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 چكيده
راه براي رسـيدن بـه    ترين مهممحيط زيستي، امروزه پايداري جوامع كوچك را  هاي جنبشهدف مطرح  ترين مهم عنوان بهتوسعه پايدار 

در حالي  اين .كند مياي جلب  و توجه توسعه را به توسعه محله دانستهگيري محالت پايدار را الزم شكل رو ازاين. كند ميداري معرفي پاي
، اجتمـاعي و محيطـي شـاهد بـوده     ياقتصاد يها زمينهمختلفي را در  يها دگرگونيدر دوران معاصر تغيير و  يشهر هاي بافتاست كه 

است.  تأثير نمودهرا در پاسخگويي به نياز ساكنان دستخوش  ها آن كاراييو  واردشدهبر كالبد محالت  يثرات زياداست كه به دنبال آن ا
 يتوان حاكميت خودرو، گسيختگي بافت، عدم توجه به زمينه و بوم دانست كه مشكالتي چون افـت پايـدار   اين عوامل را مي ترين مهم

 گشـايي  مشكلو  مشكل يابيسكونت را منجر گرديده است. بدين منظور براي فرآيند و كاهش رضايت  يمحيطي، افزايش مصرف انرژ
 يرا برا زيست محيطو  يپردازند. يكي از الگوهايي كه مستقيماً انرژ كه به سنجش پايداري مي اند شده معرفيو الگوهايي  ها روشكور مذ

است كه ضمن ارزيابي  اي محلهدر توسعه  ياحي محيطي و انرژمديريت طر يقرار داده است. مدل الگو مورد هدف يا محله هاي توسعه
كنـد. معيارهـاي ايـن     ارائه مي زيست محيطسازگار با  اي محلهتوسعه  يمحيطي، راهبردهايي برا يپايدار ازنظرو مقايسه نواحي مختلف 

. هـدف ايـن پـژوهش سـعي بـر      سبز اسـت  يها و ساختمان نوشهر باوري، جنبش يالگو بر اساس تركيبي از اصول رشد هوشمند شهر
اصلي اين پژوهش سنجش وضعيت پايداري محلـه   سؤالاقتصاد و سرچشمه شهر گرگان است.  هاي محلهمعرفي الگو و كاربست آن در 

كنـد، از روش   گرايي تبعيت مـي هاي تحقيقي اثباتواره در اين پژوهش كه از الگو سان بدينبوده است.  LEED-NDبر مبناي الگوي 
پايـداري محيطـي    ازنظريك توسعه جديد شهري  عنوان بهنتايج پژوهش بيانگر آن بود كه محله اقتصاد  .شود ي استفاده ميهش كمپژو

يداري اين كند كه هر دو، حداقل امتيازهاي پا را كسب مي 28امتياز  يك محله تاريخي عنوان به سبز مشهد -و محله سرچشمه 33امتياز 
 اند. الگو را نيز كسب نكرده
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رضا پاسيان خمرى

 مقدمه
فسـيلي،   هـاي  سـوخت سبك زندگي، افزايش مصـرف   شمار بيمفاهيمي است كه امروزه به سبب تغييرات سريع و  ازجملهپايدار  توسعه

عدالتي و پائين آمـدن كيفيـت زنـدگي و تغييـرات      رويه جمعيت، رواج بي ، آلودگي، افزايش بيها اكوسيستمنابودي منابع طبيعي، تخريب 
در چند دهـه اخيـر تبـديل گشـته      المللي بينهاي پيش روي جوامع بشري و مجامع  چالش ترين هعمدبه يكي از  محيطي زيستگسترده 

گيري  شكل در روندنقش را  ترين عمدهبشر كه  هاي گاه سكونت ترين اصلي عنوان به). در اين ميان شهرها 1389سرائي و مويدفر، ( است
شواهد آن  ازجملهكه  اند دادهات مباحث مربوط به پايداري را به خود اختصاص مناقش هاي كانون ترين اصلي اند بودهدار  اين تغييرات عهده

در ناپايـداري شـهرها،    ديگـر  عبارت بهاشاره نمود.  21دستور كار سران  به گزارش كميسيون برانت لند، كنفرانس زمين در ريو و توان مي
اري از نظريات پايداري با تمركز بر شهرها با مطرح نمودن ايجـاد  از همين روست كه بسي درواقعتصور دنيايي پايدار ميسر نخواهد بود و 

پايـداري و كيفيـات    ءارتقـا  منظور بهپاك و تجديدپذير الگوهاي مختلفي را  هاي انرژيتعادل و توازن در مصرف منابع و استفاده بهينه از 
جايگاه محالت در سـاخت كالبـدي اجتمـاعي شـهرها،     در همين راستا و با توجه به  .)1384موسي كاظمي، ( اند دادهمحيط شهري ارائه 

از  توانـد  مـي پايداري شهري كه امروزه بيشتر متون شهرسازي را به خود اختصاص داده است از زاويه توجه به محالت (محالت پايـدار)  
ـ كمر هايي مجموعهران وجود داشته است، ين و ايه از گذشته در مشرق زمكبرخوردار باشد. محله  اي ويژهاهميت  اعضـا و   كتـ  كب از ت

افـراد   هـاي  ويژگـي  وسـيله  به توانند ميگر بوده و يديكروابط متقابل با  يز، دارايمتما هاي خصلته ضمن دارا بودن كهستند  هايي بخش
ـ ا توان و نينه و يشي، منافع، پكمشتر هاي ارزش، ييايجغراف يمحل، مرزها يكن در كسا ـ پو يروي ـ ) تعردهـي  سـازمان ( يياي  ف شـوند ي
 .)1385اجي پور، ح(

در كشـورهاي   خصـوص  بـه و محـالت شـهري،    ها بافتدر دوران معاصر و پيرو تحوالت گسترده در تكنولوژي، صنعت و سبك زندگي 
و  محيطي زيستبرخوردار شده است. دگرگوني در عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي،  اي ويژهدر ايران از اهميت  ازجملهو  توسعه درحال

محالت در پاسخگويي به نيازهاي ساكنين  كاراييبر  توجهي قابلخاص، اثرات  طور بهشهري  هاي محلهو در  طور عام هبكالبدي شهرها 
محالت قديم رو به انحطاط و زوال گذارده و در تداوم حيات و پايداري خود با مشكالت فراوانـي روبـرو هسـتند     كه درحاليداشته است. 

