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چکیــده | مقولــه پایــداری امــری اســت کــه در جهــان امــروز بنــا بــه محدودیت هــا و مســائل محیطــی به شــدت 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بررســی پایــداری در هــر ســه بعــد اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی و 
تدویــن الگوهــا و معیــار ســنجش آن موضــوع بســیاری از پژوهش هــای صــورت گرفتــه در حــوزه معمــاری و 
شهرســازی اســت. مؤسســه لیــد )LEED( یکــی از ایــن مؤسســات اســت کــه بــه تدویــن شــیوه نامه ســنجش 
ــی  ــه و امتیازات ــی پرداخت ــای داخل ــف محــالت شــهری، ســاختمان ها و فضاه ــای مختل ــت در مقیاس ه کیفی
ــای روان و  ــع آوری آب ه ــی، جم ــه عموم ــایل نقلی ــه وس ــان ب ــرژی، دسترســی آس ــی در ان ــرای صرفه جوئ را ب
صرفه جوئــی در مصــرف آب درنظــر می گیــرد. در کشــور ایــران نیــز رشــد شهرنشــینی و گســترش محــالت بــا 
ســرعت زیــادی در حــال وقــوع اســت، امــا بررســی میــزان کیفیــت در کنــار ایــن رشــد کمــی مســئله مهمــی 
ــات موضــوع  ــی، ادبی ــروری اجمال ــا م ــه نخســت ب ــن مقال ــدان توجــه شــده اســت. در ای ــر ب ــه کمت اســت ک
پایــداری و کیفیــت محیــط بیــان شــده و آنــگاه بــه ویژگی هــای نمونــه مــوردی پرداختــه می شــود. در ایــن 
تحقیق»کــوی فــراز« به عنــوان نمونــه ای از محــالت امــروزی ایــران براســاس ســنجه های سیســتم لیــد مــورد 
بررســی و تحلیــل قــرار  می گیــرد تــا میــزان تطابــق یــک محلــه مســکونی نوســاز بــا عوامــل پایــداری محیطــی 

نشــان داده شــود.
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ــک  ــه در ی ــی هســتند ک ــای اجتماع ــهرها عرصه ه ــه |  ش مقدم
پهنــه طبیعــی، بســتری مناســب جهــت پاســخ دهی بــه  نیازهــای 
ــی  ــاه، آســایش و داشــتن مناســبات اجتماع ــت رف انســان در جه
فراهــم می آورنــد. امــا افزایــش جمعیــت، رشــد ســریع و گســترش 
ــردن مســائل شــهرهای  ــی ک ــگ بحران ــوزون شهرنشــینی آهن نام
ــین زاده، 1387(.  ــت )آذر و حس ــیده اس ــرعت بخش ــور را س کش
معمــاری و طراحــی شــهری بــه  عنــوان انضباط هایی که مســئولیت 
شــکل دهی بــه محیــط شــهر را بــه عهــده  دارنــد، می تواننــد نقــش 
ــی و  ــای محیط ــم ظرفیت ه ــظ و ترمی ــت حف ــویه ای در جه دوس

ــران  ــانی غیرقابل جب ــب و آسیب رس ــت تخری ــاًل در جه ــا متقاب ی
بــه محیــط طبیعــی  ایفــا کننــد. ایــن مســئله ضــرورت توجــه بــه 
آســیب های  گوناگــون ناشــی از محیــط کالبــدی و تأثیــرات آن بــر 
ــد  ــزد می کن ــش را گوش ــی پیرامون ــی انســان و بســتر طبیع زندگ

)شــیعه، 1392(.
ــث  ــینه مبح ــر پیش ــی ب ــروری اجمال ــت م ــه نخس ــن مقال در ای
پایــداری در تمامــی ابعــاد آن و نظریــات افــراد صاحب نظــر صــورت 
می گیــرد. ســپس مفهــوم ارزیابــی پایــداری محیطــی و مدل هــای 
ارائه شــده توســط ســازمان های رســمی و غیررســمی به طــور 
اختصــار بیــان می شــود. مــدل ارزیابــی کیفیــت محیطــی »لیــد«  
به عنــوان سیســتم مبنــا انتخاب شــده و پایــه ارزیابــی نمونــه 
منتخــب قــرار گرفتــه اســت. بــه  منظــور آشــنایی بــا ایــن سیســتم 
بعــد از معرفــی اصــول و معیارهــای آن و شــناخت اجمالــی از نمونه 
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تحقیــق، ســنجش صــورت گرفتــه و میــزان تطابــق آن بــا پایــداری 
ــود. ــخص می ش مش

