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به شهر؛  متصل بازاندیشی در ضوابط و الگوهاي توسعه روستاهاي
  هاي مبتنی بر کدهاي زایشی در سطح کالن رهیافت

 )قائمشهرلموك، شهر  و باالموردي: روستاهاي پرجیکال  مطالعه(

   * هادي پندار  


  26/07/1396                         اله:                                                                                                                         تاریخ دریافت مق
  24/10/1396                                                                     تاریخ پذیرش مقاله:                                                                             

  چکیده  
اقلیم و فرهنگ کار و سکونت در نحوه  تأثیر هاي اندام واره در روستاها و شهرهاي شمال ایران، معرف الگوهاي برخاسته از سکونتگاه

واسطه اعمال ضوابط  شناسی اندام واره، به یر بسیاري از روستاهاي با ریختهاي اخ هاي مصنوع هستند اما طی سال گیري محیط شکل
هاي  زیرا انتقال کیفیت، هاي هادي روستایی در حال از دست دادن هویت ویژه خود هستند ساخت و ساز شبه شهري در قالب طرح

شناسی  ونگی فرایند تداوم الگوهاي ریختگیرد. چگ خوبی صورت نمی دلیل ماهیت تدریجی تثبیت و احرازشان، به شناختی به ریخت
در شهر  "پرجیکال"و  "باال لموك"هایی پرسش اصلی پژوهش حاضر است. بستر پژوهش میدانی روستاهاي  هویتمند در چنین بافت

. چارچوب اند هاي شبه شهري اما به مرور زمان در حال تبدیل شدن به بافت  اند قائمشهر است که از جهت شمال به یکدیگر متصل شده
اساس مفهوم کدهاي زایشی حاصل شده است.  گیري تدریجی کلیت بر منظور شکل نظري پژوهش از کاربست نظریه کریستوفر الکساندر به

اساس فرایند مبتنی بر  انتقادي به بررسی نتایج حاصل از ضوابط موجود پرداخته و در بخش دوم بر -بخش اول پژوهش به روش تحلیلی
آوري اطالعات به  یج متصور در سطح محدوده مطالعه پیاده شده است. روش انجام پژوهش همانندسازي بوده که با جمعکدهاي زایشی نتا

اساس نتایج پژوهش فرایند توسعه  مند از وضعیت موجود همراه شده است. بر شناسی و مشاهده نظام هاي اسنادي، تحلیل ریخت روش
اي مبتنی بر کدهاي زایشی و با مشارکت  توان طی فرایندي تدریجی و هفت مرحله یهاي مورد بحث پژوهش را م روستایی در حوزه

هویتمند و زمینه هاي  واجد کیفیت که هاي اندام واره تداوم بافت موجب  تدریجی بندي نمود. نتایج حاصل از این فرایند ساکنین صورت
هاي نیازمند حفاظت  هاي اصیل و حوزه د. شناسایی هویتخواهد بو هستند، و در عین حال پاسخگو به نیازهاي موجودبوده  گرا

هاي  اي موجود، جانمایی تدریجی و هم افزا و طراحی مشارکتی از گام هاي زمینه اساس نیازها و فرصت همیشگی، تبیین کدهاي زایشی بر
  آیند. شمار می اصلی فرایند پیشنهادي پژوهش حاضر به

  
  
  

  .اي، روستاي پرجیکال و باال لموك هاي لبه هاي زایشی، رشد تدریجی،  توسعه شناختی، کد هویت ریخت کلمات کلیدي:
  

           H.pendar@art.ac.ir. * استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

103 

mailto:H.pendar@art.ac.ir


 
 

 
 

ره 
شما

16
2

 ♦ 
ان 

بست
تا

97 ♦
  

  مقدمه   
شـهرهاي    روند روزافزون رشـد جمعیـت در زنجیـره   

هـاي جدیـد یـا توسـعه      شمالی کشور نیاز به سـکونتگاه 
سـازد.   هاي موجود را بیش از پیش آشکار مـی  سکونتگاه

شـتاب   اي نیـز  ساخت و سازهاي حومـه   گسترش لجام 
ها بخشیده است.  پراکنش ساخت  بیشتري به این توسعه

هـاي محـیط    و بی توجهی بـه ارزش  1و سازهاي شهري
هـاي مـذکور    هاي مشـترك توسـعه   اکولوژیک از ویژگی

در ایـن بـین بسـیاري از روسـتاهاي مجـاور       بوده است.
 هاي بیرونی در فاصله نسـبتاً  شهرها که در جریان توسعه

انـد، بـه شـدت تغییـر      ها بوده به آنچسبیده  کمی، بعضاً
یافته و در مدت زمان کوتـاهی هـویتی را کـه ریشـه در     

اند. در این راستا  الگوهاي کهن بومی داشته از دست داده 
اي را براي  استفاده از الگوهاي محله 2کریستوفرالکساندر

 3خلق یک واحد فضایی قابل تشـخیص و واجـد کلیـت   
اي کـه در   ناحیـه   رند مردم دوست دا"داند.  ضروري می

عنــوان بخشــی از شهرشــان  کننــد را بــه آن زنــدگی مــی
 5غـرور  و 4تشخیص دهند و حسـی از مالکیـت جمعـی   

معرفتـی    فراهم کردن پایـه  . )Alexander,2004( " بیابند
مورد نیاز براي فهم طریق خاصـی از ساختاربخشـی بـه    

سویه بین فـرم محـیط انسـان     محیط، همراه با ارتباط دو
 ت و زمینه محیطی هدف اصلی مقاله حاضر اسـت. ساخ

سازي است که با گـردآوري   روش انجام پژوهش همانند
مند همـراه   نظام  اطالعات از مطالعات اسنادي و مشاهده

کاربسـت چـارچوب نظـري در روسـتاهاي      شده است.
در شــمال شـهر قائمشــهر   "پـرجیکال "و  "بـاال لمــوك "

دیـده و  صورت گرفت. در بخش نخست ضمن معرفی پ
هاي مرتبط با آن با نگاهی انتقادي روش برخـورد   چالش
هـاي مـورد مطالعـه تبیـین و سـپس       له در بافـت ئبا مسـ 

  چارچوب نظري پژوهش معرفی شـده اسـت. کاربسـت   
  

ــکل  ــد ش ــته از    فراین ــه برخاس ــدریجی محل ــري ت گی
محتواي بخش  ،هاي موردي چارچوب پژوهش در نمونه