و بـه   فردگرايـي به  گرايي جمع، گسيختگي بافت، گذر از سازي بلندمرتبهن با حاكميت خودرو، محالت مدر گيري شكل). 1385عزيزي، (
). 1386سعده زرآبادي و خزاعـي،  فسيلي نقطه مقابل پايداري محالت را نشانه رفته است ( هاي سوختطبع آن افزايش مصرف انرژي و 

جـامع و تفصـيلي    هـاي  طرحريزي  ت جديد و استفاده از شيوه برنامهصحيح براي محال ريزي برنامهيكي از مشكالت در اين زمينه، نبود 
با تمركز بر توسعه پايدار به حل مسائل و  اند نمودهسعي  هايي مدلكه به همين منظور  استريزي و طراحي محالت  براي توسعه، برنامه

اشـاره   1اي محله توسعهراحي محيطي و انرژي در به مدل الگوي مديريت ط توان مي ها آن ازجملهبپردازند كه  اي محلهمشكالت توسعه 
، 2مباحثي است كه امروزه توسط انجمن ساختمان سبز آمريكـا  ازجمله اي محلهنمود. الگوي مديريت طراحي محيطي و انرژي در توسعه 

 هايي ليستيك سري چك ارائه  الگوهاهدف از اين  .است قرارگرفته موردبحث 4و شوراي دفاع از منابع طبيعي 3كنگره شهرسازي نوين
تا ضمن كاهش مصرف انرژي در سطح محالت در راستاي نيل به توسـعه پايـدار شـهري و     استبراي رسيدن به توسعه پايدار محالت 

 ).Quinn et al, 2010(قرار بگيرند  اي محله
عامـل در ايجـاد    تـرين  مهـم  عنوان بهو انرژي  زيست محيطكه از نام اين الگو مشخص است، تكيه اصلي اين الگو بر مبحث  طور همان

رسـاني   و طراحان شهري فرصتي براي ارزيـابي اعتبـار و معيارهـاي عملكـرد و اطـالع      ريزان برنامهاين الگو به شهرها،  .استناپايداري 
 كند. فراهم مي زيست محيطعمومي براي تشويق توسعه سبز و سازگار با  هاي سياست

ايـن   هاي پژوهش در وضعيت پايداري محيطـي روبروسـت،   نمونه عنوان به حالت شهري گرگانبدين منظور با توجه به مشكالتي كه م
هـدف  صورت گرفتـه اسـت.    LEED-NDسنجش وضعيت پايداري محيطي محالت منتخب شهر، با رويكرد اصلي  باهدفپژوهش 

 وده است.در ايران و با توجه به شرايط بومي ب LEED-NDفرعي پژوهش نيز بررسي امكان كاربست الگوي 
 پژوهش پيشينه

ريـزي واحـد    رويكـرد برنامـه   تـر  جـامع ميالدي و با شكل گرفتن تفكرات پايـداري بـا نـام     1990 دههريزي واحد همسايگي در  برنامه 
مسـكوني   هـاي  محلـه ريـزي و طراحـي    كه حاصل تحوالت نظري و عملي قرن بيستم ميالدي در برنامه همسايگي پايدار مطرح گرديد

موضوع جديدي است كـه در ادبيـات پـژوهش ايرانـي      تقريباًپايدار  اي محلهدر توسعه  LEED-NDمدل  كارگيري به حال باايناست. 
استفاده از الگوهاي  سنجي امكاند كه در پژوهشي با عنوان ) اشاره كر1391اميني (به  توان مي باره درايناست. فاقد مطالب شايان توجه 
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كاربست الگوى LEED-ND براى سنجش پايدارى محيطى محله، مورد پژوهى: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان

 ,Joza&brownخارجي جـوزا و بـراون (  پرداخته است. در مطالعات  LEED-NDعرفي الگوي به مايران  توسعه محلي پايدار در
نزديكي به  واسطه بهپايداري در سطح محله مونترال پرداخته و  هاي شاخص) از دانشگاه مك گيل در اقدامي كاربردي به انتخاب 2005

الگـوي  در مورد مطالعـات مربـوط بـه    همچنين ويژه نمودند.  تأكيداجتماعي  هاي سرويسو  ها زبالهآمار سطح محلي بر بخش مديريت 
LEED-ND اشاره كرد كه با استفاده از مدل 2010( سوتا مينهبه دانشگاه  توان مي ،(LEED-ND    به ارزيابي محله لـورين پـارك

گرفته اسـت و   41، امتياز 2009در اين ارزيابي، محله لورين پارك در مرحله اول در سال  آمده دست بهپرداخته است. بر اساس اطالعات 
 امتياز كسب نموده است. 51در مرحله بعد 

 سـؤال  از بافت شهري گرگـان اسـت.   سبز مشهد -و سرچشمه اصلي پژوهش، سنجش وضعيت پايداري محيطي محالت اقتصاد سؤال
 .است LEED-NDمحيطي محالت منتخب بر مبناي الگوي  پايداريفرعي پژوهش نيز بررسي نقاط قوت و ضعف 

 روش پژوهش
مفروضـات   پـردازد  مـي پايـدار   اي محله توسعهبا توجه به ماهيت پژوهش حاضر كه به سنجش پايداري محيطي محله بر مبناي الگوي  

مبتني بر وجود واقعيت قابل شناخت در محدوده احتمال دانست. بر همين اسـاس، الگـوواره    بايست ميهستي شناختي پژوهش حاضر را 
گردد. در سطح راهبردهاي  بندي مي كمي طبقه هاي پژوهشتحقيق حاضر در حوزه  شود و سامانه پژوهش تعيين مي يگراي اثباتتحقيق، 

 هـاي  برداشتو نيز نقش  پردازد ميتحقيق نيز با توجه به ماهيت پژوهش حاضر كه به ارزيابي يك مدل مشخص در يك زمينه موردي 
يـا   "مـورد پژوهـي  "و  "استدالل منطقـي "تركيبي از راهبردهاي تحقيق  بايست مي مستدل در اين فرآيند، راهبردهاي تحقيق حاضر را

، بـرداري  فـيش (اسـتفاده از   اي كتابخانـه دانست. گردآوري اطالعات در مرحله نخست تحقيق و از طريق انجام مطالعـات   "مورد كاوي"
رديده تا بـا گنجانـدن مفـاهيم در مختصـات بـومي      و سعي گ قرارگرفته موردبررسيمدل حاضر  هاي پايهجدول و نقشه) مباني نظري و 

اطالعات نيازمند مطالعـات ميـداني    آوري جمعپژوهش تدقيق گردد. در مرحله دوم  هاي نمونهالزم جهت سنجش و آزمون  هاي شاخص
 .اند گرديدهاستخراج  AUTO CAD و ARC GIS افزارهاي نرممطالعاتي با استفاده از  هاي نقشه صورت بهداشته كه نتايج 

سيسـتم اطالعـات    افـزار  نـرم از طريـق   ها داده وتحليل تجزيهبر  تني مي عمدتاًاست كه  اي مقايسهتوصيفي  ها داده وتحليل تجزيهروش 
، افـزاري  نـرم  هـاي  مـدل جهت بررسي بر اسـاس   موردنيازو معيارهاي  ها شاخصهكه با مشخص گرديدن  صورت بدين. است 5جغرافيايي

