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چکیــده | مقولــه پایــداری امــری اســت کــه در جهــان امــروز بنــا بــه محدودیتهــا و مســائل محیطــی بهشــدت
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بررســی پایــداری در هــر ســه بعــد اجتماعــی ،اقتصــادی و زیسـتمحیطی و
تدویــن الگوهــا و معیــار ســنجش آن موضــوع بســیاری از پژوهشهــای صــورت گرفتــه در حــوزه معمــاری و

شهرســازی اســت .مؤسســه لیــد ( )LEEDیکــی از ایــن مؤسســات اســت کــه بــه تدویــن شــیوهنامه ســنجش
کیفیــت در مقیاسهــای مختلــف محــات شــهری ،ســاختمانها و فضاهــای داخلــی پرداختــه و امتیازاتــی
را بــرای صرفهجوئــی در انــرژی ،دسترســی آســان بــه وســایل نقلیــه عمومــی ،جمــعآوری آبهــای روان و
صرفهجوئــی در مصــرف آب درنظــر میگیــرد .در کشــور ایــران نیــز رشــد شهرنشــینی و گســترش محــات بــا
ســرعت زیــادی در حــال وقــوع اســت ،امــا بررســی میــزان کیفیــت در کنــار ایــن رشــد کمــی مســئله مهمــی
اســت کــه کمتــر بــدان توجــه شــده اســت .در ایــن مقالــه نخســت بــا مــروری اجمالــی ،ادبیــات موضــوع
پایــداری و کیفیــت محیــط بیــان شــده و آنــگاه بــه ویژگیهــای نمونــه مــوردی پرداختــه میشــود .در ایــن
تحقیق«کــوی فــراز» بهعنــوان نمونـهای از محــات امــروزی ایــران براســاس ســنجههای سیســتم لیــد مــورد
بررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد تــا میــزان تطابــق یــک محلــه مســکونی نوســاز بــا عوامــل پایــداری محیطــی
نشــان داده شــود.

واژگان کلیدی | پایداری ،محالت مسکونی ،کیفیت زندگی ،ارزیابی.
مقدمــه | شــهرها عرصههــای اجتماعــی هســتند کــه در یــک
پهنــه طبیعــی ،بســتری مناســب جهــت پاسـخدهی بــه نیازهــای
انســان در جهــت رفــاه ،آســایش و داشــتن مناســبات اجتماعــی
فراهــم میآورنــد .امــا افزایــش جمعیــت ،رشــد ســریع و گســترش
نامــوزون شهرنشــینی آهنــگ بحرانــی کــردن مســائل شــهرهای
کشــور را ســرعت بخشــیده اســت (آذر و حســین زاده.)1387 ،
معمــاری و طراحــی شــهری بــهعنــوان انضباطهایی که مســئولیت
شــکلدهی بــه محیــط شــهر را بــه عهــدهدارنــد ،میتواننــد نقــش
دوســویهای در جهــت حفــظ و ترمیــم ظرفیتهــای محیطــی و
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یــا متقابــ ً
ا در جهــت تخریــب و آسیبرســانی غیرقابلجبــران
بــه محیــط طبیعــی ایفــا کننــد .ایــن مســئله ضــرورت توجــه بــه
آســیبهای گوناگــون ناشــی از محیــط کالبــدی و تأثیــرات آن بــر
زندگــی انســان و بســتر طبیعــی پیرامونــش را گوشــزد میکنــد
(شــیعه.)1392 ،

در ایــن مقالــه نخســت مــروری اجمالــی بــر پیشــینه مبحــث
پایــداری در تمامــی ابعــاد آن و نظریــات افــراد صاحبنظــر صــورت
میگیــرد .ســپس مفهــوم ارزیابــی پایــداری محیطــی و مدلهــای
ارائهشــده توســط ســازمانهای رســمی و غیررســمی بهطــور
اختصــار بیــان میشــود .مــدل ارزیابــی کیفیــت محیطــی «لیــد»
بهعنــوان سیســتم مبنــا انتخابشــده و پایــه ارزیابــی نمونــه
منتخــب قــرار گرفتــه اســت .بــهمنظــور آشــنایی بــا ایــن سیســتم
بعــد از معرفــی اصــول و معیارهــای آن و شــناخت اجمالــی از نمونه

پایداری محالت مسکونی| ریحانه آقامالیی
تحقیــق ،ســنجش صــورت گرفتــه و میــزان تطابــق آن بــا پایــداری
مشــخص میشــود.