  ند.ا گیري را شکل داده قبل از نتیجه
  

  اي) هاي محتوایی و رویه معرفی پدیده (محرك
 هـاي مسـکونی در لبــه   ریـزي حـوزه   الگوهـاي برنامـه  

 بـا  الزم انطبـاق  و پذیري شمال، انعطاف شهرهاي بیرونی
 و اکولـوژیکی  هـاي  الگوهاي مبتنی بر احتـرام بـه ارزش  

 تـدریجی  تکامل الگوهاي یک سو اند. از را نداشته زمین
 الگوهاي توجه به بدون زا اي برونه توسعه گیري شکل و

 ,Hall(  نیسـت  شناسـایی  قابـل  عمـومی  تفکر بر حاکم

 الزم هـاي بـرون زا   توسعه ارزیابی حال آنکه در .)1996
 تـأثیرات  تمـامی  بـه  توجـه  هـا بـا   خصوصیات آن است

  گیرد.  قرار نظر مد فرهنگی و طبیعی
هاي نیازمند توجه در دستیابی  هاي نظري: زمینه چالش

و  6اي توان در ابعاد رویـه  پایداري محیط مصنوع را میبه 
از ایـن رو توجـه   . )Lang,1994(  خالصه نمود 7ماهوي

هاي توسعه به محتوا و نحوه دستیابی بـه الگوهـاي    طرح
ها ضروري  هاي محیطی و ساکنان آن متناسب به ظرفیت

هاي صورت گرفته در این زمینـه نشـان    بررسی باشد. می
واسطه ضوابط شهري  هایی به چنین توسعهداده که برنامه 

گیـرد. لـذا    هـاي شـهر صـورت مـی     مشابه با سایر بخش
ــه ــراز    ب ــت و اح ــدریجی تثبی ــت  ت ــزام و ماهی ــل ال دلی

و  8اي هاي زمینـه  ویژه کیفیت هاي ماهوي مکان، به کیفیت
هاي محلـی چنـدان    در شکوفایی هویت 9شناختی ریخت
  .)1شماره  رسند (تصویر نظر نمی کارا به

چالش اسنادي؛ طرح هادي روسـتایی: در ایـن بخـش    
هاي هادي روستاهاي مـورد نظـر مطالعـه و نتـایج      طرح

حاصل از آن مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. بررسـی     
ــرح ــایج ط ــی    نت ــتلزم بررس ــتایی مس ــادي روس ــاي ه ه

  ضـوابط  چارچوب نظري و رویه حاکم بر تهیه طـرح و 
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ث بنـا،  حاصل از آن، مانند ضـوابط مربـوط بـه احـدا    
هـاي مکـانی و    که منجر بـه از بـین رفـتن هویـت     است
  .ویژه در ابعاد کالبدي و اجتماعی شده است اي به زمینه

ــی  ــل از بررس ــات حاص ــوایی و   نک ــه محت ــا از دو جنب ه
  .خالصه نمود 1توان در جدول شماره  شناسی را می روش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چارچوب نظري
و  10فهـوم کـد زایشـی   در چارچوب نظري نخسـت م 

نحوه تکامل آن در نظریات الکساندر معرفی شده است. 
اي نحوه ساخت محالت با کدهاي  مفاهیم نظري و رویه

منظـور کاربسـت در حـوزه مـورد مطالعـه       زایشی نیز به
تدوین شده اسـت. در نهایـت چـارچوب عمـل جهـت      

  استفاده در بستر پژوهش ارائه شده است.
  

 یشی تکوین مفهوم کدهاي زا
ـ  که استانداردهایی و از نظر الکساندر کدها  واسـطه  هب

بـه   کننـد  مـی  عمل بیستم قرن دوم نیمه توسعه هاي طرح
 یابنـد (الکسـاندر،   نمی دست بخش  زندگی ساختارهایی

 فراینـدهاي  و الگوهـا  بیشـتر  ":است معتقد وي .)1373
 مراتبـی دارنـد،   سلسـله  قـوي  ساختار انسانی، و طبیعی

 مقیاس در موجود مسائل حل راه از توان می که طوري به
 بهـره  کوچـک  هاي در مقیاس مشابه مسائل براي بزرگ

   .)Alexander,2004( "برد و بالعکس
ثرند و ؤبعد عاطفی یا احساساتی که بر ادراك محیط م

بعد تفسیري یـا تـداعی حاصـل از تمـاس بـا تغییـرات       
ت محیط براي یافتن معنی و مقایسه به حافظه و تجربیـا 

هـا و   صـورت ارزش  قبلی متکی است. نتایج حاصـل بـه  
کننـد   و خـوب و بـد را تعیـین و ثبـت مـی       سالیق بوده

)Carmona et al,2003(    با ایـن توضـیح ادراك نتـایج .
حاصل از ضوابط نیز اغلب منجـر بـه حـس سـرزندگی     

ــاوت  ــز  نشــده و موجــب تشــخیص تف هــاي مکــانی نی
 زایشی کدهايهایی،  شوند. در پاسخ با چنین چالش نمی

 یـک  خلـق  منظـور  به ساده و صریح مراحل از سیستمی
 هاي معمول طراحی فرایند برخالف .است منسجم بافت

 رهـا  را آن سـپس  و نموده تعریف را نهایی محصول که
سـپارند   دسـت سـازندگان مـی    بـه  اجـرا  بـراي  و کـرده 

 ابـداع  هـاي  فرایند اما (تفکیک نظام طراحی و ساخت)،
 در هر که این از اطمینان با زایشی ايه کد واسطه هب شده

هاي مسکونی  عدم پیوند و تداوم الگوي منتظم شهرك. 1 ت
  .قائمشهر  واره، شهرك یثرب و توسعه اندام با الگوي تکامل

  توضیحات  موضوع  چالش
  
  
  
  
  

هاي  چالش
 محتوایی

  

نگاه دو بعدي به 
  محیط روستا

پـرداختن بـه شـکل سـه     هاي مهـم لـزوم    یکی از کاستی
 بعدي روستا و مالحظات آن در بخش سـنجش و نهایتـاً  

  . استها پیشنهاد
ــه  ــوجهی ب بــی ت

هـا و   نظام فعالیت
هـــاي   قرارگـــاه

رفتاري مرتبط بـا  
  ها آن

در مرحله شناسـایی وضـع موجـود، صـرفاً محـدود بـه       
نظـام  "کاربري زمین بـوده و    بررسی و پیشنهاد در مورد

ظور از بررسـی  مغفول مانده است. من "کارکرد و فعالیت
هـا  و   هریک از کـاربري  ، تعیین تنوعات و اقسام  فعالیت
پـذیري   کـه متضـمن تحقـق    سـت ا اي ها به گونه فعالیت

  .ها شود اجتماعی طرح -اقتصادي
ــدن  مغفـــول مانـ
ــاکنین و   ــاه س نگ

ــا از  ادراك آن هــ
  محیط

هـا و   یکی از مهمترین موضـوعات مـرتبط بـا مجموعـه    
هنـی سـاکنان و خـاطرات    تصـویر ذ ، هاي روستایی بافت

باشـد کـه در قالـب سـازمان فضـایی ـ       جمعی آنـان مـی  
  ادراکی قابل ارائه است.