مروری اجمالی بر پیشینه تحقیق
مبحث پایداری

می تــوان آغــاز جنبــش زیســت محیطی مــدرن را بــا انتشــار 
کتــاب »بهــار خاموش« نوشــته »راســل کارســون« در ســال 19۶2 
ــع مهــم  همــراه دانســت )Moughtin, 1996(. یکــی دیگــر از مناب
ــته  ــت« نوش ــک زیباس ــاب »کوچ ــت محیطی، کت ــل زیس در تحلی
»شــوماخر « اســت )گلــکار، 1379(.  بحــث توســعه پایدار در ســال 
1987 از طریــق گــزارش موســوم بــه گــزارش »برونتلنــد« تحــت 
عنــوان »آینــده مشــترک مــا«  توســط کمیســیون جهانــی محیــط 
ــرار  و توســعه به طــور رســمی در دســتور کار سیاســی کشــورها ق
ــل،  ــازمان مل ــالس س ــال 1992 در اج ــن در س ــت. هم چنی گرف
ــن«   ــران  زمی ــالس »س ــوان اج ــت عن ــرو تح ــهر ریودژانی در ش
ســندی در همیــن رابطــه توســط 178 کشــور بــه امضــا رســید کــه 
ــن ســند  ــت و براســاس ای ــوان »دســتورکار21«  انتشــار یاف به عن
تمــام کشــورها موظــف بــه رعایــت اصــول منــدرج در آن شــده اند. 
ــور، سیســتم برنامه ریــزی و طراحــی شــهری  ــر طبــق ســند مزب ب
به عنــوان یکــی از ســازوکارهای کارآمــد به منظــور پیگیــری 
ــاران و  ــتا معم ــن راس ــود و در همی ــی می ش ــدار معرف ــعه پای توس
ــدار را در دســتور  ــاری پای طراحــان شــهری مبحــث شــهر و معم
ــاب  ــد )محمــد زاده، 1383(. گرچــه در ب ــرار داده ان ــش ق کار خوی
ــورد  ــا در م ــده، ام ــه ش ــی تهی ــب گوناگون ــدار مطال ــعه پای توس
ــات  ــن رو در ادبی ــق نظــری وجــود نداشــته و ازای ــف آن، تواف تعری
تخصصــی معانــی متفاوتــی بــرای آن بیــان شــده اســت. رایج تریــن 
تعریــف پذیرفته شــده، تعریــف منــدرج در گــزارش بروتنلنــد اســت 
کــه طبــق آن توســعه پایــدار توســعه ای  ســت کــه نیازهــای نســل 
ــل های  ــی نس ــر از توانای ــرف  نظ ــه و ص ــدون مصالح ــر را ب حاض

ــرآوردن نیازهایشــان تأمیــن کنــد )تصویــر1(. آینــده در ب

پایداری و ارتقای کیفی محالت
بســیاری از نظریــات بــا تدقیــق اصــول پایــداری از آن بــه  عنــوان 
راهــکاری بــرای ارتقــای کیفیــت محیــط و محــالت بهره جســته اند 
کــه در ادامــه شــرح مختصــری از آن در چارچــوب تحقیــق بیــان 

می شــود.
ــرن بیســتم  ــاز ق ــرای طراحــی محــالت در شــهرها از آغ ــالش ب ت
شــروع و رویکردهــا و جنبش هــای زیــادی به منظــور ارتقــای 
کیفیــت ایــن محــالت بیــان شــد. تــالش بــرای طراحــی محــالت 
توســط » پاتریــک گــدس«  در ابتــدای قــرن بیســتم  مطــرح شــد 
و در انگلســتان مــورد توجــه قــرار گرفــت. ایــن مفهــوم در طــول 
ــروزی  ــی ام ــاز زندگ ــورد نی ــات م ــدن کیفی ــه ش ــا اضاف ــان ب زم
ــروز  ــا ام ــدار ت ــالت پای ــوم و مح ــده میلنی ــن دهک ــت عناوی تح
ــرار  ــتفاده ق ــدن مورداس ــدار لن ــالت پای ــازی مح در چشم اندازس
ــه  ــا ادام ــت ها )New Urbanists( ب ــا نیواوربنیس ــرد. بعده می گی
ــوان  ــت عن ــی تح ــری مدل های ــایگی پ ــد همس ــدل واح دادن م
ــترالیایی و  ــرزنده اس ــالت س ــنتی TND-TOD ، مح ــالت س مح
پدســترین  پاکــت )pedestrian pocket( را مطــرح کردنــد کــه در 