مروری اجمالی بر پیشینه تحقیق

مبحث پایداری

میتــوان آغــاز جنبــش زیســتمحیطی مــدرن را بــا انتشــار
کتــاب «بهــار خاموش» نوشــته «راســل کارســون» در ســال 1962
همــراه دانســت ( .)Moughtin, 1996یکــی دیگــر از منابــع مهــم
در تحلیــل زیســتمحیطی ،کتــاب «کوچــک زیباســت» نوشــته
«شــوماخر » اســت (گلــکار .)1379 ،بحــث توســعه پایدار در ســال
 1987از طریــق گــزارش موســوم بــه گــزارش «برونتلنــد» تحــت
عنــوان «آینــده مشــترک مــا» توســط کمیســیون جهانــی محیــط
و توســعه بهطــور رســمی در دســتور کار سیاســی کشــورها قــرار
گرفــت .همچنیــن در ســال  1992در اجــاس ســازمان ملــل،
در شــهر ریودژانیــرو تحــت عنــوان اجــاس «ســران زمیــن»
ســندی در همیــن رابطــه توســط  178کشــور بــه امضــا رســید کــه
بهعنــوان «دســتورکار »21انتشــار یافــت و براســاس ایــن ســند
تمــام کشــورها موظــف بــه رعایــت اصــول منــدرج در آن شــدهاند.
بــر طبــق ســند مزبــور ،سیســتم برنامهریــزی و طراحــی شــهری
بهعنــوان یکــی از ســازوکارهای کارآمــد بهمنظــور پیگیــری
توســعه پایــدار معرفــی میشــود و در همیــن راســتا معمــاران و
طراحــان شــهری مبحــث شــهر و معمــاری پایــدار را در دســتور
کار خویــش قــرار دادهانــد (محمــد زاده .)1383 ،گرچــه در بــاب
توســعه پایــدار مطالــب گوناگونــی تهیــه شــده ،امــا در مــورد
تعریــف آن ،توافــق نظــری وجــود نداشــته و ازایــنرو در ادبیــات
تخصصــی معانــی متفاوتــی بــرای آن بیــان شــده اســت .رایجتریــن
تعریــف پذیرفتهشــده ،تعریــف منــدرج در گــزارش بروتنلنــد اســت
ی ســت کــه نیازهــای نســل
کــه طبــق آن توســعه پایــدار توســعه ا 
حاضــر را بــدون مصالحــه و صــرفنظــر از توانایــی نســلهای
آینــده در بــرآوردن نیازهایشــان تأمیــن کنــد (تصویــر.)1

تصویر: 1نمودار توسعه پایدار .مأخذ .Barton, 2003 :

پایداری و ارتقای کیفی محالت

بســیاری از نظریــات بــا تدقیــق اصــول پایــداری از آن ب ـ ه عنــوان
راهــکاری بــرای ارتقــای کیفیــت محیــط و محــات بهره جســتهاند
کــه در ادامــه شــرح مختصــری از آن در چارچــوب تحقیــق بیــان
میشــود.

تــاش بــرای طراحــی محــات در شــهرها از آغــاز قــرن بیســتم
شــروع و رویکردهــا و جنبشهــای زیــادی بهمنظــور ارتقــای
کیفیــت ایــن محــات بیــان شــد .تــاش بــرای طراحــی محــات
توســط « پاتریــک گــدس» در ابتــدای قــرن بیســتم مطــرح شــد
و در انگلســتان مــورد توجــه قــرار گرفــت .ایــن مفهــوم در طــول
زمــان بــا اضافــه شــدن کیفیــات مــورد نیــاز زندگــی امــروزی
تحــت عناویــن دهکــده میلنیــوم و محــات پایــدار تــا امــروز
در چشماندازســازی محــات پایــدار لنــدن مورداســتفاده قــرار
میگیــرد .بعدهــا نیواوربنیســتها ( )New Urbanistsبــا ادامــه
دادن مــدل واحــد همســایگی پــری مدلهایــی تحــت عنــوان
محــات ســنتی  ، TND-TODمحــات ســرزنده اســترالیایی و

پدســترین پاکــت ( )pedestrian pocketرا مطــرح کردنــد کــه در
بســیاری از کشــورها مورداســتفاده قــرار گرفــت.