  
  

هاي  چالش
روش 

  شناختی

اسـاس   پیشنهاد بر
انتخــــــــاب از 

  ها گزینه

اي و طراحـی شـهري و معرفـی     هـاي برنامـه   ارائه گزینه
ها و دستیابی بـه راه حـل بهینـه     هاي ارزیابی آن مکانیسم

   خورد. چشم نمی به هادر پیشنهاد
بــی توجــه بــه   
دیدگاه ساکنین و 
ــزوم  لـــــــــــ

  پذیري مشارکت

عنـوان   هـاي هـادي بـه    موضوع مشارکت در تهیـه طـرح  
ویـژه در   پـذیري آن، بـه   مهمترین موضوع مرتبط با تحقق

اندازسازي براي روستا و اطـراف آن، حلقـه    فرایند چشم
هـاي هـادي روسـتایی     مفقوده شرح خدمات تهیه طـرح 

  د. باش می
عدم جامعیت در 
ــد  ــین و تحدی تبی

ــدوده ــاي  محـ هـ
  مطالعاتی

توجه به دو محدوده مطالعه و مداخله با دالیلی که منـتج  
هاي تفصیلی باشد نیازمنـد مطالعـه   از مطالعات و بررسی

هاي مختلف تشکیل دهنده فرم محیط (حرکت و در الیه
  دسترسی، نظم کالبدي، عملکرد در فعالیت و ...) است.

هـاي هـادي روسـتاهاي     نتایج حاصل از بررسی طرح. 1 ج  
  .شناسی مورد نظر مطالعه از دو جنبه محتوایی و روش
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 بفردي منحصر محصول رود، بکار که مکانی هر و زمان
تـداوم دارد   راه پایـان  تـا  آغـاز  از کنـد،  مـی  تولیـد 

این کـدها اگرچـه در سـاختار سـاده      .)1381(الکساندر،
ــده    ــایج حاصــله بســیار پیچی ــار و نت ــا در آث هســتند ام

در یـک مثـال و   هاي زایشی  توان گفت کد باشند. می می
آورند که یـک   مقایسه بیولوژیکی، سیستمی را بوجود می

 .)Alexander,2004(گیاه از یک دانه رشد کند 
 فراینـد  در زایشی هاي کد الکساندر معتقد است وقتی

 بافـت  در اي ویـژه  هاي هویت شوند، گرفته بکار توسعه
 زایشـی  کـد  آیـد. یـک   وجود می هب 11اجتماعی -فضایی

 یـک  مردم که است ناخودآگاه رشد راحلم از سیستمی
الکساندر  .سازد می زنده اي خلق محله به قادر را اجتماع

هـاي زایشـی در جریـان     گیـري کـد   مهمترین نتایج بکار
  )Ibid(شمارد:  توسعه یک محله را چنین بر می

 تر که طبیعی است. یک فرم هندسی زیباتر و جامع -
انطبـاق بـا   احتمال موفقیـت بیشـتر در پیوسـتگی و     -

  ،طبیعت
انطباق بیشتر بـا فراینـد زنـدگی روزانـه سـاکنین و       -

 ،هاي محلی منحصر بفرد تناسب بهتر با نیاز
  12ها احتمال بیشتري دارد که جوامع عمیق با این کد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي جدیـد    در مکـان درجه باالتري از خـاص بـودن   با 
  ظاهر شوند.

 

 زایشی هاي کد با محالت ساخت چگونگی
ـ  امکـان  بخش این در شده مطرح فرایند  گیـري  کـار   هب
 بـا  هـاي مختلـف توسـعه    گونـه  بـراي  را زایشی رویکرد
 ایـن  کنـد.  مـی  فراهم مرحله هر در یاتیجز از اي گستره
 یـک  ابعـاد  همـه  تـا  شود اجرا عملی دقیق و باید فرایند
 سـطوح ماننـد   از یـک  هر در جزییاتی و زنده سر محله

هـا   بـه آن  تـدریج  و هم به گیرند رب در هم را ها پارکینگ
 اجتمـاعی،  بحـث  فکـر،  هاي فاز شامل ها آن .یابند دست

  در کـه  اسـت  طراحـی  و ریـزي  برنامـه  زایشـی،  کدهاي
ــب راهنمــاي  ــی قال ــیف طراح  شــوند مــی توص

)http://www.patternlanguage.com(.   
 

 تبیین چارچوب عمل
لـی  ها به دو مرحله ک تکوین راهنماي مربوط به این حوزه

شامل شناسـایی و جانمـایی قابـل تقسـیم اسـت. مجموعـه       
طور متـوالی در دو سـطح سـاختار     اقدامات هر مرحله نیز به

گیـرد کـه شـامل مراحـل و      کلی و ساختار خرد صورت مـی 
  است. 1شماره  نمودارمندرج در  موضوعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .منبع: نگارنده اقتباس از الکساندر .ساختار پیشنهادي راهنماي رشد تدریجی مبتنی بر کدهاي زایشی. 1 ن
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سازي کدهاي زایشی با فرایند توسـعه   منظور مناسب به
ي لبه شهرها در ایـن پـژوهش مراحـل سـه     ها سکونتگاه

گانه چشم انداز اولیه، کدهاي زایشـی در ابعـاد کـالن و    
ابعاد خرد (واحد همسایگی) در نظر گرفته شـده اسـت   

با توجه به دامنه پژوهش حاضر در سطح  .)1386(پندار،
کالن، دو مرحلـه نخسـت در قالـب کاربسـت فراینـد و      

  .ته استمورد پژوهشی مورد استفاده قرار گرف
 پژوهی  مورد

بستر مطالعه متشکل از دو روستاي مرتبط با لبـه شـمالی   
هـاي اخیـر بـه یکـدیگر      شهر قائمشهر است که طـی سـال  

دلیـل پیوسـتگی کالبـدي و     انـد. از ایـن رو بـه    متصل شـده 
اي یکپارچـه   عنوان محدوده فضایی، دو روستا به -اجتماعی