رياضـي و   هـاي  بـازنمون منطقـي،   هـاي  اسـتدالل روابط هر يك از معيارها تهيه گرديده و سـپس بـا اسـتفاده از     هاي دياگرامو  ها نقشه
 است. شده پرداختهبه بحث در مورد هر يك از معيارها  افزاري نرم

 اي محله وسعهتارزيابي پايداري، الگوي مديريت طراحي محيطي و انرژي در  هاي برنامهمشابه ديگر : ها شاخصمعرفي متغيرها و 
. بررسـي  كنـد  مـي ارائـه   مـوردنظر تعيين ارزش اعتبارات محـل   منظور بهاز محل  هايي دادهاز مسائل كليدي را براي دريافت  6اي سياهه

رياضـي   هاي توزيعبا استفاده از  كه گيرد ميعوامل موجود در محله انجام  هاي ويژگياين الگو با بعضي از  هاي شاخصمقايسه  وسيله به
 توضيح داده شود. تواند مي

و رشد هوشـمند، الگـوي همسـايگي و     يابي مكانكه سه مرحله اصلي  گيرد ميشاخص كلي) انجام مرحله ( 5روش ارزيابي اين الگو در 
در فرآيند اجرايي اين الگـو  . است اي منطقهطراحي، زيرساخت و ساختمان سبز و دو مرحله پاياني نوآوري و فرآيند طراحي و امتياز تقدم 

از: محالت كجا ساخته شوند؟ براي محله چه ساخته شـود؟ و محلـه    اند عبارتقالب سه سؤال اصلي به وجود آمده است. اين سه سؤال 
چطور ساخته شود؟ در راستاي پاسخگويي اين سه سؤال سه معيار اصلي الگو يعني مكان گزيني هوشـمند، الگوهـاي طراحـي محلـه و     

امتيـاز،   44امتياز، الگوي همسايگي و طراحـي   27و رشد هوشمند  يابي مكانكلي  صورت بهكوين شد. هاي سبز ت ساختمان و زيرساخت
بر امتيازات را كسـب   اضافهامتياز  4 اي منطقهامتياز و تقدم  6امتياز و دو مرحله نوآوري و فرآيند طراحي  29زيرساخت و ساختمان سبز 

گـروه   4در  شـده  كسبامتياز  برحسب. محالت گيرد ميامتياز، نمره  100ر هر محله از د شده محاسبه. در كل مجموع امتيازات نمايند مي
امتياز) و طالي سفيد (بيشتر از  79تا  60امتياز)، طاليي ( 59تا  50( اي نقرهامتياز)،  49تا  40از: مجاز ( اند عبارتكه  شوند مي بندي دسته

 ).USGBC, 2009امتياز) ( 80
 محدوده و قلمروي پژوهش

شود. اين شهر در بخش غربي  شهر گرگان مركز استان گلستان، از مراكز مهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان و منطقه شمرده مي 
دقيقـه طـول    28درجـه و   54دقيقه تا  24درجه و  54 محدودهمتري از سطح دريا قرار دارد. اين شهر در  155استان، در ارتفاع متوسط 
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محله اقتصاد  ).1391(ميركتولي و همكاران،  است قرارگرفتهالبرز  كوه رشتهشمالي  دامنهدر قيقه عرض شمالي د 49درجه و  36شرقي و 
اسـت. بـر اسـاس     يافتـه  گسـترش اخيـر   هـاي  سـال شروع به پيدايش كرده و در  50جديد شهري است كه در دهه  نسبتاًهاي  از توسعه
است. با توجـه   شده ميخانوار  1316شامل  كه بوده است 8/3نفر با بعد خانوار  5108معادل  1390جمعيت اين محله در سال  ها آمارنامه

مرزهـاي محلـه بـر    ( سبز مشهد -سرچشمه محله. گردد مينفر در هكتار برآورد  119محله تراكم جمعيتي معادل  هكتاري 43به وسعت 
، كنـد  مـي هـا را مشـخص    ي كه امكان بررسي دادهآمار هاي بلوكو با توجه به  1392طبق آخرين نقشه محله بندي شهرداري مصوب 

سـنتي تـا    -هاي محدوده بـا محلـه بنـدي عرفـي     است و نقشه شده استفادهراي سنجش تعيين گشته است و بنابراين تركيب دو محله ب
جمعيـت دارد   نفـر  2449اين محله  است. قرارگرفتههاي تاريخي  هكتار در مركز شهر و در ميان بافت 23حدودي متغير است) با وسعت 

 نفر بر هكتار است. 106. تراكم جمعيتي محله اند شده تقسيمخانوار  699كه در 
 مباني نظري

، يعـ يو اسـتفاده از منـابع طب   يبردار (محالت) در بهره يمحل كوچكجوامع  ييتوانا 7اي محلهدار يپا توسعهاي پايدار:  محله توسعه 
در بهداشت و سالمت،  ينده از سطوح مناسبياي در حال حاضر و آ ا اجتماعات محلهيعضا ه همه اك اي گونه بهاست.  يكيولوژكو ا يانسان
ـ پو يو اقتصاد يت انسانيو فعال زيست محيطان يم يپارچگيكت، يمطلوب، امن يزندگ  توسـعه ). Kline, 1997:4ا برخـوردار شـوند (  ي

 حـال  درعـين در سـطح جهـان و    محيطـي  زيست يداريه به پاك محليت يريمد هاي شيوهدر  يرييتغ عنوان بهتوان  اي پايدار را مي محله
 موردتوجـه  ها گيري تصميمرا بر  محلينترل كش يدار افزاين نمود. توسعه پاييد، تبينما مي كمكز ين محليو مصنوع  يعيطب زيست محيط

ـ ا توجـه  قابـل تـه  كاست. ن محليطح تا س گيري تصميمار در يض اختيازمند تفوين يا ن راهبرد توسعهيد. چنينما ق مييوقرار داده و تش ن ي
 خصوص بهو اهداف توسعه  محيطي زيست هاي ضرورتن يدار تأكيد بر تعادل بياي پا ، توسعه محلهتمامي تعاريفدر  طوركلي بهه كاست 

ـ نـده ن ين آدورا يبخشد و بـرا  ز ارتقاء مييرا ن محلي يخود روابط اجتماع كه درحالي. مردمي استت كق مشارياز طر يدر بعد اقتصاد ز ي
ـ توان بـه ا  مي درنهايت ).59-62: 1390(معصومي، د ينما مي سازي نهادينه ـ ار در ميبسـ  هـاي  تفـاوت  بـاوجود ه كـ د يجـه رسـ  ين نتي ان ي
 اتفـاق  بـه  هـا  آندگاه بر سر ين ديدر ا پردازان نظريهثر كه اكز وجود دارد ين ياتك، وجوه اشترامحليمختلف از توسعه اجتماع  هاي برداشت