سیستم لید ()LEED

بهمنظــور تدقیــق رویکردهــای نظــری و تدویــن سیســتمهای
ارزیابــی و کنتــرل کیفیــت محــات ،تالشهــای زیــادی در
کشــورهای گوناگــون صــورت گرفــت کــه ازجملــه میتــوان بــه
ســند راهبــردی تقویــت محــات لنــدن و سیســتم ارزیابــی لیــد
اشــاره کــرد.
 LEEDبــ ه عنــوان یــک سیســتم رتبهبنــدی ســاختمانها و
محــات ســبز ،بــهمنظــور کاهــش دادن مصــرف انــرژی در ســطح
بینالمللــی مطــرح شــده اســت .ایــن سیســتم توســط شــورای
ساختمانســازی ســبز ایاالتمتحــده در مــارس  2006توســعه
یافتــه و صاحبــان ســاختمان را بــا چهارچوبــی بــرای شناســایی و
اجــرای طرحهــای عملــی آشــنا کــرده اســت .لیــد در مقیاسهــای
محــات شــهری ،ســاختمانها و فضاهــای داخلــی بــه کار مـیرود
و امتیازاتــی را بــرای صرفهجوئــی در انــرژی ،دسترســی آســان بــه
وســایل نقلیــه عمومــی ،جمـعآوری آبهــای روان و صرفهجوئی در
مصــرف آب درنظــر میگیــرد .پــس از جمـعآوری امتیــازات ،امتیــاز
نهایــی از لیــد دریافــت میشــود کــه در ایــن صــورت هرچقــدر
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
کیفیــت محیــط در مقیــاس محــات مبنــای شــناخت کار قــرار
گرفتــه اســت .ایــن ســازمان کــه بهمنظــور برنامهریــزی جامــع

بهار  1397شماره 42

39

درزمینــه هدایــت طراحــی محیطــی و انــرژی کارایــی در محــات
پایــدار بــه وجــود آمــده ،در  205پــروژه در  39ایالــت آمریــکا اجــرا

شــده اســت .در جــدول  1اصــول و معیارهــای سیســتم ارزیابــی
لیــد در مقیــاس محــات معرفــی شــده اســت.

جدول: 1اصول و معیارهای سیســتم ارزیابی لید در مقیاس محالت .مأخذ  :نگارنده.

معیارهای سیستم ارزیابی

دسته
پیشنیاز

موقعیت هوشمند

-

حفاظت گونههای زیستمحیطی

-

×

حفاظت آب و تاالبها

-

×

حفاظت زمینهای کشاورزی

-

×

-

×

جلوگیری دشتهای سیالبی
موقعیت و ارتباط هوشمند

معیار

مکانهای دارای اولویت

10

توسعههای درونشهری

2

1

موقعیتهایی که وابستگی به اتومبیل را کاهش میدهد

7

×

شبکه دوچرخه رانی

1

×

نزدیکی کار و سکونت

3

×

شیب

1

×

طراحی سایت سازگار با محیطزیست

1

×

ترمیم زیستگاهها

1

×

1

×

حفاظت بلندمدت از زیستگاهها و بدنههای آبی
جمع کل
پیشنیاز

12

3

توسعه فشرده شهری
جامعهی باز و بههمپیوسته

-

×

مراکز محالت با اختالط عملکردی

4

الگو و طراحی محالت

جمعیت متنوع ازنظر سطح درآمدی

7

3

کاهش ردپای پارکینگها

1

×

شبکه خیابانها

2

1

تسهیالت حملونقل عمومی

2

1

مدیریت تقاضای حملونقل عمومی

2

×

دسترسی به فضاهای شهری و عمومی

1

1

دسترسی به خدمات رفاهی -تفریحی

1

1

1

×

2

×

1

×

2

1

1

×

مشارکت اجتماعی
تولید غذای محلی
مسیرهای با درختان سایهانداز
مدارس محلی
جمع کل

2

27
6

طراحی همهشمول و امکان پذیرش غیر ساکنین
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خیابانهای مناسب پیاده