  ده است.  براي توسعه مبتنی بر کدهاي زایشی انتخاب ش
  معرفی بستر مطالعه 

عنـوان حـوزه    بـه   "پرجیکال"و  "باال لموك"روستاهاي 
مورد نظر پژوهش در لبه کمربندي شـمالی شـهر قائمشـهر    

فاصل محدوده شهر، در شـمال کمربنـدي و در مسـیر     حد
  .)2 قرار گرفته است (تصویر شماره "سیاهرود"رودخانه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش انجام پژوهش
انتقــادي بــه  -اول پــژوهش بــه روش تحلیلــیبخـش  

بررسی نتایج حاصـل از ضـوابط موجـود پرداختـه و در     
اساس فرایند مبتنی بر کدهاي زایشی نتـایج   بخش دوم بر

متصور در سطح محدوده مطالعه پیاده شده است. روش 
ســازي بــوده اســت. بنیــاد ایــن  انجــام پــژوهش هماننــد

تـوان بــا    مـی پژوهش بر این اسـت کـه یک واقعیت را 
بازسـازي آن در محیطـی جـایگزین بازشناسی کرد. این 

سازي در متن واقعیتی در آینده قابـل فهـم اسـت    دوباره
ــروت ــه  .  )1384،(گ ــتیابی ب ــات و دس ــردآوري اطالع گ
هاي مناسـب جهـت همانندسـازي از مطالعـات      شاخص

منـد،   هـاي میـدانی و مشـاهدات نظـام     اسنادي، پـژوهش 
هاي مؤثر و کارآمـد در تحقیقـات    روشعنوان یکی از  به

موردي حاصل شده است. اطالعـات مناسـبی را از ایـن    
زیـرا ایـن روش بـه محقـق      توان بدسـت آورد  طریق می
پدیـده مـورد مطالعـه را ببینـد و      دهد مستقیماً اجازه می

صــورت مســتقیم و بــدون واســطه درك  واقعیــت را بــه
شـش گانـه   در هر یک از مراحل .  )1389(حافظ نیا،  کند

بکارگیري کدهاي زایشی در سطح کالن ابتدا مفهوم کـد  
ــارگیري آن    ــوه بک ــپس نح ــریح، س ــی تش ــا در  زایش ه

     شود. هاي موردي تبیین می نمونه
   13کاربست فرایند طرح جامع زایشی

آنچه در قالـب پیشـنهاد ارائـه شـده، مناسـب سـازي       
مفاهیم مطرح در زمینه کـدهاي زایشـی در قالـب چـک     

است که با توجه به شرایط محـدوده مـورد   لیست عمل 
صورت الگوي مصداقی تـدوین شـده    نظر پژوهش و به

است. از آنجا که روستاهاي فوق در فاصله نزدیکـی بـه   
ها بـه   هم و به کمربندي شهر قرار گرفته و فاصله بین آن

سرعت در حال پر شدن است. لـذا در طـرح پیشـنهادي    
در آینـده در نظـر    عنوان یک کل یکپارچـه  این مطالعه به

  .موقعیت روستاهاي مورد مطالعه، باال لموك و پرجیکال. 2ت   اند. گرفته شده
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گانه رشد تدریجی محله در سطح کالن: ایـن   6فرایند 
پایــه، شناسـایی زمــین،    فراینـد مشــتمل بـر تهیــه نقشـه   

تـر،   بـزرگ  یابنده در مقیاس هاي رشد شناسایی انواع کل
تعیین میزان تراکم و سطح اشغال زمین، تعیـین حرکـت   

 واحـدهاي  قالـب بنـدي در   بلوك مقیاس پیاده و توسعه
  .)1386(پندار،  همسایگی است

  

 تهیه نقشه پایه 
منظـور   هاي محلی به حضور در مکان و ارزیابی ارزش

انداز در هر یک از ابعاد کالن و خرد الزامـی   تبیین چشم
پس از حضور باید تصور کـرد کـه   .  )1395(پندار،  است

خواهد تبدیل به چه جایی شود؟ با ورود و  این مکان می
عنـوان   کنند و به ارکت افرادي که در مکان زندگی میمش

توان هر چه بیشتر  آیند می به حساب می 14منبع اطالعات
نقشه مـذکور   .)Cowan,2006(تر شد  به واقعیت نزدیک

در چندین الیـه شـامل همـه ترکیبـات موجـود (ماننـد       
ــان ــدهاي   مســیرها و خیاب ــومی، واح ــاهاي عم ــا، فض ه
هـا، قطعـات و    درون آن هاي عمومی همسایگی و عرصه

هایی است که از جریان سـاخت   ها) و شناخت ساختمان
و ساز و تصمیمات درونی در هر لحظه از زمان بـه روز  

  شود. می
منظـور رسـیدن بـه     ظهور تدریجیِ اجتماع محلـی: بـه  

پویـاییِ طبیعـی در کــانون فراینـد، ثبــت مسـیر رشــد و     
صـر  عنـوان یـک عن   هاي کالبدي در هر زمـان، بـه   توسعه

  شود. کلیدي محسوب می
و  هــاي سـکونتی پیرامــون  ارتبـاط بافـت بــا حـوزه   

 هاي موجود  شبکه
 -محدوده مورد مطالعه از جنوب به کمربنـدي شـرقی  

غربی و بافت شهري و از جهت غـرب و شـرق نیـز بـا     
 هـاي پراکنـده حومـه    هاي کشـاورزي و سـکونتگاه   زمین

  شـهري محصــور شــده اسـت. در شــمال محــدوده نیــز  
  

انـد   اي در امتداد رودخانه قرار گرفته اهاي زنجیرهروست
، صـورت بــاغ  پوشـش گیـاهی (بـه    .)3شـماره  (تصـویر  

ها و معابر سبز)، معابر اصلی  حیاط، هاي کشاورزي زمین
هـاي مقصـدي و بـن بسـت      محلی و کمربندي و کوچه

هاي موجـود در محـدوده را شـکل     ساختار اصلی شبکه
  .)4شماره اند (تصویر  داده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي: ضـوابط   قوانین و الزامات نهادهاي رسمی و منطقه
صـورت مکـانی و یـا     باالدست در محـدوده مطالعـه بـه   

ارجاعی بـه مکـان در نقشـه پایـه مـنعکس شـده اسـت        
  .)5 (تصویر شماره

  

