کنترل مصالح و کیفیت معماری 

 بیرونی

 #xxxxxاستانداردهای منظر

ضوابط کنترل طراحی منظر و پوشش 

است، از آنجایی  گیاهی در فضاهای خصوصی

که بر فضاهای عمومی تاثیرگذارند، )نظیر 

ظ اندازی، حفها و سایهضوابط ارزیابی پارکینگ

خطوط دید، تضمین حرکت بدون محدودیت 

 عابر پیاده و غیره(

 #xxxxاستانداردهای ساختمان سبز

ای هضوابط کنترل مسایلی نظیر، دفع آب

سطحی و  تصفیه آن، توسعه متناسب با شیب، 

حفاظت از درختان، دسترسی به نور خورشید و 

 غیره.

 #xxxxxاستانداردهای عالیم

روشنایی و  ها، مصالح،مقررات تنظیم اندازه

 مکان مجاز عالیم

 

 مبنا-فرآیند تدوین کدهای فرم -6

-رمف کد تضمین منظور به حیاتی عناصر از یکی

 اعثب فرآیند این. است آن فرآیند مناسب تعریف مبنا

 کد و سنتی بندي پهنه بین ذات در تمایز شدن آشکار

 . گرددمی محور فرم

 بسیار منطق از شودمی آورده ادامه در که فرآیندي

 شهروندي یا ریزبرنامه هر اما. است برخوردار قدرتمندي

 کتهن این است داشته شرکت ریزيبرنامه فرآیند در که

 هک نظمی با ندرت به فرآیند خود که داندمی خوبیبه را

 هب که تخصصی يواژه. پذیردمی انجام شود،می نوشته

 را ریزيبرنامه عمومی فرآیند جریان شکل بهترین

 گذاريامن "بازگشتی فرآیند" توانمی را نمایدمی تبیین

 در که اطالعاتی که است صورت بدین فرآیند این. کرد

 باعث است ممکن آیدمی دستبه فرآیند از مرحله یک

 تایجن گیرد، قرار بازبینی مورد قبلی مراحل که گردد این

 از برخی حتی و شود گذاشته امتحان به دوباره آن

 واژه. باشند داشته تکرار به نیاز است ممکن مراحل

 را ریزيبرنامه فرآیند شکل بهترین به که غیرتخصصی

 تنش در که جوامعی در خصوصبه )نماید می تبیین

. اشدبمی "ریخته همبه"( باشندمی توسعه و رشد مسائل

 تصمیماتی گردد آغاز رسماً  فرآیند آنکه از پیش

. رددگ اتخاذ مربوطه پروژه فرآیند با رابطه در بایستمی

 یاصل فرآیند گردید اتخاذ تصمیمات این که زمانی از

 آوري جمع: دارد اصلی گام سه کدگذاري

 تدوین و iiiiiiiاندازسازي، چشمiiiiiiمدارک

 2008نقل از به  iiiii (Nayebi; 2011کد

,Parolek, Parolek, & Craw ford). 

 :xxحوزه تعیین یک؛ مرحله پیش  -6-1

 عاداب با رابطه در اولیه تصمیمات با کلی فرآیند

تصمیمات  این. گرددمی آغاز نظر مورد پروژه يگستره

 طراحی مورد نواحی کننده، شرکت افراد و هاگروه شامل

 کد کارکرد چگونگی و کد ضروري اجزاي جامعه، در

 2008نایبی به نقل از ) باشدمی موجود ضوابط با جدید

,Parolek, Parolek, & Craw ford). 