نان كان سـا يـ در م خود يارانـه ت داوطلبانه و كبر مشار يمبتن ينديعبارت است از: فرآ محلين اساس توسعه اجتماع ي. بر ااند يدهرسنظر 
 .يو اقتصاد يط محيطي، اجتماعيمحلّه در جهت بهبود شرا يك

در  توليدشدهگازهاي كربنيك  است كه توسعه پايدار ممكن نيست مگر آنكه ميزان شده ثابتامروزه : توسعه پايدار و چالش انرژي
بـري،  خلعـت ( عامل اثرگذار بر ميزان گازهـاي كربنيـك انـرژي اسـت     ترين مهم چراكهحد ممكن نگاه داشته شود.  ترين پايينجهان در 

نفـت و مشـتقات آن اسـت. در كنـار ايـن موضـوع        ازجملهفسيلي  هاي سوختمنابع توليد گازهاي كربنيك  ترين عمده ).69-55: 1388
تأمين انرژي جوامع را متقاعد كرد كه بـه دنبـال تنـوع در منـابع توليـد       هاي سيستم پذيري ضربه، 1980و  1973 هاي سالان نفتي بحر

در  يدر برخـورد بـا بحـران انـرژ     ).35: 1389(ناراسـايا،   انـرژي باشـند  در  جويي صرفه هاي برنامهانرژي و جايگزيني انواع آن و توسعه 
در بحـث   هـا  حـوزه ن يرتـر يه شهرها همواره از درگكاست  يته ضروركن نياما توجه به ا ؛شده است هايي جويي چارهگوناگون  هاي حوزه
و چون در حال حاضـر بخـش    قرارگرفته استهاي توسعه پايدار  س برنامهامروزه بحث انرژي در رأ سان بدين. شوند ميمحسوب  يانرژ

نو و تجديد پذير جايگزين گردد. مباحـث مزبـور بـه طـرح      هاي انرژيه بايد با از انرژي مصرفي در جهان انرژي فسيلي است ك اي عمده
نفت و هدر دادن مواد است. اين تفكر در پي  رويه بي. هدف پارادايم كارايي، كنترل گسترش شهري، مصرف اند شدهمنجر  يياراكمفهوم 

ش كارايي مصرف سوخت و ذخيره يدر جهت افزا مقياس بزرگ هاي برنامه ياولين بحران بزرگ نفت، شهرهاي جهان را تشويق به اجرا
در  گـذاران  سياسـت براي حفظ امنيت انرژي برآمدنـد.   هاي شيوه عنوان به تجديد پذير هاي انرژياستفاده از  درصددانرژي نمود. بسياري 

، ونقل حمل هاي سيستممنابع انرژي و شهرهايي مثل آداليد، بارسلون، شيكاگو، كوريتيبا، فرايبورگ، لندن و مونيخ دريافتند كه تحول در 
خت شـهر قابـل احيـاء محسـوب     انساني و تجارب مديريت زمين از ابعاد حساس و مهـم چـالش سـا    هاي سكونتگاهفرم شهري، الگوي 

 ).23: 1386(حميده،  شوند مي
يطـي  مدل مـديريت انـرژي و طراحـي مح   : )LEED-NDاي ( محله توسعهالگوي مديريت طراحي محيطي و انرژي در 

اي است كه بر اساس تركيبي از اصول رشد هوشمند شهري، جنبش نوشـهرباوري   و الگوي توسعه بندي رتبهمدل  اي، براي توسعه محله
است. شـوراي   زيست محيطمحالت شهري سازگار با  توسعهسبز بوده كه هدف آن انتشار استانداردهايي براي ارزيابي و  هاي ساختمانو 

جديـد بـراي يـك     بنـدي  درجـه يك سيستم  چارت بندي، شروع به تدوين و 1990دهه  در نيمه دوم متحده تاياالسبز  سازي ساختمان

رضا پاسيان خمرى
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اسـت    شـده  شـناخته » 8راهنماي مرجـع در طراحـي محيطـي و انـرژي    «ساختمان سبز نمود. در آمريكا اين سيستم ارزيابي تحت عنوان 
(USGBC, 2009: Xi)   سبز و انگيزه اصلي براي معماران، مهندسان و پيمانكـاران   زيسا ساختماناين الگو يك انقالب در تفكر

در طراحي سازگار  مرجع استاندارد عنوان بهعمالً  2010تا سال كه پايدار بود. اين الگو  هاي ساختمانجديد در ايجاد  هاي طرحمترقي، با 
در كشورهاي كانـادا، هنـد ايتاليـا و چنـد كشـور      است. صدور گواهينامه استاندارد توسط انجمن ساختمان سبز  شده شناخته زيست محيط
 .(Yellamraju, 2011: 4-5)است  قرارگرفته موردتوجهديگر، 

 كند تواند تغيير پيدا كند را مشخص مي هاي مديريت طراحي محيطي و انرژي مي شاخص برحسبشهر  را كهاي  اين ديدگاه نواحي ويژه
كنـد چـه    مشـخص مـي   عـالوه  بـه ريـزان شـهري فـراهم كنـد.      مند براي برنامهسود گذاري سياستتواند يك چهارچوب  همچنين مي و

توانند بـه   عملي مي طور بهگذاران  ريزان و سياست هايي در شهر وجود دارد. با مشخص شدن حدود اين عوامل، آنچه كه برنامه محدوديت
. پنج اصل اصلي اين الگو، محـل  شود مشخص مي ،ندآن دست پيدا كنند تا مطمئن شوند كه شهرشان كارايي الزم را در زمينه منابع دار

عـالوه بـر    .(Kubba, 2010: 5) استقرار پايدار، حفاظت از منابع آبي، كارايي انرژي، حفاظت از مصالح و كيفيت محيط داخلي است
 گردد: محالت نيز مشاهده مي توسعهاهداف ديگري بر كاربست اين مدل در اين 
 ؛گسترده محله به سمت اهداف پايداري اي عملكرد و پيشرفت سنجش دوره �
خاص  هاي پروژه هاي شايستگيخصوصي و يا ارزيابي  هاي پروژهطراحي در محل يا مجموعه معيارهايي براي  هاي دستورالعمل �

 ؛بهبود سرمايه
 ؛مختلف هاي مشوقبراي  ها زيرساختمعيارهاي عملكردي  �
 توسعهكه با سيستم الگوي مديريت طراحي محيطي و انرژي در  هايي آژانسدولتي يا حمايت از طرف  هاي كمكآمادگي دريافت  �

 ).Quinn et al, 2010( كنند معيارهاي عملكردي استفاده مي عنوان الگو بهاي آشنا هستند يا مستقيماً از استانداردهاي اين  محله
 .دهد ميسير تحول اين شورا را در طول زمان همراه با پيامدهاي صورت گرفته نشان  1تصوير 