 .هاي طبیعی موجـود  شبکه دسترسی و زیرساخت. 4ت 
  .ع: نگارندهمنب

  .منبع: نگارنده .ارتباط با بافت پیرامون. 3ت 
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 شناسایی زمین
ــین،   بــه ــدریجی مراکــز طبیعــی در زم منظــور شناســایی ت

نیازمند بـه حفاظـت همیشـگی ضـروري      هاي شناخت زمین
مراکز و چگونگی ارتقاء و محافظـت   .)1384است (اسپیرن،

هاي سـبز در کـل محـدوده مطالعـه      ها تعریف و سایت از آن
شــوند. در ادامـــه نــوعی از ســـاختارهاي    مشــخص مـــی 

عنـوان یـک ابـزار     سازي به در بافت همراه با مدل 15حفاظتی
لق احجـام سـاختمانی   ضروري براي تغییرات احتمالی در خ

شود که نیازمند بررسی است. ساختار حفـاظتی در   تعیین می
  :تواند مبتنی بر موارد زیر باشد محدوده مورد مطالعه می

  ها و قطعات رو به رودخانه  حفاظت از بلوك -
 ساختار حفاظتی توسعه مبتنی بر واحدهاي همسایگی -
و  حفاظت از ستون فقرات و ارتباط آن با رودخانـه  -

  .)6 عمق بافت (تصویر شماره
  تر هاي رشد بزرگ شناسایی انواع کل

هایی که با رنگ آبی  الگوي فضاي کلی مراکز: محدوده
هاي در حال ظهـور   اند، اشاره به سکونتگاه مشخص شده
رنگ مشخص شده،  هایی که با رنگ آبی کم دارند. حوزه

هایی دارد که ممکن است نقطه شروع  داللت بر محدوده
اي مرتبط از مراکز کوچک توزیع شـده   گیري شبکه لشک
  .)7 سطح کل محله باشد (تصویر شماره در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي عمومی منحصـر  یابی فضایی براي ساخت میدان فرم
بـه ایـن منظـور     هـاي همسـایگی:   فـرد در مراکـز واحـد    هب

هـاي عمـومی و مهـم و در     فضاهایی که توسـط سـاختمان  
فضایی هر یـک از واحـدهاي همسـایگی محلـه      مرکز ثقل

هاي میـدانی تـدقیق شـدند.     اند تعیین و پس از بررسی بوده
نکتـــه مـــورد توجـــه در تعیـــین نقـــاط آن اســـت کـــه 

کننـد، بایسـتی    هایی که پیرامون این فضا رشد می ساختمان
گیري آن در طول زمان کمک کننـد تـا در نهایـت     به شکل

رکیب منحصر به فرد خلـق  ها و فضا یک ت مان ساختمانأتو
ـ   ها به ها، خرده فروشی کنند. ترکیبی از کارگاه مین أمنظـور ت

 .دست در محدوده مطالعه سازي ضوابط باال پیاده. 5ت 
  .منبع: نگارنده

 هاي نیازمند به حفاظت همیشـگی، مرکـز،   زمین. 6ت 
   .هاي سـبز و سـاختارهاي حفـاظتی در بافـت     سایت

  .منبع: نگارنده

ــل . 7ت  ــواع ک ــایی ان ــزرگ  شناس ــد ب ــاي رش ــر ه    .ت
  .منبع: نگارنده
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اي و سایر بناهـاي عمـومی    اي و یا محله خدمات زیر محله
  .)8 در این مراکز مورد نیاز خواهند بود (تصویر شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ــه یتعی ــراي جوان ــایی ب هــاي رشــد ممکــن:   ن الگوه
ختارهاي سـاده و اولیـه وجـود    هاي بسیاري از سا نمونه

جانبـه   صورت چند دارد که منجر به یک شاخه جوان به
صـورت قطعـی و نهـایی     شود. این الگوها هرگـز بـه   می

کننـد. چـه بسـا کـه      توسعه در یک مکان را تعیـین نمـی  
هاي رشد نتوانند امتداد یابنـد یـا    ممکن است این جوانه

ماننـد   اینکه در ادامه به الگـوي دیگـري تبـدیل شـوند.    
فضاي متقارن با محور معین و فضایی با یـک ردیـف از   

  .)9 ها در یک طرف آن (تصویر شماره ساختمان
  

هایی ایجاد کننـد تـا    ها باید انگیزه هر کدام از این گونه
مالکین فرایند توسـعه مفیـدي را بـراي زنـدگی، کـار و      

اسـاس زنـدگی و    کمک به بهبـود فضـاهاي عمـومی بـر    
اي پویا با جهتی که محله در امتـداد   همنظور حفظ رابط به

  کند، آغاز کنند. آن رشد می
  

هـاي رشـد انـواع الگوهـاي      تحریک و تقویـت زمینـه  
ایجاد نمـود   تر: باید محوري طبیعی در امتداد محله بزرگ

همراه یـک محـور سـتون     که طوالنی و باریک باشند، به
 فقرات متقارن در امتداد محله و پیرامونش.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي مربـوط   هاي نقطـه  جانمایی متوازن و درست حوزه
هاي محله مانند مسجد، مدرسـه، و   به مهمترین ساختمان

تواند توسعه یکپارچه و همپیونـد را در کـل    مانند آن می
  ).10 (تصویر شماره محله تضمین نماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : 16اي هاي زمینه تعریف معیار براي بروز هویت
هـاي   هـاي واجـد هویـت    حـوزه  گیري تـدریجی  شکل

اي، نیازمند به کارگیري راهنماي طراحی است. بـر   زمینه
 ها عبارتند از: این اساس راهنماي طراحی این حوزه

فضـاي   :بـاال تصـویر   .الگوهایی براي رشد در آینـده . 9ت 
  .یک طرف ساخته شده :پایینتصویر  .متقارن با محور معین

 .www.livingneighbourhood.comمنبع:

هـاي   مناسب و جامع براي ساخت میدانفضایی . 8ت 
  .منبع: نگارنده .عمومی

 .منبع: نگارنده .هاي محله مهمترین ساختمان .10ت 
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افتـد   تراکم در جایی اتفاق می هاي آبی کم رنگ: حوزه
که چیزي مهم وجود داشته باشد تا جمعیـت طبیعـی آن   

ی بهتـر  جامعه را به سوي خود سوق دهد. خطوط تراکم
است طوري توزیع شوند که تشکیل یک آرایـه بـه هـم    

کـه پتانسـیل تشـکیل     طـوري  پیوسته از مراکز را بدهد به
 قلب محله را داشته باشند.