ــت. ــرار گرف ــتفاده ق بســیاری از کشــورها مورداس

)LEED( سیستم لید
ــتم های  ــن سیس ــری و تدوی ــای نظ ــق رویکرده ــور تدقی به منظ
ارزیابــی و کنتــرل کیفیــت محــالت، تالش هــای زیــادی در 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل ــت ک ــون صــورت گرف کشــورهای گوناگ
ــی لیــد  ســند راهبــردی تقویــت محــالت لنــدن و سیســتم ارزیاب

ــرد. ــاره ک اش
LEED بــه  عنــوان یــک سیســتم رتبه بنــدی ســاختمان ها و 
محــالت ســبز، بــه  منظــور کاهــش دادن مصــرف انــرژی در ســطح 
ــورای  ــط ش ــتم توس ــن سیس ــت. ای ــده اس ــرح ش ــی مط بین الملل
ــعه  ــارس 200۶ توس ــده در م ــبز ایاالت متح ــازی س ساختمان س
یافتــه و صاحبــان ســاختمان را بــا چهارچوبــی بــرای شناســایی و 
اجــرای طرح هــای عملــی آشــنا کــرده اســت. لیــد در مقیاس هــای 
محــالت شــهری، ســاختمان ها و فضاهــای داخلــی بــه کار مــی رود 
و امتیازاتــی را بــرای صرفه جوئــی در انــرژی، دسترســی آســان بــه 
وســایل نقلیــه عمومــی، جمــع آوری آب هــای روان و صرفه جوئی در 
مصــرف آب درنظــر می گیــرد. پــس از جمــع آوری امتیــازات، امتیــاز 
ــدر  ــورت هرچق ــن ص ــه در ای ــود ک ــت می ش ــد دریاف ــی از لی نهای
امتیــاز حاصــل شــده باالتــر باشــد، پایــداری و ســازگاری بــا محیط 
زیســت بیشــتر اســت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه نمونــه مــورد 
ارزیابــی تحقیــق یــک محلــه شــهری اســت، معیارهــای ســنجش 
ــرار  ــای شــناخت کار ق ــاس محــالت مبن ــط در مقی ــت محی کیفی
ــع  ــزی جام ــور برنامه ری ــه به منظ ــازمان ک ــن س ــت. ای ــه اس گرفت .Barton, 2003 : تصویر1 :نمودار توسعه پایدار. مأخذ
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درزمینــه هدایــت طراحــی محیطــی و انــرژی کارایــی در محــالت 
پایــدار بــه وجــود آمــده، در 20۵ پــروژه در 39 ایالــت آمریــکا اجــرا 

کوی فرازامتیازمعیارهای سیستم ارزیابیدسته
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جلوگیری دشت های سیالبی

×-موقعیت هوشمند

-×

-×

-×

-×

معیار

توسعه های درون شهری

موقعیت هایی که وابستگی به اتومبیل را کاهش می دهد

شبکه دوچرخه رانی

نزدیکی کار و سکونت

شیب

طراحی سایت سازگار با محیط زیست

ترمیم زیست گاه ها

حفاظت بلندمدت از زیستگاه ها و بدنه های آبی

102مکان های دارای اولویت

21

7×

1×

3×

1×

1×

1×

1×

273جمع کل

الت
مح

ی 
راح

 ط
و و

الگ

پیش نیاز

توسعه فشرده شهری

جامعه ی باز و به هم پیوسته

123خیابان های مناسب پیاده

62

-×

معیار

جمعیت متنوع ازنظر سطح درآمدی

کاهش ردپای پارکینگ ها

شبکه خیابان ها

تسهیالت حمل ونقل عمومی

مدیریت تقاضای حمل ونقل عمومی

دسترسی به فضاهای شهری و عمومی

دسترسی به خدمات رفاهی- تفریحی

طراحی همه شمول و امکان پذیرش غیر ساکنین

مشارکت اجتماعی

تولید غذای محلی

مسیرهای با درختان سایه انداز

مدارس محلی

×4مراکز محالت با اختالط عملکردی

73

1×

21

21

2×

11

11

1×

2×

1×

21

1×

2۶۶جمع کل

جدول1 :اصول و معیارهای سیســتم ارزیابی لید در مقیاس محالت. مأخذ : نگارنده. 