 
 (Yellamraju, 2011)سبز سير تحول ساختمان  -1 تصوير

 

رسيدن به  باهدفاين الگو ابعاد مختلف يك محله را : اي محله توسعهفرآيند الگوي مديريت طراحي محيطي و انرژي در 
. اين كند ميسي برر تأييدي هاي گواهينامهسطح مشخصي از عملكرد محيطي و براي رسيدن به حدي از اعتبارات براي دريافت 

. اين معيارها راهبردهاي كنند ميفاصله تا هدف عمل  هاي سنجه عنوان بهكه  اند شده تعريفاز پايداري  هايي شاخصاعتبارات در قالب 
است. مديريت شهري با استفاده از اين الگو هم وضعيت كنوني  شده تنظيمعملي است كه براي پيشرفت به سمت اهداف پايداري جامعه 

مطلوب  اي محلهيطي شناخته و از آن براي ايجاد حهم نقاط ضعف و قوت خود را از وضعيت پايداري م كند ميت خود را سنجش محال
 دهد. الگو را نشان مي هاي شاخص، هدف از انتخاب شاخص و امتياز شاخصخالصه  طور به 1جدول  .كند مياستفاده 

كاربست الگوى LEED-ND براى سنجش پايدارى محيطى محله، مورد پژوهى: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان
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 اي طي و انرژي در توسعه محلهارزيابي الگوي مديريت طراحي محي هاي شاخص -1جدول 
 امتياز شاخص از هدف شاخص

مكان
 

گزيني
 

هوشمند
 )

27 
امتياز)

 

 كـاهش  زيسـتي،  محـيط  نـامطلوب  اثرات كاهش شهرها، دروني توسعه تشويق ارجح هاي مكان
 10 موجود وضع نياز از بيش توسعه فشار

 هاي زمين مجدد توسعه
 اي قهوه

 كـاهش  و انـد  مانده بالاستفاده آلودگي به توجه با كه هايي زمين از مجدد استفاده
 2 نيافته توسعه هاي زمين بر فشار

 وابستگي كاهش با جانمايي
 اتومبيل به

 نقـل  و مـل  ترغيـب  و شخصـي  اتومبيـل  به وابستگي كاهش منظور به جانمايي
 7 چندگانه

 و سواري دوچرخه شبكه
 1 نقل و مل وري بهره افزايش و سواري دوچرخه ترويج دوچرخه نگهداري كيوسك

 مراكز و مسكن مجاورت
 اشتغال

شـغلي متنـوع    هـاي  فرصـت و  ها كاربريتشويق ايجاد جوامعي متعادل با تنوع 
 3 است.

 تند هاي شيب از حفاظت
به حداقل رساندن فرسايش خاك براي حفاظت از زيستگاه و كاهش فشـار بـر   

وضعيت طبيعـي گيـاهي   در  دار شيب هاي دامنههاي آب طبيعي با حفظ  سيستم
 است.

1 

 آبي، هاي پهنه حفظ
 1 هاي آبي است. و پهنه ها ، تاالبوحش حياتحفظ گياهان بومي، زيستگاه  ها زيستگاه و ها تاالب

 ،ها زيستگاه بازسازي
 آب منابع و ها تاالب

و منابع آب است  ها ، تاالبوحش حياتبازسازي و احياء گياهان بومي، زيستگاه 
 1 .اند ديده آسيبهاي قبلي انسان  اليتكه توسط فع

 حفاظت بلندمدت مديريت
 و ها تاالب ،ها زيستگاه از

 آب منابع
 1 است. آبي منابع و ها تاالب ،وحش حيات زيستگاه بومي، گياهان حفظ

الگوي
 

همسايگي
 و 

طراحي
 )

44 
امتياز)

 

روي  ترويج پيـاده  رهاي موتوري،كاهش سف ويژه به، ونقل حملوري  بهره ءارتقا محور پياده هاي خيابان
 12 هاي خياباني امن، جذاب و راحت ارائه محيط وسيله به

 فشرده توسعه
وري  حفظ زمـين، تـرويج سـرزندگي و قابليـت پيـاده مـداري، افـزايش بهـره        

و حمايـت   اندازي راهكاهش استفاده از وسايل نقليه موتوري،  ويژه به ونقل حمل
تشـويق   وسيله بهاهش خطرات سالمت عمومي ، كونقل حمل گذاري سرمايهاز 

 است. سواري دوچرخهروي و  روزانه فعاليت بدني مرتبط با پياده
6 

 مختلط اي محله مراكز
 منظور بهاي در دسترس  اي و منطقه گوناگوني كاربردهاي زمين در مراكز محله

عمـومي،   ونقـل  حمـل روزانـه و اسـتفاده از    سـواري  دوچرخهروي،  تشويق پياده
 اهش وابستگي به اتومبيل و پشتيباني از زندگي بدون ماشين است.ك

4 

و  خـانوار  انـدازه  اي از سطوح اقتصادي، هاي گسترده سكونت شهروندان در طيف درآمدي تنوع با جوامعي
 7 كند. هاي سني كه جوامعي با پويايي اجتماعي عادالنه و جذاب را ترويج مي گروه

 حاشيه پارك كاهش
 خياباني

تشويق فعاليت بدني  ،روي راحي پاركينگ براي افزايش تمايل عابران به پيادهط
 1 است. سواري و دوچرخهروي  مرتبط با پياده

رضا پاسيان خمرى
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 خياباني شبكه
اي است كه داراي سـطح بـااليي از اتصـال داخلـي      هدف از اين اعتبار توسعه

متصل است. همچنـين تشـويق و توسـعه     تر بزرگبه جامعه  خوبي بههستند و 
و براي بهبـود   چندگانه ونقل حمل ءحفظ زمين و ارتقا درنتيجهدروني محالت، 
 است. سالمت عمومي

2 

 سـامانه  ارائـه همگـاني و كـاهش راننـدگي فـردي بـا       ونقـل  حمـل استفاده از  عمومي ونقل حمل امكانات
 1 همگاني، ايمن، راحت و در دسترس است. ونقلي حمل

كاهش مصرف انرژي، كاهش آلودگي ناشي از وسايط نقليه موتوري و كـاهش  ونقل حمل تقاضاي مديريت
 2 خطرات سالمت عمومي

 فضاهاي به دسترسي
 شهري و عمومي

بهبود سالمت جسمي و رواني و سرمايه اجتماعي با ارائه انـواع فضـاهاي بـاز    
 1 و خانهنزديك به كار 

 امكانات به دسترسي
 تفريحي

هبود سالمت جسمي و روانـي و سـرمايه اجتمـاعي بـا ارائـه انـواع امكانـات        ب
 1 تفريحي نزديك به كارخانه