ها یا نقاط طالیی در  هر یک از ساختمان نقاط طالیی:
منطقه با توجه به نواحی تعریف شده توسط مناطق آبـی  

ها ممکن اسـت   شوند. این موقعیت کم رنگ جانمایی می
در میان یک منحنـی طویـل و متمایـل بـه بیـرون قـرار       

رنـگ   داشته باشد یا بر روي یک محور ناحیـه آبـی کـم   
طوالنی باشد. لذا از نظر مـوقعیتی قلـب فضـا در آنجـا     

انـد. در برخـی مــوارد    خواهنـد بـود (ایـن قــوانین کلـی    
ــل آبنماهــاي طبیعــی،   جــایگیري ــاقی مهــم مث هــاي اتف

به عناصر اکولوژیک مانند جنگـل و  کریدورهاي بصري 
کننـد   هاي ثابتی را دیکته مـی  هاي دوردست موقعیت کوه

هـاي اصـلی و فرعـی     که به نواحی آبی رنگ شخصـیت 
 .)باال -11(تصویر شماره بخشد)  فردي می هب منحصر

هایی را ایجاد خواهند کـرد کـه    نقاط طالیی ساختمان
ه ارتفـاع،  واسط فرد بودن بهه ب خاصیت زیبایی و منحصر

هـا   تقارن، رنگ، جنس مواد و تزیینـات معمـاري بـه آن   
ابعـاد یـا    بخشد نه صرفاً اي می اهمیت و برجستگی ویژه

 شان. شکل فیزیکی
 هـا،  موضـوع ایـن حـوزه    هاي با رنگ آبی تیـره:  حوزه

ـ    خصـوص   هفضا، زیبایی و ارتباط است. زیبـایی فضـا ب
اي بستگی به شخصـیت و مثبـت بـودن آن     فضاي محله

ممکـن   حـد  هاي سـاختمانی را بایـد تـا    فضا دارد. توده
بـا    گیريِ فضاي مثبـت و  صورت هدفمند جهت شکل به

شـدن   کـه نمایـان   طـوري  گذاري جانمایی نمود بـه  نشانه
   تـر ممکـن شـود (تصــویر    هـاي بـزرگ   فضـاها و کلیـت  

 .)پایین -11 شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر گسـترده  شکل فضا، سمت و سوي آن نسبت به مناظ
هاي اصلی محله خـود یـک    و امتداد آن نسبت به محور

  موضوع حیاتی است.
اگر یکی از بناهاي اصلی حوزه طالیی، بخشی از یک 

این فضـا باشـد، آنگـاه تنظـیم موقعیـت       17لفاف حجمی
ها به سـمت ایـن    گیري آن سایر بناهاي این فضا و جهت

  ساختمان اصلی از اهمیت اساسی برخوردار است.
 

را  ن دهنـد و آ  هایی که یک فضا را شـکل مـی   اختمانس
اند در اغلب موارد موقعیتی دارند که توسـط   احاطه کرده

شود، لذا باید حداقل در طبقات  عابرین آن فضا لمس می
هاي آن با جزییات نما و مصالح مناسب ایـن   پایین دیوار

 مقیاس پوشانده شود.

هاي  حوزه :باال .هاي ویژه هاي با هویت ن حوزهتعیی .11ت 
هـاي آبـی    حـوزه  :پـایین . آبی کم رنگ و مناطق طالیـی 

 .منبع: نگارنده .رنگ؛ جانمایی فضاهاي اصلی محله پر

111 



 
 

 
 

ره 
شما

16
2

 ♦ 
ان 

بست
تا

97 ♦
  

در  هـاي تعریـف شـده    عالوه بر آن بیشـتر سـاختمان  
هاي کاري، تجـاري، اداري و   هاي آبی شامل محیط حوزه

در تراز همکف) خواهنـد بـود. بنـابراین دادن     فروشگاه (
یک نماي خوب و دلپذیر به ساختمان از اهمیت بـاالیی  
برخــوردار اســت.  معیارهــاي فــوق را بایــد در تمــامی  

هـاي آن کـه مجـوز سـاخت در      قطعات و زیرمجموعـه 
  گیرند نیز بکار گرفت. میهاي آبی کم رنگ  حوزه

  میزان تراکم و سطح اشغال زمین (اندازه قطعه)  
یک حـس طبیعـی وجـود دارد کـه      بندي تراکم: درجه

گوید تراکم بیشتر بایستی در اطراف نـواحی مرکـزي    می
  .گردد انباشته شود و از پیرامون پراکنده

ــی و   تعیــین فضــاهاي تجــاري، خــرده فروشــی محل
  مسـکونی  تمام بناهاي غیر هاي ویژه کار و زندگی: مکان

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعیین حقوق حرکت مقیاس پیاده
معبـر   "مفهـوم   هـاي واجـد حقـوق عمـومی:     پیاده راه

با تغییر تـدریجی در اذهـان مـردم     " واجدحقوق عمومی
پیـدا کـرده    "جاده صرفا محل عبـور  "کم و بیش  مفهوم 

رو ممکن است در تعامل مفهوم  هاي پیاده است. کنارگذر
  فوق با جاده یا خیابان اشتباه گرفته شوند. هدف نهایی

باید در ارتباط با قطعـات مسـکونی، تنظـیم و هماهنـگ     
کـه بـا ارجـاع دادن محاسـبات تـراکم بـه        طـوري  شوند به

هـا در کـل    قطعات مسکونی، تراکم سراسري مربوط بـه آن 
حلـه تعیــین شــود. بنــابراین محــیط بــا کــاربري مخــتلط  م

گیـرد کـه ایـن     اساس نیازمندي و تمایل مالکین شکل می بر
محیط شامل فضاهاي مسکونی و مراکـز تجـاري کوچـک    
توام با کاربري مسکونی(در صورت تمایـل) خواهـد بـود.    