ــی  شــده اســت. در جــدول 1 اصــول و معیارهــای سیســتم ارزیاب
لیــد در مقیــاس محــالت معرفــی شــده اســت.
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دار
 پای

ای
ن ه

تما
اخ

 س
ا و

ت ه
اخ

رس
زی

پیش نیاز

کارایی انرژی در ساختمان

کارایی آب در ساختمان

جلوگیری از آلودگی های ساخت وساز

ساختمان 
×5سبز

2×

1×

-×

معیار

استفاده مجدد از ساختمان های قدیمی

حفاظت ساختمان های تاریخی و کاربری های سازگار

احترام به بستر در طراحی و ساخت وساز

مدیریت آب های سیالبی

کاهش جزایر حرارتی

جهت گیری مناسب ساختمان ها نسبت به تابش خورشید

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر محلی

گرمایش و سرمایش طبیعی

کارایی انرژی زیرساخت ها

مدیریت آب های تلف شده

محتوای بازیافتی در تأسیسات زیربنایی

مدیریت بازیافت مواد جامد

کاهش آلودگی های نوری

نوع آبیاری 
×1فضای سبز

1×

1×

1×

41

1×

1×

3×

21

1×

21

1×

1×

1×

212جمع کل
ری

وآو
ن

معیار

LEED امتیاز مخصوص

نوآوری و 
51اجرای متمایز

1×

۶1جمع کل

لی
مح

ت 
لوی

او

اولویت معیار
×4منطقه ای

40جمع کل

8413امتیاز کسب شده

پایداری محالت مسکونی| ریحانه آقامالیی
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کوی فراز
ــران  ــی ته ــمال غرب ــع در ش ــای واق ــی از محله ه ــراز یک ــوی ف ک
اســت. ایــن شــهرک در ناحیــه یــک منطقــه دو و در شــمال محلّــه 
ــادی  ــرار دارد و ســاختمان های در حــال ســاخت زی ســعادت آباد ق
ــم  ــای مه ــر 2(. یکــی از ورودی ه در آن مشــاهده می شــود )تصوی
بــه ایــن منطقــه خیابــان الدن اســت. از ویژگی هــای مهــم محلــه 
می تــوان بــه قیمــت بــاالی زمیــن، نــرخ روزافــزون میــزان 

ــر 3(. ــرد )تصوی ــاره ک ــودن آن اش ــاز ب ــاز و نوس ساخت وس

ارزیابی نمونه موردی
1( موقعیــت و ارتبــاط هوشــمند : منطقــه کــوی فــراز در نواحــی 
حاشــیه ای شــهر قــرار دارد و درحــال  توســعه در زمین هــای خالــی 
ــاخته  ــن س ــا پیش ازای ــه ت ــی ک ــت. زمین های ــون اس ــر پیرام و بک
نشــده و اکنــون بــه دلیــل هجمــه دالالن زمیــن بــا ســرعت زیــاد 
در حــال ساخته شــدن هســتند. نــوع مســیرها و پراکندگــی 
کاربری هــا در محلــه بــه گونــه ایســت کــه امــکان حرکــت پیــاده 
ــدارد. عــدم وجــود مســیرهای مختــص پیــادگان ایمنــی  وجــود ن
ــه،  ــودن منطق ــیه ای ب ــا را کاهــش داده اســت. حاش ــت آنه و امنی
مســیرهای خاکــی، زمین هــای رهاشــده و فضاهــای بزرگ مقیــاس 
)خــارج از مقیــاس انســانی( نیــز بــر شــدت حــس ناامنــی در محلــه 