×

3

2

معیار

40

امتیاز

کوی فراز

26

×
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ساختمان
سبز

5

2

×

1

×

-

×

نوع آبیاری
فضای سبز

1

1

×

حفاظت ساختمانهای تاریخی و کاربریهای سازگار

1

×

احترام به بستر در طراحی و ساختوساز

1

×

پیشنیاز
کارایی انرژی در ساختمان
کارایی آب در ساختمان
جلوگیری از آلودگیهای ساختوساز

معیار
زیرساختها و ساختمانهای پایدار

استفاده مجدد از ساختمانهای قدیمی

مدیریت آبهای سیالبی

4

1

کاهش جزایر حرارتی

1

×

جهتگیری مناسب ساختمانها نسبت به تابش خورشید

1

×

3

×

2

1

1

×

2

1

1

×

1

×

1

×

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر محلی
گرمایش و سرمایش طبیعی
کارایی انرژی زیرساختها
مدیریت آبهای تلفشده
محتوای بازیافتی در تأسیسات زیربنایی
مدیریت بازیافت مواد جامد
کاهش آلودگیهای نوری

جمع کل

معیار
نوآوری

نوآوری و
اجرای متمایز

×

21

2

5

1

امتیاز مخصوص LEED
1

×

جمع کل
اولویت محلی

معیار

جمع کل
امتیاز کسبشده

×

اولویت
منطقهای

6

1

4

×

4

0

84

13
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کوی فراز

کــوی فــراز یکــی از محلههــای واقــع در شــمال غربــی تهــران
اســت .ایــن شــهرک در ناحیــه یــک منطقــه دو و در شــمال محلّــه
ســعادتآباد قــرار دارد و ســاختمانهای در حــال ســاخت زیــادی
در آن مشــاهده میشــود (تصویــر  .)2یکــی از ورودیهــای مهــم
بــه ایــن منطقــه خیابــان الدن اســت .از ویژگیهــای مهــم محلــه
میتــوان بــه قیمــت بــاالی زمیــن ،نــرخ روزافــزون میــزان
ساختوســاز و نوســاز بــودن آن اشــاره کــرد (تصویــر .)3

تصویــر: 2جایگیری کوی فراز در محدوده پیرامون .مأخذ  :طرح تفصیلی
منطقه دو شهرداری تهران.1382 ،

ارزیابی نمونه موردی

 )1موقعیــت و ارتبــاط هوشــمند  :منطقــه کــوی فــراز در نواحــی
حاشــیهای شــهر قــرار دارد و درحــالتوســعه در زمینهــای خالــی
و بکــر پیرامــون اســت .زمینهایــی کــه تــا پیشازایــن ســاخته
نشــده و اکنــون بــه دلیــل هجمــه دالالن زمیــن بــا ســرعت زیــاد
در حــال ساختهشــدن هســتند .نــوع مســیرها و پراکندگــی
کاربریهــا در محلــه بــه گونــه ایســت کــه امــکان حرکــت پیــاده
وجــود نــدارد .عــدم وجــود مســیرهای مختــص پیــادگان ایمنــی
و امنیــت آنهــا را کاهــش داده اســت .حاشــیهای بــودن منطقــه،
مســیرهای خاکــی ،زمینهــای رهاشــده و فضاهــای بزرگمقیــاس
(خــارج از مقیــاس انســانی) نیــز بــر شــدت حــس ناامنــی در محلــه
افــزوده اســت.

در منطقــه فــراز بــه دلیــل کمبــود خدمــات حملونقــل عمومــی،
اســتفاده از خودروهــای شــخصی بهشــدت بــه چشــم میخــورد.
هرچنــد تقویــت فرصتهــای اســتفاده از دوچرخــه میتوانــد بــه
روانــی حرکــت و کاهــش آلودگیهــای زیسـتمحیطی منجــر شــود.
کاربــری منطقــه غالبــاً بهصــورت مســکونی و آنهــم در قالــب
مجموعههــای عظیــم ســکونتگاهی اســت .تــک کاربــری بــودن
محلــه ســبب افرایــش رفتوآمدهــا بــه خــارج از آن شــده اســت.
بــه دلیــل فاصلــه میــان محــل کار و ســکونت ،رونــق محلــه در
طــول روز کاهشیافتــه و بهشــدت خلــوت میشــود .از دیگــر
پیامدهــای بــاال بــودن نــرخ آمدوشــد میتــوان بــه افزایــش

تصویر : 3عکس هوایی از کوی فراز در منطقه ســعادتآباد .مأخذ www.googleearth.com,2014 :
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آلودگیهــا و ترافیــک موضعــی در ســاعات خــاص اشــاره کــرد.