 :مدارک آوری جمع یک؛ مرحله  -6-2      

 هايداده آوريجمع و مطالعه با کدگذاري فرآیند

 ریزيبرنامه ضوابط همچنین و جامعه از موجود وضعیت

 آغاز موجود شرایط از مناسب و کلی دریافت منظور به

 دک سازگاري تعیین منظور به مرحله این انجام. گرددمی

 این بر عالوه. است حیاتی جامعه براي انداز،چشم و

 نمایدمی انتخاب عمل براي جامعه که نواحی جزییات
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 یا و گردد؛می کد DNA یا ضوابط جزییات به تبدیل

 واحدهاي اسناد تهیه به که iiiموجود چارچوب دیاگرام

 مبناي پردازدمی کرویدورها و مناطق موجود، همسایگی

 به تبدیل نهایت در که بوده iiiiتصویري پالن يتهیه

 که iiiiiموجود برش ماتریس. گرددمی ضوابط پالن

 روستایی -شهري برش حسب بر را موجود نواحی

 نای که هاییویژگی و جزییات و نمایدمی بنديدسته

. ندکمی مستند را نمایدمی متمایز یکدیگر از را نواحی

 iiiiساختمانی فرم استانداردهاي نگارش ضوابط يپایه

 مانند)  موجود وضع هايماتریس باشد. سایرمی کد

 هايماتریس خیابان و iiiموجود گونه بناهاي ماتریس

 دک در موجود ضوابط سایر نگارش يپایه تا iiiiموجود

  2008 به نقل ازNayebi; 2011) باشندمی

,Parolek, Parolek, & Craw ford.) 

 :سازی اندازچشم دو؛ یمرحله -6-3

 اسناد دسته از مبنا-فرم کدهاي کهآنجایی از

 امر این تحقق منظور به لذا شوندمی محسوب توصیفی

 یمت. دارند نیاز توصیف منظور به دقیق اندازيچشم به

 دستبه اطالعات يبر پایه نفعذي هايگروه و طراحی

 تدوین در سعی مدارک آوريجمع مرحله از آمده

 آن به که دارند جامعه آینده براي دقیق اندازيچشم

 اندازچشم طرح. شودمی گفته iiiiiاندازچشم طرح

 سه رندرهاي از نمونه چند تصویري، پالن یک شامل

 اهداف بیان منظور به توصیفی نوشتاري و بعدي

 این در موجود چارچوب دیاگرام. باشدمی اندازچشم

 این فرآیند. شودمی تبدیل تصویري طرح به مرحله

 واحدهاي به مربوط تغییرات اعمال طریق از تبدیل

 در و قطعات و هابلوک ها،خیابان موجود، همسایگی

 اهداف راستاي در) جدید موارد نمودن اضافه نهایت

 در آنکه منظور به برآن عالوه. پذیردمی صورت( جامعه

 یکاف دقت با را مسائل مبنا-فرم کد یک خلق راستاي

 بایستمی اندازچشم طرح باشیم،داده قرار بررسی مورد

 ماتریس ضوابط، پالن ياولیه هاينسخه شامل

 تهیه. باشد iiiiتوسعه بررسی فرآیند وiiiiiiضوابط

 اندازسازيچشم فرآیند یک خود خودي به موارد این

 مستندسازي و تصویري طرح طریق از که باشدمی

 سطح تا را اندازچشم پایه، عنوان بهiمقیاس ریز عناصر

 تنهای در. نمایندمی مبنا تدقیق-نیاز کدهاي فرم مورد

 اسبراس توسعه درخواست بررسی فرآیند ياولیه شکل

 ایجاد حتی یا تضمین براي جامعه هايدرخواست

 جامعه اندازچشم اجراي راستاي در توسعه هايمحرک

  2008به نقل از Nayebi; 2011) گرددمی هتهی

,Parolek, Parolek, & Craw ford). 