افــزوده اســت.
ــه دلیــل کمبــود خدمــات حمل ونقــل عمومــی،  ــراز ب در منطقــه ف
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــدت ب ــخصی به ش ــای ش ــتفاده از خودروه اس
ــه  ــد ب ــه می توان ــتفاده از دوچرخ ــای اس ــت فرصت ه ــد تقوی هرچن
روانــی حرکــت و کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطی منجــر شــود.
ــب  ــم در قال ــکونی و آن ه ــورت مس ــاً به ص ــه غالب ــری منطق کارب
ــودن  ــری ب مجموعه هــای عظیــم ســکونت گاهی اســت.  تــک کارب
محلــه ســبب افرایــش رفت وآمدهــا بــه خــارج از آن شــده اســت. 
ــه در  ــق محل ــکونت، رون ــل کار و س ــان مح ــه می ــل فاصل ــه دلی ب
طــول روز کاهش یافتــه و به شــدت خلــوت می شــود. از دیگــر 
ــش  ــه افزای ــوان ب ــد می ت ــرخ آمدوش ــودن ن ــاال ب ــای  ب پیامده

تصویــر2 :جای گیری کوی فراز در محدوده پیرامون. مأخذ : طرح تفصیلی 
منطقه دو شهرداری تهران، 1382. 

 www.googleearth.com,2014 : تصویر3 : عکس هوایی از کوی فراز در منطقه ســعادت آباد. مأخذ
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ــرد.  ــاره ک ــاص اش ــاعات خ ــی در س ــک موضع ــا و ترافی آلودگی ه
محیط زیســت،  و  انســانی  زیســتگاه های  از  حفاظــت  مســئله 
ــراز،  ــوی ف ــا در ک ــت، ام ــل اس ــم و قابل تأم ــیار مه ــئله ای بس مس
ــواران و  ــاز زمین خ ــوم و تاخت وت ــورد هج ــی م ــای طبیع پهنه ه
ــا  ــه ب ــن منطق ــه اســت. هم جــواری ای ــرار گرفت ــا ق ــازندگان بن س
کوهپایــه و دامنه هــای طبیعــی یــک حــوزه ویــژه را پدیــد مــی آورد 
ــه نظــر  ــا آن  ضــروری ب ــط خــاص متناســب ب ــن ضواب ــه تدوی ک

می آیــد.
2( الگــو و طراحــی محــالت : از مهم تریــن مســائلی کــه در بخــش 
ــرار گیــرد، اصــول  ــد مــورد توجــه ق طــرح و  الگــوی محــالت بای
پیاده مــدار،  خیابان هــای  نظیــر  طراحــی شــبکه حمل ونقــل 
مبتنی بــر  توســعه  و  پارکینگ هــا  نامطلــوب  اثــرات  کاهــش 

ــت. ــی اس ــل عموم حمل ونق
ــی   ــاع محل ــتان و اجتم ــوم باهمس ــه مفه ــه ب ــراز محل ــوی ف در ک
ــدارد. محلــه درجایــی معنــا پیــدا می کنــد کــه افــراد در  وجــود ن
ــی  ــف اجتماع ــای مختل ــت در گروه ه ــق عضوی ــم، از ح ــار ه کن
برخوردارنــد و در تعییــن سرنوشــت خــود مشــارکت دارنــد. 
بنابرایــن در یــک محلــه پویــا، روابــط اجتماعــی بــه وجــود می آیــد 
و محلــه بــه محملــی بــرای تعامــالت مــردم بــدل می شــود. 
ــدی  ــای کالب ــود فض ــی وج ــن رفتارهای ــراری چنی ــاز برق پیش نی
ــرای  ــتر الزم ب ــد و بس ــتیبانی کن ــت و پش ــه از آن حمای ــت ک اس
رخــداد فعالیت هــای اجتماعــی را فراهــم ســازد. یکــی از ملزومــات 
ــا کاربری هــای متفــاوت اســت کــه  مهــم، وجــود مراکــز محلــی ب
افــراد در آن گــرد هم آینــد و بــه فعالیت هــای مختلــف فرهنگــی- 

ــد.  ــی بپردازن اجتماع
وجــود شــبکه شــریانی در اطــراف کــوی فــراز باعــث می شــود تــا 
ــل  ــون متص ــی پیرام ــبکه ارتباط ــا ش ــانی ب ــد به آس ــه بتوان منطق
ــهر  ــوزه ش ــی ح ــای تفریح ــق و مکان ه ــا مناط ــاط  آن ب و ارتب
ــن شــریان ها،  ــن ای ــن و اصلی تری ــرار گــردد. یکــی از بزرگ تری برق
بزرگــراه یــادگار امــام اســت کــه از طریــق آن دسترســی بــه ســایر 