مســئله حفاظــت از زیســتگاههای انســانی و محیطزیســت،
مســئلهای بســیار مهــم و قابلتأمــل اســت ،امــا در کــوی فــراز،
پهنههــای طبیعــی مــورد هجــوم و تاختوتــاز زمینخــواران و
ســازندگان بنــا قــرار گرفتــه اســت .همجــواری ایــن منطقــه بــا
کوهپایــه و دامنههــای طبیعــی یــک حــوزه ویــژه را پدیــد مـیآورد
کــه تدویــن ضوابــط خــاص متناســب بــا آن ضــروری بــه نظــر
میآیــد.

 )2الگــو و طراحــی محــات  :از مهمتریــن مســائلی کــه در بخــش
طــرح و الگــوی محــات بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،اصــول
طراحــی شــبکه حملونقــل نظیــر خیابانهــای پیادهمــدار،
کاهــش اثــرات نامطلــوب پارکینگهــا و توســعه مبتنیبــر
حملونقــل عمومــی اســت.

در کــوی فــراز محلــه بــه مفهــوم باهمســتان و اجتمــاع محلــی
وجــود نــدارد .محلــه درجایــی معنــا پیــدا میکنــد کــه افــراد در
کنــار هــم ،از حــق عضویــت در گروههــای مختلــف اجتماعــی
برخوردارنــد و در تعییــن سرنوشــت خــود مشــارکت دارنــد.
بنابرایــن در یــک محلــه پویــا ،روابــط اجتماعــی بــه وجــود میآیــد
و محلــه بــه محملــی بــرای تعامــات مــردم بــدل میشــود.
پیشنیــاز برقــراری چنیــن رفتارهایــی وجــود فضــای کالبــدی
اســت کــه از آن حمایــت و پشــتیبانی کنــد و بســتر الزم بــرای
رخــداد فعالیتهــای اجتماعــی را فراهــم ســازد .یکــی از ملزومــات
مهــم ،وجــود مراکــز محلــی بــا کاربریهــای متفــاوت اســت کــه
افــراد در آن گــرد همآینــد و بــه فعالیتهــای مختلــف فرهنگــی-
اجتماعــی بپردازنــد.

وجــود شــبکه شــریانی در اطــراف کــوی فــراز باعــث میشــود تــا
منطقــه بتوانــد بهآســانی بــا شــبکه ارتباطــی پیرامــون متصــل
و ارتبــاط آن بــا مناطــق و مکانهــای تفریحــی حــوزه شــهر
برقــرار گــردد .یکــی از بزرگتریــن و اصلیتریــن ایــن شــریانها،
بزرگــراه یــادگار امــام اســت کــه از طریــق آن دسترســی بــه ســایر
بزرگراههــای شــهری ممکــن میشــود.

عــدم توجــه بــه کیفیــت همهشــمولی از مســائل نامطلــوب ســطح
محلــه اســت .عواملــی نظیــر امنیــت ،ایمنــی معابــر ،حملونقــل
عمومــی ،طراحــی شــبکه معابــر و تســهیالت آن در ایجــاد یــک
محیــط همهشــمول تأثیرگــذار اســت ،کــه در طراحــی عرصههــای
مختلــف محلــه ،مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت .طیــف وســیعی
از افــراد حســاس نظیــر معلــوالن جســمی-حرکتی ،کــودکان و
ســالمندان قابلیــت اســتفاده از محیــط را بــه نحــو احســن ندارنــد.
فضاهــا بــرای کــودکان جــذاب نیســت و ایمنــی کافــی بــرای بــازی
و ســرگرمی آنهــا وجــود نــدارد.