 :کد تدوین سه؛ مرحله -6-4

 اولیه صورتبه مبنا-فرم کد ضوابط که زمانی

 برقراري منظور به که دیگري ضوابط گردید، تدوین

 ضروري موجود هايطرح و تهیه حال در کد بین ارتباط

 آخر گام در. شودمی تهیه اولیه صورتبه رسندمی

 این. گیردمی خود به نهایی شکل شده تهیه محتواي

 صراحت، از که گرددمی انجام مهم این راستاي در عمل

 )دشو حاصل اطمینان کد اجراي سادگی و اختصار

Nayebi; 20112008از  به نقل  ,Parolek, 

Parolek, & Craw ford). 
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ه توان به سمبنا را می-فرآیند کدهاي فرمبنابراین 

اندازسازي و تدوین کد، آوري مدارک، چشممرحله؛ جمع

آوري مدارک در جمع تقسیم کرد. در مرحله اول،

 )میکرو(است؛ که )ماکرو( و کوچک مقیاس بزرگ

آوري هاي منطقه یا اجتماع هدف را جمعطراحان داده

کنند. الن ضوابط تبدیل میکرده، و پالن تصویري را به پ

 ها شامل آوري دادهمرحله جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي ها، تیپولوژيها، مناطق و گالريمحله

هاي کلی، جزییات فضاي خیابان، عرصه معماري، طرح

بعد از آن مرحله شود. سبز عمومی و غیره می

اندازسازي شامل پالن تصویري، تصاویر، پالن چشم

که در آن طراحان، تیپولوژي  ضوابط و ضوابط است؛

را براي  ها،ها، مناظر خیابان، بافت بلوکساختمان

مبنا، کدگذاري و کدگشایی -ساخت یک مدل کد فرم

جمع 

آوری 

مدارک

تدوین 

 کد

اچشم

 نداز سازی

مقیاس بزرگ

دیاگرام چارچوب 
موجود 

1.1
مقیاس کوچک

ماتریس برش عرضی 
موجود و شیت های عناصر 

کوچک مقیاس 
2.1

پالن تصویری و ذهنی

شیت های چشم انداز پهنه های برش 
عرضی و انواع عناصر کوچک مقیاس

پالن تصویری 1.2

پالن ضوبظ و ضابطه ها

فرآیند بررسی توسعه
ماتریس ضوابط برش های عرضی و

عناصر کوچک مقیاس
پالن ضوابط 2.2

اتصال

نوشتار تکمیلی کد 1.3

فرمت بندی

کدهای فرم مبنا 2.3

 فرآیند

 مبنا-کدگذاری فرم
 مدیریت ضوابط طرح

 (Parolek, Parolek, & Craw ford, 2008)  : ؛ مأخذمبنا-فرم کدهای فرآیند :3 شکل



 
 1444 پاییز و زمستان،  7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

کنند. در این مرحله، طراحان نیاز به تنظیم و یا می

، اي پیوستهگونهاصالح برنامه و دستورالعمل کدها، به

آخرین مرحله جهت مطابقت با الزام توسعه شهر دارند. 

تدوین کد جهت ایجاد ارتباط )بین کد در حال تهیه و 

موجود( و کدگذاري است، در این مرحله  هايطرح

هاي سه بعدي مبنا را به طرح-کد فرمهاي طراحان مدل

هایی براي مشارکت عمومی، به کنند، تا رابطتبدیل می

 دهندعنوان یک شیوه کاربردوست و تعاملی، ارایه 

(Zhang and Schnabel,2016). 

 

های نادرست، ضرورت ها و پنداشت -7

 هاچالش

هاي کدهاي ها و چالشپرداختن به ضرورتقبل از 

مبنا، باید برخی از تصورات غلط در مورد کدهاي -فرم

ا مبن-مبنا، مورد بحث واقع شوند. اگرچه کدهاي فرمفرم

هاي متنوعی مورد استفاده قرار ها و مکاندر مقیاس

اند، اما هنوز توسط بسیاري محققان پذیرفته گرفته

 هايباره در جنبهی در ایناند. تصورات غلط اساسنشده

کاربري زمین، ماتریس برش عرضی و کدسازي 

 Schnabel et ) شوندبندي میدسته

al,2016:1382). 