ــود. ــن می ش ــهری ممک ــای ش بزرگراه ه
عــدم توجــه بــه کیفیــت همه شــمولی از مســائل نامطلــوب ســطح 
ــر، حمل ونقــل  ــر امنیــت، ایمنــی معاب ــی نظی ــه اســت. عوامل محل
ــک  ــر و تســهیالت آن در ایجــاد ی ــی، طراحــی شــبکه معاب عموم
محیــط همه شــمول تأثیرگــذار اســت، کــه در طراحــی عرصه هــای 
مختلــف محلــه، مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. طیــف وســیعی 
ــودکان و  ــمی-حرکتی، ک ــوالن جس ــر معل ــاس نظی ــراد حس از اف
ســالمندان قابلیــت اســتفاده از محیــط را بــه نحــو احســن ندارنــد. 
فضاهــا بــرای کــودکان جــذاب نیســت و ایمنــی کافــی بــرای بــازی 

و ســرگرمی آن هــا وجــود نــدارد. 
ــل در  ــن عام ــدار : مهم تری ــاختمان های پای ــاخت ها و س 3( زیرس
ایــن بخــش توجــه به نــوع گونه هــای انــرژی و کارآمــدی در مصرف 

ــا مــدرک کارآمــدی  ــراز ســاختمان هایی ب آن اســت. در منطقــه ف
ــه چشــم نمی خــورد و حتــی ســاختمان ها از  ــرژی ب در مصــرف ان
ــا توجــه  ــرژی بیشــتری مصــرف می کننــد. ب میــزان مجــاز نیــز ان
بــه نوســاز بــودن منطقــه و وجــود زمین هــای بکــر فــراوان، تفکــر 
اســتفاده مجــدد از ســاختمان های موجــود رونــق چندانــی نیافتــه 
ــا شــدت و  ــای دســت نخورده ب ــش روی در زمین ه و توســعه و پی
ســرعت فراوانــی ادامــه دارد. ســاختمان های منطقــه بــدون توجــه 
ــب  ــن مطل ــی ای ــه تجل ــده اند ک ــی طراحی ش ــائل اقلیم ــه مس ب
ــید در  ــور خورش ــش ن ــت تاب ــه جه ــی ب ــوان در بی توجه را می ت
ــا توجــه بــه  انتخــاب جهت گیــری ســاختمان ها مشــاهده نمــود. ب
رویکردهــای کالن موجــود در ســطح کشــور مبتنــی بــر اســتفاده 
ــتفاده از   ــدم اس ــز ع ــه نی ــن منطق ــیلی، در ای ــوخت های فس از س
ــن  ــتفاده از ای ــورد. اس ــم می خ ــه چش ــر ب ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــرژی  ــه کــه همــان ان ــن گون ــد، از در دســترس تری ــع می توان مناب
ــز  ــرفته تر نی ــای پیش ــه فناوری ه ــده و ب ــت، آغازش ــید اس خورش
برســد. هرچنــد بــه دلیــل در دســترس بــودن ســوخت های 

فســیلی ایــن نکتــه مغفــول مانــده اســت. 
ــکل گیری  ــبب ش ــه س ــی در منطق ــی کاف ــش گیاه ــود پوش نب
ــیه ای در  ــت حاش ــه باف ــت. درحالی ک ــده اس ــی ش ــر حرارت جزای
ــوان  ــد به عن ــی می توان ــبز و طبیع ــر س ــا و مناظ ــار کوهپایه ه کن
ــت محیطی و  ــه زیس ــک منطق ــه ی ــل ب ــرای تبدی ــت ب ــک فرص ی

ــردد.  ــوب گ ــالم محس س
ــت  ــر مدیری ــت تأثی ــد تح ــای پس مان ــالب و آب ه ــت فاض مدیری
کالن شــهری به صــورت سیســتم اگــو می باشــد کــه بعــد از 
ــه حوضچه هــای مخصوصــی وارد شــده و در بعضــی  جمــع آوری ب
از مــوارد بازیافــت می شــود. هرچنــد طــرح و برنامــه خاصــی بــرای 

ــدارد.  ــن منطقــه وجــود ن بازیافــت و اســتفاده مجــدد در ای
4( نوآوری و فرایند طراحی

ــوآوری و  ــه ن ــراز از هیچ گون ــوی ف ــاختمان های ک ــی س در طراح
خالقیتــی اســتفاده نشــده اســت به عبارت دیگــر، ساخت وســاز 
ــر اســاس الگوهــای رایــج و ناکارُآمــد مرســوم  در ایــن محــدوده ب

صــورت می گیــرد.