 شـان  توانـايي فعال كردن طيف بزرگي از مردم، بدون در نظر گرفتن سن و يـا   پويا و فراگير طراحي
 1 در زندگي اجتماعي شركت كنند. راحتي بهاست كه بتوانند 

 مشاركت و ارتباطات
 تماعياج

ريـزي و   تشويق پاسخگويي به نيازهاي جامعه در طول مراحل مختلـف برنامـه  
 2 طراحي و مديريت

 غذايي مواد محلي توليد
اي از محصـوالت، كـاهش    حفظ حمايت از مزارع كوچك، توليد طيف گسترده

و حمايـت از   كشاورزي صـنعتي در مقيـاس بـزرگ    محيطي زيستاثرات منفي 
 تتوسعه اقتصادي محلي اس

1 

 و دار درخت هاي خيابان
 دار سايه

 و عدم اسـتفاده  عمومي ونقل حمل، استفاده از سواري دوچرخهروي و  تشويق پياده
 2 كاهش اثرات جزاير حرارتي شهري منظور بهخصوصي و  نقليهاز وسايل 

دانـش آمـوزان بـا تشـويق      از سـالمت حمايـت   منظور و بهتعامل جامعه  ءارتقا محله مدارس
 1 به مدرسه سواري دوچرخهروي و  پياده

زيرساخت
 و 

ساختمان
 

 سبز
)29

 
امتياز)

هـا بـا اسـتفاده از     سـاختمان  سـازي  مقـاوم و  وسـاز  سـاخت تشويق به طراحي،  سبز ساختمان گواهينامه 
 5 سبز وساز ساختهاي  شيوه

است كه موجب  كارآمد باانرژيهاي  ساختمان وساز ساختتشويق به طراحي و  ساختمان در انرژي بازدهي
 2 محيطي زيستهاي هوا، آب، زمين و كاهش اثرات  كاهش آلودگي

كاهش اثرات نامطلوب بر منابع آب طبيعي و كـاهش بـار بـراي تـأمين آب و      ساختمان در آب وري بهره
 1 هاي فاضالب محله سيستم

 آب مصرف وري بهره
 محوطه

ع آب زيرسـطحي  محدود كردن و يا حذف استفاده از آب شـرب و ديگـر منـاب   
 1 براي سطح طبيعي، مناظر محله و براي آبياري محوطه

كاربست الگوى LEED-ND براى سنجش پايدارى محيطى محله، مورد پژوهى: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان
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 هاي ساختمان از استفاده
 موجود

حفظ منابع، كاهش  منظور بههاي موجود  گسترش چرخه زندگي سهم ساختمان
 1 ضايعات و عوارض نامطلوب محيطي مربوط به مصالح ساختماني

 و تاريخي منابع حفظ
 ها آن از سازگار استفاده

هـاي تـاريخي و منـاظر فرهنگـي كـه       حفظ و اسـتفاده تطبيقـي از سـاختمان   
 1 فرهنگي است هاي ارزشاز  توجهي قابلانرژي نهفته  دهنده نشان

 رساندن حداقل به
 اغتشاش و ريختگي درهم

 سايت در
 1 قبلي شيب سطوح و بومي گياهان مزاحم، غير موجود درختان حفظ

 سطحي پساب مديريت
سـطحي، كـاهش    هـاي  فاضـالب هيـدرولوژيكي از   ثباتي بيو  كاهش آلودگي

كيفيت آب با تقويت شـرايط   و بهبود ها آبخوانتغذيه  ءجاري شدن سيل، ارتقا
 طبيعي هيدرولوژيكي

4 

و  زيسـت  محـيط به حداقل رساندن اثرات آن بر  منظور بهكاهش جزاير گرمايي  گرمايي جزيره كاهش
 1 وحش حيات هاي زيستگاهانسان و 

انــرژي از طريــق ايجــاد شــرايط بهينــه بــراي اســتفاده از  وري بهــرهتشــويق  خورشيد به گيري جهت
 1 خورشيدي غيرفعالفعال و  هاي انرژي

 پذير تجديد انرژي منابع
 سايت

كـاهش اثـرات سـوء     منظـور  بـه در محـل   تجديـد پـذير  تشويق توليد انـرژي  
 3 و اقتصادي محيطي زيست

 سرمايش و گرمايش
 اي منطقه مركزي

 هـاي  اسـتراتژي  كـارگيري  بـه  وسـيله  بـه اي  تشويق توسعه كارايي انرژي محله
 2دهند كه مصرف انرژي را كاهش مي هايي استراتژيحرارت و برودت مركزي و 

 هاي زيرساخت وري بهره
 انرژي مصرف

 بـراي  مورداسـتفاده  انـرژي  از ناشـي  نـامطلوب  محيطـي  زيسـت  اثـرات  كاهش
 1 عمومي هاي زيرساخت اندازي راه

 2 كاهش آلودگي ناشي از فاضالب و تشويق استفاده مجدد از آب مصرفي فاضالب مديريت
 قابل هاي زمينه از استفاده

 ها زيرساخت در بازيافت
 نـامطلوب  اثـرات  كـاهش  منظـور  بـه  شـده  اصالح و شده بازيافت مواد از استفاده
 1 محيطي زيست

 پسماند مديريت زيرساخت
 جامد

 پسـماند  مناسـب  دفـع  ءارتقا منظور به زباله دفن هاي محل در زباله حجم كاهش
 1 خطرناك

نور متصاعد از محله، كاهش درخشش آسمان، بهبود نور شب از طريق  حداقل نوري آلودگي كاهش
 1 وحش هاي محيطكاهش تابش خيرگي و كاهش اثرات منفي بر 

نوآوري
 و 

فرآيند
 

طراحي
 نمونه عملكرد و نوآوري 

توسـط ليـد بـراي سيسـتم      شـده  تعيينويق عملكرد نمونه باالتر از مقررات تش
نوآورانه در نحـوه طراحـي و اجـراي     اي يا عملكردهاي توسعه محله بندي رتبه

 ساخت سبز، رشد هوشمند يا نوشهرسازي
5 

 محله هتوسع منظور به ليد براي موردنياز طراحي و يكپارچه ريزي برنامه از حمايت ليد معتبر متخصصين
 1 گواهينامه صدور و درخواست روند سازي ساده و

 اولويت
هـاي   را بـر مبنـاي ويژگـي    هـا  اولويـت است كه  هايي استراتژيتشويق يافتن  اي منطقه اولويت يا منطقه

 4 جغرافيايي محيط، برابري اجتماعي و سالمت عمومي نشان دهد.