 

  :های نادرستپنداشت -7-1
 :مبنا-حذف کاربری زمین در کد فرم -7-1-1  

مبنا بر -اگرچه اصول و چارچوب کدهاي فرم

اما کاربري تاکید دارد،  "کاربري زمین"به جاي  "فرم"

زمین را به عنوان یک عنصر بسیار مهم مورد توجه قرار 

-دهد. جداول کاربري زمین در فرآیند کدگذاري فرممی

شوند. حقیقت این هست که مبنا همیشه گنجانده می

مبنا به جاي اینکه ضوابط -کاربري زمین در کدهاي فرم

شوند، و آنها توسط اصلی باشند، فرعی محسوب می

اده و قابل فهم شده و مورد بررسی قرار کدنویس، س

ن مبنا نادیده گرفت-گیرند؛ بنابراین هدف کدهاي فرممی

 ,Schnabel et al,2016; Parolek ) آنها نیست

2013 ). 

 

سادگی بیش از حد ماتریس برش  -7-1-2

 :عرضی

-ماتریس برش عرضی ویژگی اصلی کدهاي فرم

اع مبنا ابد-مبنا است، که توسط کدگذارهاي فرم

، تحت عنوان "مبنا-کدهاي فرم"است. بنابراین شده

شوند. برخی نیز نامیده می "مبنا-برش عرضی فرم"

 شهري شامل -کنند که برش عرضی روستاییگمان می

( است که براي بیان SD6T-1T,هفت گونه )

هاي پیچیده فضا، بیش از حد ساده است. با این مشخصه

، ماتریس ii80میحال، به عنوان مثال، در کدهاي میا

تا  T2-6T ,6-1و T4,T3,T1T,5صورت برش عرضی به

24-6T کنند، سازي میاند. افرادي که مکانطراحی شده

هاي فرعی مختلف را به همان اندازه که توانند شاخهمی

نیاز دارند، تعیین و طراحی کنند. کدهاي موجود در 

، کارولیناي iiiو بوفورت iiii، آالباماiiiبیرمنگام

وضوح پیچیدگی و کارآیی برش عرضی را به جنوبی به 

بندي، و توانایی آن براي تقویت عنوان یک ابزار منطقه

هاي منحصر به فرد و طیف وسیعی از الگوي مشخصه

 Schnabel et) کشندها، به تصویر میمکان

al,2016; Parolek, 2013 ). 

 

-کنندگی بیش از حد کدهای فرمگیج -7-1-3

 :مبنا 

بندي مرسوم که لکردي یا منطقهبندي عممنطقه

با آن آشنا هستیم، یک شیوه مبتنی بر متن، شامل 

هاي ویژه ها و دادههاي رنگی کاربري زمین، شیتتوده

بندي از یکدیگر مجزا شده است. طراحی شهري و منطقه

شوند. با این حال، هاي مختلفی اجرا میو توسط گروه

ر فرآیند طراحی شهري به عنوان بخش جدایی ناپذی

کنندگان کدهاي کند. تهیهمبنا عمل می-کدهاي فرم

 هاي تک تکمبنا باید توانایی مداخله در مشخصه-فرم

ها در جوامع، جزییات فضاي شهري، و اسناد ساختمان
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طوري که هر فردي به کدگذاري را داشته باشند، به

آسانی آن را درک کند. براي جلوگیري از شرایط 

ید از مقیاس کوچک آغاز کنند و پیچیده، طراحان با

 ) دهندسپس منطقه کدگذاري را گسترش 

Schnabel et al,2016:1382). 

 

 
 :ضرورت -7-2

مطالعه جامع در راستاي ایجاد و تکمیل کدهاي 

مبنا، به عنوان یک رویکرد نسبتاً جدید، ضروري -فرم

براي شهرهاي بسیار متراکم، به ویژه شهرهاي در  است.

مبنا، رویکردي -آسیا، کدهاي فرمحال توسعه در 

گزینشی، براي ایجاد یا بازآفرینی فضاهاي عمومی 

تراکم زیاد، چند سطحی بودن و ازدحام  هستند.