تجـاري  فضـاي  اگر فردي بخواهد از حد مجاز تعیین شده 
ید فضایی بیشتر از آن مقـدار اضـافه   بیشتري داشته باشد، با

را به فضاي مثبت در عرصـه عمـومی مجـاور خـود یـا در      
محیط پیرامون اختصـاص دهـد. جانمـایی مناسـب بـراي      

فاصل فقـرات محلـه و    هاي کار و زندگی نیز در حد مکان
  .)12شماره هاي بیرونی مناسب است (تصویر  لبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن آرامش خـاطر بـراي   آن ایجاد دسترسی و فراهم کرد
مردم و ساختن دنیایی است که درآن مردم آزادند تـا بـه   
راحتی به تفریح و قدم زدن بپردازند. ایـن جنبـه اغلـب    

هـاي اخیـر و    ویژه در سـال  هگیرد، ب مورد غفلت قرار می
رو. هم حرکت پیاده و هـم سـواره    هاي ماشین سلطه راه

ره دارنـد.  اي در جریان ترافیـک روزمـ   نیاز به توجه ویژه

 .منبع: نگارنده .هاي کار و زندگی جانمایی مناسب براي مکان .12ت 
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رو بـراي   ها و استفاده آنـان از پیـاده   در واقع آرامش پیاده
تـر اسـت.    تر مهم تر و یا افراد مسن هاي سنی پایین گروه

منظور حفظ تعادل در جامعه محلی تمامی حقـوق راه   به
ــاده  ــراي پی ــه اول ب ــراي   در درج ــه دوم ب رو و در درج

ده کـه اسـتفا   طـوري  شـود. بـه   رو در نظر گرفته می سواره
ها پس از در نظـر   سواره و نیازهاي کاربردي ویژه ماشین

  گرفتن پیاده در اولویت دوم در نظر گرفته شود.
ایـن    اولـین قاعـده رشـد محلـه     رو: توسعه سیستم پیاده

رو باید از جبهـه زمـین طبیعـی رشـد      است که فضاي پیاده
کـه مفیـد و    طـوري  کند و باید به دقت شکل داده شـود بـه  

طوري ساخته شود که زیبایی زمـین طبیعـی را   زیبا باشد و 
به ذهن متبادر نماید. محله بایستی در درجـه اول و قبـل از   

گیري واحدهاي همسـایگی رشـد کـرده و بـا      شروع شکل
سـازي شـود. ایـن     رو بهینـه  اضافه کردن فضاي جدید پیاده

 رو باید شـامل اولویـت مفهـومی    بدین معنی است که پیاده
ــذ  ــش و دلپ ــاس آرام ــه  (احس ــبت ب ــاربردي نس یري) و ک

هاي ماشین رو باشد. با این حال جانمایی و مفهـوم   خیابان
تمام حقوق راه را باید قبـل از هـر مالحظـه دیگـري درك     

هـاي ارزشـمندي    هایی که مکـان  خصوص در مکان کرد. به
  آیند و از سیما و منظر مطلوبی برخوردارند. به حساب می

  

تعیـین شـده در    پیوستگی به زیبـاترین مراکـز طبیعـی   
هـاي زیبـا و    نوار مرکزي این مکـان  شناسایی هاي اولیه:

بندي عمومی واحـد   عنوان استخوان مراکز طبیعی زمین به
هـا   اي از ارزشـمندترین مکـان   همسایگی، کـه مجموعـه  

است، حفظ خواهد شد کـه اغلـب داراي قابلیـت پیـاده     
هـا محـل برخوردهـاي     باشـند. ایـن مکـان     رهواري مـی 

عرصه عمومی واحد همسایگی در یک سـطح  عمومی و 
هـایی کـه    و محله در سطح بـاالتر خواهنـد شـد. مکـان    

ها براي همه امکان پذیراست. نقشه شبکه  دسترسی به آن
دهـد کـه ممکـن اسـت      پیاده ترکیب کلـی را نشـان مـی   

راهنماي جزییات طـرح باشـد و وقتـی بـر روي زمـین      

ي شـود، همیشـه متفـاوت از آن چیـز     واقعی محقق مـی 
خواهد بود که در اسکیس طرح اولیه بوده است چرا کـه  

ها و  ها، درختان، شیب حضور عناصر طبیعی مانند صخره
  .)13ه غیره، بر آن اثر خواهند گذاشت (تصویر شمار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(تکمیـل   توسعه جزء به جزء و تـدریجی معبـر پیـاده   
هر سال باید در جهـت افـزایش محـدوده     ):جزییات مسیر

شده بـراي پیـاده اقـدامات خاصـی صـورت گیـرد.        تعریف
 شـود. از آنجـا   گیري قطعی در مورد تعیین راه رد می تصمیم

انجام شود، اغلـب منجـر بـه     که وقتی این تصمیمات سریعاً
ــاده  شــکل ــه پی ــه دهــی ب ــا ب ــی و مشــابه   روه صــورت ردیف

رو  روهاي استاندارد شهري اسـت. حقـوق جدیـد پیـاده     پیاده
م، جزء به جـزء، سـاالنه و بـر طبـق سـلیقه      را باید گام به گا

دهندگان یا مـالکین جدیـد امـالك در نـواحی جدیـد       توسعه
هــاي جدیــد و  محلـه و همچنــین بــر طبــق افــزایش تجربــه 

  تعیین نمود.   ،هاي انجام شده بر روي منطقه بررسی
مراحل نیازمند طی شدن براي جانمایی یـک مسـیر   

ـ  رشد فضاهاي پیـاده  پیاده ویژه: د بـا در نظـر   روي جدی
گرفتن مالحظات مربوط به وضعیت توپوگرافی موجـود  

  و توجه به محتواي زیر خواهد بود:
 خلق یک مرکز اصلی -

ص منظور تشخی هاي زرد رنگ به انتخاب محدوده .13ت 
 .محورهایی که ممکن است داراي اولویت پیـاده باشـند  

 .منبع: نگارنده

113 



 
 

 
 

ره 
شما

16
2

 ♦ 
ان 

بست
تا

97 ♦
  

 اي از مسیرها ایجاد شبکه -
 دار شناسایی نواحی شیب -
 دار شناسایی سطوح پله -
 ارتباط با مناظر طبیعی -
 گیاه   هاي گل و ها و تراس ارتباط با باغچه -
 گیري از دیوارهاي سنتی بهره -
 ها ها و پل هاي آب و فضاي سبز، آبراهه ارتباط با لکه -

اگـر   تکامل به سمت کلی  منسجم براي شـبکه پیـاده:  
صورت تدریجی در طـول زمـان    چه رشد شبکه پیاده به

رخ خواهد داد، اما وجود انسـجام کلـی نیـز از اهمیـت     
اي برخـوردار اسـت. شـناخت هـر مسـیر در گــام       ویـژه 

هاي زیباي موجـود در   نخست با ادراك و مشاهده مکان
ــد (  ــد ش ــن خواه ــاندرآن ممک ــط و  . )1382، الکس بس

هــا را شــکل  اي کــه آن گســترش مراکــز پیــاده و شــبکه
اي منسـجم   دهند از طریق مالحظاتی که خالق سامانه می