بحث
ــش  ــر بخ ــه ه ــرای ورود ب ــت ب ــد نخس ــی لی ــتم ارزیاب در سیس
ــه  ــا ب ــردد ام ــب گ ــه کس ــه آن مرحل ــاز ب ــازات پیش نی ــد امتی بای
ــده  ــر ش ــزام آن صرف نظ ــای الزم از ال ــدم اخــذ حداقل ه ــل ع دلی
اســت. امتیــاز ســیزده محلــه نشــان از شــدت مشــکالت و ســطح 
فاصلــه بــا اســتانداردهای جهانــی  دارد. ر بخــش موقعیــت و 
ارتبــاط هوشــمند جای گیــری نامناســب محلــه در بســتر طبیعــی 
ــود  ــه وج ــی را ب ــه محیط ــه عرص ــیب ب ــب و آس ــن تخری مهم تری
ــل  ــه دلی ــه ب ــر در محل ــری عناص ــان قرارگی ــت. چیدم آورده اس
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ــبب  ــر س ــاد معاب ــیب زی ــر و ش ــد از یکدیگ ــاد مقاص ــه زی فاصل
کاهــش اســتفاده از حرکــت پیــاده شــده و وابســتگی بــه اتومبیــل 
را به شــدت افزایــش می دهــد. در دســته دوم کــه طراحــی عناصــر 
ــی  ــول طراح ــف اص ــد ضع ــت می یاب ــی اهمی ــای محلگ و الگوه
به شــدت بــه چشــم می آیــد، جزئیــات نامناســب در طراحــی 
ــود  ــی و کمب ــبکه ارتباط ــا ش ــتگی ب ــود پیوس ــان، نب ــیر خیاب مس
ــکالت  ــه مش ــطح منطق ــای س ــف اتومبیل ه ــرای توق ــگ ب پارکین
ــن مســئله  ــار ای ــه وجــود آورده اســت. در کن ترافیــک بســیاری ب
ــرمایه های  ــاص س ــی و اختص ــل عموم ــه حمل ونق ــه ب ــدم توج ع
الزم بــر ترافیــک موجــود دامــن زده اســت. نبــود مرکــز محلــه بــا 
کاربری هــای متنــوع کــه زمینــه را بــرای حضــور اقشــار گوناگــون  
فراهــم مــی آورد ســبب کاهــش رونــق محلــه شــده اســت. در ایــن 
محلــه ردپایــی از بهره منــدی از زیرســاخت ها، فناوری هــای نویــن 
و راهکارهــای فعــال و غیرفعــال در راســتای اســتفاده هرچه بیشــتر 
از منابــع خورشــیدی و کاهــش اثــرات نامطلــوب اقلیمــی به چشــم 
ــق  ــر موف ــز غی ــوآوری نی ــه ن ــه در زمین ــن محل ــذا ای ــد و ل نمی آی
بــوده اســت. نمــودار زیــر نتایــج نهایــی ایــن تحلیــل و  جایــگاه آن 
ــر4(. ــد )تصوی ــان می ده ــتاندارد را نش ــدار اس ــا مق ــه ب در مواجه

نتیجه گیری
ــعه  ــده توس ــخ نماین ــول تاری ــران در ط ــای ای ــهرها و آبادی ه ش
می توانــد  آبادی هــا  ایــن  ویژگی هــای  بوده انــد.  تکامــل  و 
ــه کار  ــروزی ب ــان ام ــرای طراح ــی ب ــوان درس های ــدام به عن هرک
ــی  ــا توجه ــن آموزه ه ــه ای ــا ب ــفانه نه تنه ــه متأس ــد. حال آنک آی
نشــده، بلکــه شــهرهای مــا بــا دوری از الگوهــای پیشــین خــود، بــا 
ساخت وســازهای غیــر متعــادل و زیــاده روی در مصــرف منابــع بــه 
ســمت تباهــی و تخریــب محیــط پیرامــون خــود گام برداشــته اند. 
مقالــه حاضــر در راســتای معرفــی میــزان پایــداری محالت شــهری 