جمعیت باعث شده مسایل شهري؛ نظیر کمبود عرصه 

هاي روها، و ساختمانعمومی، ارتباط نامناسب پیاده

تر از هر زمان فشرده و سر به فلک کشیده، پیچیده

مبنا پتانسیل حل -گري باشند. ضوابط کدهاي فرمدی

-با این حال، کدهاي فرم مسایل شهري موجود را دارند.

ریزي و مدیریت مبنا به طور کامل در سیستم برنامه

بنابراین از معماران،  اند.کنونی در نظر گرفته نشده

ها درخواست گذاران و دولتطراحان شهري، سرمایه

ریزي توجه جدید برنامه شود که به رویکردهايمی

 Schnabel et ) تري مبذول دارندبیش

al,2016:1382). 
 

 :هاچالش -7-3

 

مبنا در هزاران شهر و منطقه -اگرچه کدهاي فرم

اند، اما هنوز داراي برخی مورد آزمایش قرار گرفته

 هايهایی هستند. اول اینکه، در برنامهها و فرصتچالش

ا تراکم باال نادیده گرفته مبنا، شهرهایی ب-کدهاي فرم

است. در صورتی حذف گشته iiشده و تراکم ساختمانی

ها در تحلیل ترین شاخصکه، تراکم یکی از اساسی

شهرهاي متراکم توسعه شهري به خصوص براي کالن

گذاري است؛ و تراکم ساختمانی نیز به لحاظ ارزش

همچنین  هاي رشد حایز اهمیت است.محیط و ظرفیت

، گذارانهاي خصوصی، نظیر مالکان و سرمایهبراي بخش

هاي مفیدي براي یا تراکم، شاخص تراکم ساختمانی

هاي توسعه هستند. با وجود ارزش امالک و ظرفیت

ي بینی پذیرمبنا قصد دارند، پیش-اینکه کدهاي فرم

بندي مرسوم را ارتقا بخشند، اما آنها به کاربران منطقه

دهند. بنابراین از کدهاي دقیق تراکم را نمیاجازه فهم 

ري ترود که با دقت و جامعیت بیشمبنا انتظار می-فرم

 Kim and) در ارتباط با تراکم، عمل کنند

Clayton,2010; Zhang and 

Schnabel,2016). 
مبنا فقط یک رویکرد -عالوه بر این، کدهاي فرم

ه بطراحی مبتنی بر متن نیستند. تجویز فرم شهري 

 Zhang and) نیاز دارد هاي بصري و گرافیکیفایل

Schnabel,2016:35-36)بندي رغم منطقه. علی

عملکردي که یک رویکرد مبتنی بر متن با استفاده از 

کلمات، جداول و اعداد براي توصیف سناریوهاي طراحی 

ري هاي بصمبنا تمایل به کاربرد فایل-است؛ کدهاي فرم

 )توسعه فرم شهري دارند  و گرافیکی براي کنترل

Schnabel et al,2016:1383-1384) . 

مبنا، با ارتباط بین -نحوه بیان کدگذاري فرم

هاي مختلف، رابطه مستقیمی دارد. بنابراین بخش

مبنا به یک سطح بنیادي مؤثر و هوشمند -کدهاي فرم

براي به اشتراک گذاشتن اطالعات و امکان دسترسی 

هاي متعدد، نیاز به شیوه مردم به اطالعات طراحی،

 . (Zhang and Schnabel,2016)دارند 

ریزان فقدان برنامه  مبنا،-چالش اصلی کدهاي فرم

حلی هاي مبا تجربه براي تولید تصاویر متعددي در دولت

که وجود بسیاري از تصاویر و است، در حالی

استانداردهاي گرافیکی ضروري است. در حال حاضر، 

-کدهاي فرم از متخصصان در طراحیتنها تعداد کمی 

بنابراین، آزمون و خطا  پیچیده مهارت دارند؛ مبناي

یابد. یکی دیگر از عواملی که براي کدهاي افزایش می

هاي محلی کند، مخالفتمحدودیت ایجاد می مبنا-فرم
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با تعیین جزییات بیش از حد طراحی ساختمان است 