اي  و مرتبط باشند، هدایت خواهد شد. این سامانه شـبکه 
 اکز طبیعی معین کـه اصـالتاً  صورت مر از حرکت پیاده به

در ذات فرم زمـین قـرار داشـته و اکنـون نیـز در حـال       
تـر   عبارت روشن سازد. به پدیدار شدن هستند را مهیا می

حرکت مردم از مکانی به مکان دیگر، خطـوط معینـی را   
منظـور   در محله آشکار خواهند کرد. فراینـد طراحـی بـه   

مود تا خطوط ها تالش خواهد ن ترین مکان پیوند سرزنده
هـم   هـا را بـه   طور طبیعی این مکان حرکتی خاصی که به

  سازد را شناسایی و ثبت کند. مرتبط می
 همسایگی واحدهاي بندي در قالب بلوك توسعه

 تکامـل  سـمت  به که هایی در این مرحله از فرایند گام
 هـاي همسـایگی   واحـد  سـاختار  ریزي برنامه و تدریجی
د مجـاز توسـعه در   گیرد، تعریف شده و حـ  می صورت

 شود. ها تعیین می آن
هاي همسایگی جدید: توسعه محلـه تنهـا در    خلق واحد 

قالب واحدهاي همسایگی پیشرفت خواهـد نمـود. واحـد    

هـایی   اي پیوسته است که از محـدودیت  همسایگی محدوده
از نظـر وســعت و جمعیــت نیـز برخــوردار اســت. واحــد   

ــن از از  ــایگی ممک ــا  2همس ــه را در 20ت ــرد.   خان ــر گی ب
هکتـار   0.1مساحت یک واحد همسایگی ممکن اسـت از  

    .)باال -14هکتار متغیر باشد (تصویر شماره  3تا 
  

 محاسبه نواحی کمربند سبز و حدود واحـد همسـایگی:  
 Xهنگامی که یک واحد همسایگی جدید بـه مسـاحت   

اي  شـود، الزم اسـت تـا محـدوده     تعریـف مـی   )هکتـار (
صـورت   در مجـاورت آن بـه  سوم X الحاقی به مساحت 

اي طبیعی و محافظت شده ایجاد شود و به سـاخت   الیه
  .)پایین -14و ساز اختصاص نیابد (تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 

تصـویر   .ها واحدهاي همسایگی و حرایم سبز آن .14ت 
جانمایی واحدهاي همسایگی پیشنهادي در مقیـاس  باال: 

کمربنـد ســبز و حــدود واحــد   تصــویر پــایین:. محلـه 
 .منبع: نگارنده .همسایگی
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  نتیجه
هاي با مقیاس کوچک در قالـب محلـه    هدایت توسعه

که نیاز به مداخالت گسترده ریخت شـناختی درجهـت   
تـوان بـا    رند را مـی انطباق با شرایط ساختاري محیط ندا

مفاهیم کلیت رشد یابنده الکساندر و راهکارهـاي ویـژه   
تشکل تدریجی یک محله شهري از دیـدگاه وي همـراه   

از این رو ارزیابی نتـایج رویکـرد رشـد تـدریجی      نمود.
صرف نظر از موارد قابل تعمیم، بایستی متناسب با زمینه 

بـا   کاربردي شده و راهکارهاي ویژه خـود را در انطبـاق  
ـ  81هویت مکانی اسـاس نتـایج پـژوهش     د. بـر تدبیر نمای

فرایند توسعه روستایی در حوزه مـورد بحـث پـژوهش    
اي مبتنی بر کدهاي  طی فرایندي تدریجی و هفت مرحله

هـاي اصـیل و    زایشی صورت گرفت. شناسـایی هویـت  
هاي نیازمنـد حفاظـت همیشـگی، تبیـین کـدهاي       حوزه

اي موجـود،   ي زمینـه هـا  اساس نیازها و فرصت زایشی بر
افــزا و طراحــی مشــارکتی از  جانمــایی تــدریجی و هــم

شـمار   هاي اصلی فرایند پیشنهادي پژوهش حاضر به گام
آیند. به کارگیري فرایند مورد استفاده در مقاله حاضر  می

مستلزم حضور ساکنین در فرایند تهیـه و اجـراي طـرح    
هت است که با ایجاد ساختار تشکیالتی، ابزار مناسب ج

مشارکت مستمر کلیـه افـراد و نهادهـاي مـرتبط فـراهم      
ــه ایــن منظــور مراحــل نیازمنــد مشــارکت   مــی شــود. ب

 شهروندان نیز تبیین شد.
تـوان   منظور بسط نتایج حاصل از پژوهش حاضر می به

  منظــور تهیــه طــرح جــامع در مقیــاس کــالن   بــه گفــت
  ویـژه   تري از چشم انداز آتی کـل محلـه بـه    تصویر دقیق

ــواره در درون  از نحــ ــاده و س ــت پی ــتقرار و حرک   وه اس
   و پیرامون مـورد نیـاز اسـت. عـالوه بـر آن الزم اسـت      

ابعاد ویژه هویتی که برخی از روستاهاي ارزشـمند را از  
نظر اهمیت متمایز می کند، موضوع تهیه کدهاي زایشی 

  قرار گیرد. 

دلیـل ماهیـت کیفـی طراحـیِ      توان گفت به در انتها می
هـاي مختلـف، بـه کـارگیري      ی در محـیط کدهاي زایشـ 

اصــول مــورد اســتفاده از فراینــد مبتنــی بــر چــارچوب  
  توانــد  مفهـومی پـژوهش حاضـر در شــرایط مشـابه مـی     

هـاي   شناسـی در توسـعه   زمینه تداوم کیفیت هاي ریخت
اما سرآغاز هـر طـرح و اقـدامی در    آتی را فراهم نماید. 

ی از ، ایجـاد معرفـت بـراي فهـم شـیوه خاصـ       این زمینه
ساختار بخشی و چگـونگی تعامـل ماهیـت کالبـدي بـا      

هاي محیط طبیعی بـا تأکیـد بـر فراینـد هـاي       دیگر جنبه
  باشد. تدریجی می

  

  نوشت پی   
1. Urban Sprawl 
2. Christopher Alexander 
3.Wholeness 
4. collective ownership 
5. pride 
6. Procedural 
7. Substance 
8.contextual 
9. morphological 
10. Generative code 
11. Social-Spatial 
12. genuine community 
13. Generative Master Plan 
14.Local knowledge 
15. Conservative structures 
16.Contextual 
17. Envelope 
18. Local identity 
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ســیدپور وســیده ســحر   از زحمــات خــانم   الزم اســت -
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