 )3زیرســاختها و ســاختمانهای پایــدار  :مهمتریــن عامــل در
ایــن بخــش توجــه به نــوع گونههــای انــرژی و کارآمــدی در مصرف

آن اســت .در منطقــه فــراز ســاختمانهایی بــا مــدرک کارآمــدی
در مصــرف انــرژی بــه چشــم نمیخــورد و حتــی ســاختمانها از
میــزان مجــاز نیــز انــرژی بیشــتری مصــرف میکننــد .بــا توجــه
بــه نوســاز بــودن منطقــه و وجــود زمینهــای بکــر فــراوان ،تفکــر
اســتفاده مجــدد از ســاختمانهای موجــود رونــق چندانــی نیافتــه
و توســعه و پیــش روی در زمینهــای دســتنخورده بــا شــدت و
ســرعت فراوانــی ادامــه دارد .ســاختمانهای منطقــه بــدون توجــه
بــه مســائل اقلیمــی طراحیشــدهاند کــه تجلــی ایــن مطلــب
را میتــوان در بیتوجهــی بــه جهــت تابــش نــور خورشــید در
انتخــاب جهتگیــری ســاختمانها مشــاهده نمــود .بــا توجــه بــه
رویکردهــای کالن موجــود در ســطح کشــور مبتنــی بــر اســتفاده
از ســوختهای فســیلی ،در ایــن منطقــه نیــز عــدم اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه چشــم میخــورد .اســتفاده از ایــن
منابــع میتوانــد ،از در دســترس تریــن گونــه کــه همــان انــرژی
خورشــید اســت ،آغازشــده و بــه فناوریهــای پیشــرفتهتر نیــز
برســد .هرچنــد بــه دلیــل در دســترس بــودن ســوختهای
فســیلی ایــن نکتــه مغفــول مانــده اســت.
نبــود پوشــش گیاهــی کافــی در منطقــه ســبب شــکلگیری
جزایــر حرارتــی شــده اســت .درحالیکــه بافــت حاشــیهای در
کنــار کوهپایههــا و مناظــر ســبز و طبیعــی میتوانــد بهعنــوان
یــک فرصــت بــرای تبدیــل بــه یــک منطقــه زیســتمحیطی و
ســالم محســوب گــردد.

مدیریــت فاضــاب و آبهــای پسمانــد تحــت تأثیــر مدیریــت
کالنشــهری بهصــورت سیســتم اگــو میباشــد کــه بعــد از
جم ـعآوری بــه حوضچههــای مخصوصــی وارد شــده و در بعضــی
از مــوارد بازیافــت میشــود .هرچنــد طــرح و برنامــه خاصــی بــرای
بازیافــت و اســتفاده مجــدد در ایــن منطقــه وجــود نــدارد.
 )4نوآوری و فرایند طراحی

در طراحــی ســاختمانهای کــوی فــراز از هیچگونــه نــوآوری و
خالقیتــی اســتفاده نشــده اســت بهعبارتدیگــر ،ساختوســاز
ُ
ناکارآمــد مرســوم
در ایــن محــدوده بــر اســاس الگوهــای رایــج و
صــورت میگیــرد.

بحث

در سیســتم ارزیابــی لیــد نخســت بــرای ورود بــه هــر بخــش
بایــد امتیــازات پیشنیــاز بــه آن مرحلــه کســب گــردد امــا بــه
دلیــل عــدم اخــذ حداقلهــای الزم از الــزام آن صرفنظــر شــده
اســت .امتیــاز ســیزده محلــه نشــان از شــدت مشــکالت و ســطح
فاصلــه بــا اســتانداردهای جهانــی دارد .ر بخــش موقعیــت و
ارتبــاط هوشــمند جایگیــری نامناســب محلــه در بســتر طبیعــی
مهمتریــن تخریــب و آســیب بــه عرصــه محیطــی را بــه وجــود
آورده اســت .چیدمــان قرارگیــری عناصــر در محلــه بــه دلیــل
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فاصلــه زیــاد مقاصــد از یکدیگــر و شــیب زیــاد معابــر ســبب
کاهــش اســتفاده از حرکــت پیــاده شــده و وابســتگی بــه اتومبیــل
را بهشــدت افزایــش میدهــد .در دســته دوم کــه طراحــی عناصــر
و الگوهــای محلگــی اهمیــت مییابــد ضعــف اصــول طراحــی
بهشــدت بــه چشــم میآیــد ،جزئیــات نامناســب در طراحــی
مســیر خیابــان ،نبــود پیوســتگی بــا شــبکه ارتباطــی و کمبــود
پارکینــگ بــرای توقــف اتومبیلهــای ســطح منطقــه مشــکالت
ترافیــک بســیاری بــه وجــود آورده اســت .در کنــار ایــن مســئله
عــدم توجــه بــه حملونقــل عمومــی و اختصــاص ســرمایههای
الزم بــر ترافیــک موجــود دامــن زده اســت .نبــود مرکــز محلــه بــا
کاربریهــای متنــوع کــه زمینــه را بــرای حضــور اقشــار گوناگــون
فراهــم مـیآورد ســبب کاهــش رونــق محلــه شــده اســت .در ایــن
محلــه ردپایــی از بهرهمنــدی از زیرســاختها ،فناوریهــای نویــن
و راهکارهــای فعــال و غیرفعــال در راســتای اســتفاده هرچه بیشــتر
از منابــع خورشــیدی و کاهــش اثــرات نامطلــوب اقلیمــی به چشــم
نمیآیــد و لــذا ایــن محلــه در زمینــه نــوآوری نیــز غیــر موفــق
بــوده اســت .نمــودار زیــر نتایــج نهایــی ایــن تحلیــل و جایــگاه آن
در مواجهــه بــا مقــدار اســتاندارد را نشــان میدهــد (تصویــر.)4