 ساختمانیکه سبب حذف بسیاري از استانداردهاي فرم 

پذیري شود، بنابراین انعطافمبنا می-در کدهاي فرم

طراحی، به ویژه در ارتباط با طراحی ساختمان کاهش 

 .(Kim and Clayton,2010)یابد می

 

 گیرینتیجه -8

( 810۲( و اوان)8118،8108همانگونه که تالن)

 ند،قادر هست مبنا-فرم کنند، باید گفت کدهايبیان می

 ارتباطی هايراه و هالبه مراکز، قبیل از فضایی مفاهیم

 شدنمی دیده مرسوم هايبنديپهنه در آنها از اثري که

 کد همچون مبنا-فرم کد یک نمایند، ملحوظ خود در را

: است فضایی ریزيبرنامه مفاهیم بر مشتمل هوشمند

 هايگونه شامل مختلف هايبخش از تودرتو نظامی

 که پیاده هايحوزه و محالت، محلی، اجتماع مختلف

 یب،ترتاند. بدینگرفته خود به قانونی قامتی جملگی

 را "چیستی" مشغولی دل تنها نه مبنا-فرم کدهاي

 چیز چه)کنندمی بحث نیز "کجایی" مورد در بلکه دارند

 گويال تطبیق قابلیت از رو، این از و ،(قرار گیرد کجا در

 و نواحی محالت، استقرار مکان مثالً) دوبعدي

 برخوردارند. سه بعدي فرم با( کریدورها

نا مب-بنابراین با جستاري در رویکرد کدهاي فرم 

آید که این شیوه به سبب نگاه فرمی به شهر چنین برمی

و کنترل فرم شهر توسط کدهاي تعریف شده، پتانسیل 

 فرآیندهاي و مکان فرم، کاربري، آن را دارد که میان

رها با آن سروکار دارند، اي که امروزه شهعمومی پیچیده

موازنه ایجاد کنند و طراحان شهري را قادر سازند تا در 

راستاي طراحی فضاهاي شهري با کیفیت تر گام 

 بردارند.

 

 

  

i Form based codes(FBC) 
ii place-making 
iii Transect Matrix 
iv natural zone  
v rural zone 
vi suburban zone 
vii general urban zone 
viii urban centre zone 
ix urban core zone 
x special districts 
xi Polyzoides 
xii Smart Codes 
xiii Duany –Plater Zyberk 
xiv Traditional Neighborhood Development (TND) 
xv Dade County 
xviBelmont 
xviiNorth Carolina 
xviii greenfield 
xix Sonoma Development Code 
xx Smart Code 
xxi  Central Hercules Code 
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xxii Dover Kohl & Partners 
xxiii Form Codes 
xxiv Carol Wyant 
xxv Form-Based Code Institute (FBCI) 
xxvi Peter Katz 
xxvii Regulating Plan 
xxviii Public Space Standards 
xxix Building Form Standards 
xxx Administration 
xxxi Glossary of definitions 
xxxii Block Standards 
xxxiii Architectural Standards 
xxxiv Landscape Standards 
xxxv Green Building Standards 
xxxvi Signage Standards 
xxxvii Documenting 
xxxviii Visioning 
xxxix Assembling the Code 
xl Scoping  
xli Existing Framework Diagram  
xliiillustrative Plan  
xliii Existing Transect Matrix 
xliv Building Form Standards 
xlv  Existing Building Types Matrix  
xlvi Existing Streets Matrix  
xlvii Vision Plan  
xlviii Regulation Matrix 
xlix  Development Review Process  
l Micro element documentation 
li Miami  
lii Birmingham  
liii Alabama 
liv Beaufort 
lv FAR 
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