 100 امتيازات مجموع

رضا پاسيان خمرى
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براي سنجش  اي ويژه هاي تكنيكاين الگو از  هاي شاخصهركدام از معيارها و  LEED-ND:مدل  هاي شاخصروش سنجش 
 نظر صرف ،روشن است يا قابليت كاربست در ايران را نداشته است تتوضيحااختصار از مواردي كه  به دليلبرخوردار است. در اين قسمت 
 :شود ميشده و باقي موارد توضيح داده 

است كه بر طبق  5دارد، سقف امتياز هر مرحله له براي تعيين امتياز محله وجود دو مرح :امتياز) 10ارجح (هاي  مكان SLL19اعتبار 
شود كه با  نوع موقعيت مكاني در اين مرحله معرفي مي 4است.  يابي مكانيابد. مرحله اول به نوع  امتياز اختصاص مي 10 مجموعاً 2جدول 

البته براي تعيين موقعيت  يابد. امتياز مربوطه به محله اختصاص مي ،است آمده 2جدول  كه در اي طبقهتوجه به قرارگيري محله در هر 
امتياز  5 .گردد ميو ميزان پوشش همسايگي با نواحي ديگر شهري براي كسب امتياز لحاظ  نفوذپذيرياز  هايي شرط پيشمكاني هر محله 

. تعداد تقاطع عاملي براي نفوذپذيري و پيوند شود مياز محله مشاهده متري  800است كه در محدوده  هايي تقاطعبعدي مربوط به تعداد 
 است. اش پيرامونيمحله با مناطق 

 

 اي امتياز موقعيت مكاني محله تحت ارزيابي الگوي مديريت طراحي محيطي و انرژي در توسعه محله -2 جدول
 امتياز تعداد تقاطع در هر كيلومترمربع امتياز موقعيت مكاني

 1 تقاطع 96تا  78 1 10با داشتن اثرات توسعه درگذشته اي محله
 2 تقاطع 116تا  96 2 11يافته كه در همسايگي محله ديگري قرار دارد محله از پيش توسعه

اي  اي بدون داشتن اثرات توسعه از گذشته كه در حـال حاضـر توسـعه    محله
 3 تقاطع 135تا  116 3 12كامل يافته است

توسعه از گذشته كه در حال حاضـر توسـعه كامـل     اي با داشتن اثرات محله
 4 تقاطع 155تا  135 5 13يافته است

 5 تقاطع 155بيش از   
 )(Rating system resource, 2009: 22 

 

 عنوان بهواقع شود كه تمام آن يا بخشي از آن  اي محدودهاگر محله در  :امتياز) 1-2اي ( قهوه هاي زمينتوسعه مجدد  SLL2اعتبار 
اي واقع شود كه اين منطقه توسط مسئولين با اولويت  گردد و اگر محله در منطقه مي شود يك امتياز كسب اي شناخته مي هاي قهوه نزمي

 گردد. امتياز كسب مي 2 شوند ميباز توسعه باال شناخته 
بافت محله در درصد از  50حداقل  گيريشرط الزم كسب امتياز، قرار :امتياز) 1-7اتومبيل (جانمايي با كاهش وابستگي به  SLL3اعتبار 
كسب امتياز بر اساس تعداد دفعات سفري است  نحوهاما ؛ استيا مترو  BRTمتر ايستگاه  800متر ايستگاه اتوبوس يا حداكثر  400 شعاع

 امتياز است. نحوهبيانگر اين  3گيرد. جدول  عمومي از محله به خارج از محله صورت مي ونقل حملكه توسط وسايل 
 

 اتوبوس، تراموا، مترو و...)( ونقل حملانواع خدمات  امتياز -3جدول 
 320 246 180 132 100 76 60 سفر روزانه طول هفته
 200 150 130 85 65 50 40 سفرهاي پايان هفته

 7 6 5 4 3 2 1 امتياز
(Rating system resource, 2009: 2) 

 
شرايط خاصي  باكه پذير (درصد از محله به مسكن حصول  30اختصاص حدود  ):امتياز 1-3مشاغل (مسكن و نزديكي  SLL5اعتبار 

متري از مركز جغرافيايي محله شرايط كسب امتياز اين مرحله  800است) و وجود مراكز اشتغال در فاصله  شده مشخصتوسط دولت 
ياز كامل تعلق گيرد. وبر حسب نسبت تعداد مراكز تعداد مشاغل بايد برابر يا بيش از تعداد واحدهاي مسكوني محله باشد تا امت هستند.

  شود. اشتغال امتياز تقسيم مي

كاربست الگوى LEED-ND براى سنجش پايدارى محيطى محله، مورد پژوهى: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان
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و در  باشد شده واقعدرصد  15براي كسب امتياز محله بايد در شيب كمتر از  امتياز): 1تند ( هاي شيبحفاظت از  SLL6اعتبار 
 هاي در شيبده از گياهان صورت گرفته باشد و همچنين درصد اقدامات بازگرداني طبيعي شيب با استفا 15با شيب بيش از  هايي منطقه

 درصد هيچي اختاللي به وجود نيامده باشد. 40بيش از 
امتياز): سنجش اين اعتبار شامل چند مرحله است، در مرحله اول، چهار معيار اصلي براي  1-12پذير (هاي پياده  خيابان NPD1اعتبار 

هاي موجود اعمال  هاي جديد و سه مورد ديگر به خيابان ت كه يك مورد آن براي توسعه خياباناس مدنظرمعابر در اين الگو  پياده پذيري
هاي جديد ورودي اصلي و عملكردي ساختمان در جبهه اصلي ساختمان  درصد از ساختمان 90) در 1از:  اند عبارتگردد. اين معيارها  مي

درصد از  90) در 3باشد.  3 به 1معابر نسبت ارتفاع به عرض خيابان  هاي درصد از ساختمان 15براي  )2و نماي اصلي قرار بگيرد.
) طول 4.متر باشد 4/2متر و در منطقه تجاري بيش از  2/1خيابان در منطقه مسكوني بيش از  دو طرفدر  رو پيادهها پيوستگي  خيابان
درصد طول مسير را تشكيل دهد. پنج امتياز كامل  20 زكمتر اشود  روي مي هاي منتج به خيابان كه باعث انقطاع پياده ها و ورودي دهانه

درصد از معابر معيارهاي مذكور را كسب كرده باشند و به همان نسبت امتيازهاي محله تقسيم  80شود كه بيش از  زماني اعطا مي
 شود. مي

 11الي  9جغرافيايي محله است. اگر  متري از مركز 400 فاصلهالگو در  مدنظرهاي  از اين اعتبار مربوط به كاربريديگر سه امتياز 
متري قرار گرفت  400 فاصلهكاربري در  8 الي 5شود. اگر  امتياز كامل كسب مي 3بود  شده واقعمتري  400 فاصلهدر  4جدول  كاربري

از وضعيت  سنجشي برحسبگردد. باقي امتياز  امتياز كسب مي 1مذكور قرار گرفت فقط  فاصلهكاربري در  5الي  3امتياز و اگر  2
 .يابد ميمختلفي براي سنجش آن وجود دارد تخصيص  هاي روشمعبر كه  روي پياده