نتیجهگیری

شــهرها و آبادیهــای ایــران در طــول تاریــخ نماینــده توســعه
و تکامــل بودهانــد .ویژگیهــای ایــن آبادیهــا میتوانــد
هرکــدام بهعنــوان درسهایــی بــرای طراحــان امــروزی بــهکار
آیــد .حالآنکــه متأســفانه نهتنهــا بــه ایــن آموزههــا توجهــی
نشــده ،بلکــه شــهرهای مــا بــا دوری از الگوهــای پیشــین خــود ،بــا
ساختوســازهای غیــر متعــادل و زیــادهروی در مصــرف منابــع بــه
ســمت تباهــی و تخریــب محیــط پیرامــون خــود گام برداشــتهاند.
مقالــه حاضــر در راســتای معرفــی میــزان پایــداری محالت شــهری

تصویر: 4امتیاز نهایی کوی فراز .مأخذ :نگارنده.
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و مؤلفههــای مؤثــر در آن بــا اســتفاده از سیســتم ارزیابــی لیــد
تدویــن شــده اســت .بــه ایــن منظــور نخســت بــا مــروری اجمالــی
عوامــل دخیــل در ایــن سیســتم شناســایی و شــرح مختصــری
بــر آن بیــان میگــردد .جــدول شــماره یــک دســتهبندی ایــن
عوامــل ،گویــه هــای آن و امتیــازات اختصــاص دادهشــده بــه هریک
را مشــخص میســازد .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
نشــان از وجــود نقــاط ضعــف و مشــکالت عمیــق و ریش ـهای در
محــات امــروزی دارد .ایــن محــات نهتنهــا بــه بســتر خــود
آســیب رســانده و لطمــات جبرانپذیــری بــه آن وارد میســازند؛
بلکــه بــه نیازهــای اجتماعــی ســاکنین نیــز پاســخ نمیگوینــد.
افــراد در ایــن محــات از یکدیگــر دور شــده و روابــط میــان آنهــا
تضعیــف می-گــردد .کــوی فــراز ازنظــر زیسـتمحیطی نیــز پایــدار
نبــوده و لطمــات زیــادی بــر بســتر طبیعــی محیــط و حیاتوحــش
پیرامــون وارد نمــوده اســت .طراحــی محلــه بــه گونــه ایســت کــه
نهتنهــا ســطح بهــرهوری انــرژی را تنــزل داده بلکــه زمینــه را بــرای
اســتفاده از پتانســیلهای موجــود در اســتفاده از انرژیهــای نویــن
نظیــر انــرژی خورشــیدی را نیــز از میــان بــرده اســت.

بــا توجــه بــه اهمیــت یافتــن رویکــرد پایــداری ،طراحــان و
معمــاران ضــروری اســت بــا توجــه بــه معیارهــای اینچنینــی و
بومیســازی آن بــا بســتر فرهنگــی خــود ســبب رونــق اجتماعــی-
اقتصــادی محیطزیســت شــهروندان شــده و همزمــان بــا ارتقــا
کیفیــت محیــط بــه حفــظ منابــع طبیعــی نیــز توجــه داشــته
باشــند .لــذا میتــوان بــا شــناخت ،تحلیــل و کاربســت ایــن
شــاخصها بــه تدویــن الگوهایــی رســید کــه بــه اعتــای وضعیــت
کنونــی معمــاری و شهرســازی کشــور کمــک کنــد.
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