ــد  ــی لی ــتم ارزیاب ــتفاده از سیس ــا اس ــر در آن ب ــای مؤث و مؤلفه ه
تدویــن شــده اســت. بــه ایــن منظــور نخســت بــا مــروری اجمالــی  
ــری  ــرح مختص ــایی و ش ــتم شناس ــن سیس ــل در ای ــل دخی عوام
ــن  ــته بندی ای ــک دس ــماره ی ــدول ش ــردد. ج ــان می گ ــر آن بی ب
عوامــل، گویــه هــای آن و امتیــازات اختصــاص داده شــده بــه هریک 
را مشــخص می ســازد. میــزان امتیــاز هــر بخــش بنــا بــر تحلیــل و 
شــناخت عمیــق از محیط مشــخص گشــته اســت. ضعــف امتیازات 
حاصــل از ســنجش میــزان پایــداری کــوی فــراز در تمامــی ابعــاد 
ــق و ریشــه ای در  ــاط ضعــف و مشــکالت عمی نشــان از وجــود نق
ــود  ــتر خ ــه بس ــا ب ــالت نه تنه ــن مح ــروزی دارد. ای ــالت ام مح
ــازند؛  ــه آن وارد می س ــری ب ــات جبران پذی ــانده و لطم آســیب رس
ــد.   ــخ نمی گوین ــز پاس ــاکنین نی ــی س ــای اجتماع ــه نیازه ــه ب بلک
افــراد در ایــن محــالت از یکدیگــر دور شــده و روابــط میــان آن هــا 
تضعیــف می-گــردد. کــوی فــراز ازنظــر زیســت محیطی نیــز پایــدار 
نبــوده و لطمــات زیــادی بــر بســتر طبیعــی محیــط و حیات وحــش 
پیرامــون وارد نمــوده اســت. طراحــی محلــه بــه گونــه ایســت کــه 
نه تنهــا ســطح بهــره وری انــرژی را تنــزل داده بلکــه زمینــه را بــرای 
اســتفاده از پتانســیل های موجــود در اســتفاده از انرژی هــای نویــن 

نظیــر انــرژی خورشــیدی را نیــز از میــان بــرده اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت یافتــن رویکــرد پایــداری، طراحــان و 
ــی و  ــای این چنین ــه معیاره ــا توجــه ب معمــاران ضــروری اســت ب
بومی ســازی آن بــا بســتر فرهنگــی خــود ســبب رونــق اجتماعــی-

ــا  ــا ارتق ــان ب ــده و همزم ــهروندان ش ــت ش ــادی محیط زیس اقتص
ــته  ــه داش ــز توج ــی نی ــع طبیع ــظ مناب ــه حف ــط ب ــت محی کیفی
ــن  ــت ای ــل و کاربس ــناخت، تحلی ــا ش ــوان ب ــذا می ت ــند. ل باش
شــاخص ها بــه تدویــن الگوهایــی رســید کــه بــه اعتــالی وضعیــت 

ــد. ــک کن ــور کم ــازی کش ــاری و شهرس ــی معم کنون

تصویر4 :امتیاز نهایی کوی فراز. مأخذ: نگارنده. 
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ــازی  ــامان دهی و بهس ــم. )1387(. س ــر، کری ــین زاده دلب ــی، و حس • آذر، عل
ــوردی  ــه م ــد، نمون ــازی جدی ــرد شهرس ــتفاده از رویک ــا اس ــنتی ب ــالت س مح

ــتایی،7 )11(: 118-14۶.  ــای روس ــه جغرافی ــز. مجل ــرخاب تبری س

• شــیعه، اســماعیل، زرآبــادی، ســعیده و یزدان پناهی، زهــرا  الســادات. )1392(. 
ــه  ــران، مطالع ــنتی ای ــالت س ــالم در مح ــه س ــوم محل ــن مفه ــی و تبیی بررس
ــای  ــات و پژوهش ه ــه مطالع ــران. مجل ــی ته ــام زاده یحی ــه ام ــوردی: محل م

ــه ای، 7 )17(: 20-1. ــهری و منطق ش

ــر.  ــیه کوی ــهرهای حاش ــهری در ش ــی ش ــوروش. )1379(. طراح ــکار ،ک • گل
ــا، 8 )0(: 43-۵2 . ــای زیب ــه هنره مجل

• طــرح تفصیلــی منطقــه دو شــهر تهــران. )1382(. نهــران : مهندســین مشــاور 
سراوند. 
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