هاي مسكوني و  اين اعتبار بر اساس تراكم واحد مسكوني در هكتار براي بخش امتيازبندي :امتياز) 1-6فشرده (توسعه  NPD2اعتبار 
 گيرد. صورت مي 4بر طبق جدول  سكونيغيرمهاي  ) يا همان ضريب طبقات، براي بخشFARساختماني (تراكم 

 

 تراكم بر هكتار در محله به ازايامتياز اعطايي  -4جدول 
 واحد مسكوني / هكتار)مسكوني (تراكم  )FARطبقات ضريب سطح ساختماني (تراكم  امتياز

 واحد مسكوني در هكتار 5/32تا  25از  1تا  75/0 1
 هكتارواحد مسكوني در  45 تا 5/32از  25/1تا  1 2
 واحد مسكوني در هكتار 5/62 تا 45از  75/1تا  25/1 3
 واحد مسكوني در هكتار 95 تا 5/62از  25/2تا  75/1 4
 واحد مسكوني در هكتار 5/157تا  95از  3تا  25/2 5
 مسكوني در هكتار واحد 5/157بيش از  3بيش از  6

 (Rating system resource, 2009) 
 

درصد از واحدهاي مسكوني محله در  50گيرد كه  امتياز بر اين اساس صورت مي امتياز): 1-4اي مختلط ( حلهمراكز م NPD3اعتبار 
 ذكرشده است. 5ها در جدول  هاي مختلف قرار گيرند. تفاوت امتيازها برحسب تنوع كاربري متري از كاربري 400فاصله 

 

 ها در محله تنوع كاربري به ازايامتياز اعطايي  -5جدول 
 19بيش از  18-11 10-7 6-4 نوع كاربريت

 درصد 50 درصد 40 درصد 30 درصد 20 درصد اشغال از كل مساحت
 4 3 2 1 امتياز

(Rating system resource, 2009: 55) 
 

 يمتق ارزانمسكن، وجود مسكن  هاي گونهامتياز اين اعتبار بر اساس تنوع  :امتياز) 1-7درآمدي (جوامعي با تنوع  NPD4اعتبار 
تعداد  n در فرمول سيمپسون،يابد.  اختصاص مي 7و برحسب جدول  14حصول پذير) و تنوع درآمدي بر مبناي شاخص تنوع سيمپسون(

 .استها  ، تعداد كل واحدهاي مسكوني در تمام دستهNواحد و  بندي طبقهكل واحدهاي مسكوني در يك 
Score=1-((n/N) 2 

رضا پاسيان خمرى
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امتياز ديگر براي مسكن حصول پذير  2امتياز در مرحله تنوع مسكن و حداقل  2كسب حداقل امتياز اضافي جوامع درآمدي مختلط با 
 شود. اعطا مي

 شاخص تنوع سيمپسون نمره برحسبميزان امتياز اعطايي  -6جدول 
 3 2 1 امتياز

 7/0بيش از  7/0تا  6/0 6/0تا  5/0 نمره شاخص سيمپسون
(Rating system resource, 2009: 57) 

 

امتياز): براي كسب امتياز اين اعتبار بايد محله امكانات پاركينگ عمومي براي خودروها  1خياباني (كاهش پارك حاشيه  NPD5ار اعتب
 10اشتراكي را براي  هاي پاركينگو همچنين تسهيالتي براي پارك و نگهداري دوچرخه را در اختيار ساكنان محله قرار دهد و همچنين 

 ايجاد كند.درصد از قطعات مسكوني 
يابد. تعداد  اختصاص مي كيلومترمربعها در هر  امتياز): امتياز اين اعتبار بر اساس تعداد تقاطع 1-2شبكه خياباني ( NPD6اعتبار 
شود و اگر بيشتر از  امتياز كسب مي 1باشد  كيلومترمربعتقاطع در هر  155 تا 116متري از مرز محله اگر بين  400 فاصلهدر  ها تقاطع

 يابد. امتياز كامل اختصاص مي 2تعداد باشد  اين
 400عمومي در فاصله  ونقل حملهاي  شود كه ايستگاه امتياز): اين اعتبار زماني كسب مي 1عمومي ( ونقل حملامكانات  NPD7اعتبار 

 متري از واحدهاي مسكوني قرار گيرد.
شود كه يك فضاي شهري نظير  ين اعتبار زماني كسب ميامتياز): امتياز ا 1شهري (دسترسي به فضاهاي عمومي و  NPD9اعتبار 

 درصد 90متري از  400 فاصلهكه در  مترمربع 6500ميدان، پارك و يا فضاي بازي كه بتواند نقش شهري بگيرد به وسعت حداقل 
 محله باشد. غيرمسكونيواحدهاي مسكوني و 

گردد كه يك مركز تفريحي يا سرگرمي يا ورزشي  ر زماني كسب ميامتياز): اين اعتبا 1تفريحي (دسترسي به امكانات  NPD10اعتبار 
 متري از واحدهاي مسكوني قرار گيرد. 800 فاصلهدر  مترمربعي 2000 سربستهيا فضاي  مترمربعي 4000در فضاي باز حداقل 

ياري محالت و ديدار با مدني محل، شورا هاي انجمنامتياز): همكاري مستقيم با  1-2اجتماعي (توسعه و مشاركت  NPD12اعتبار 
تعاملي در  هاي كارگاهامتياز) و برگزاري  1محلي ( و مديريتريزي، طراحي  صاحبان امالك، صاحبان مشاغل در فرايندهاي برنامه

 امتياز) شروط اين اعتبارند. 1مسئول (هاي  محالت توسط سازمان
درصد  60. اول، كند مييك امتياز كسب  هركدامشرط وجود دارد كه امتياز): دو  1-2( دار و سايه دار درختهاي  خيابان NPD14اعتبار 

 باشد. دار سايهپيوسته  طور بهها  روي خيابان درصد از طول پياده 40و دوم  دار باشد درخت دو طرفهاي محله در  از خيابان
درصد از مساحت محله درون  30 درصد از واحدهاي مسكوني و حداقل 50امتياز): الزم است حداقل  1مدارس محله ( NPD15اعتبار 
 متري از دبيرستان باشند. 800ابتدايي و  مدرسهمتري از  400فاصله 

و از الگو كه قابليت كاربست در محله اقتصاد  هايي مؤلفهط مختلف در اين مرحله با توجه به شراي: هاو بيان يافته هاتحليل داده
 مشاهده قابلدر ادامه  ها نقشه صورت به ها تحليلروند. اين  اري به كار ميشند براي سنجش پايدرا داشته با مشهدسبز  -سرچشمه

درون بافت و محدوده  ها تقاطع. تعداد گردد ميراموني مشخص ي ميزان همپيوندي محله با بافت پيدر ارجحيت مكانخواهند بود. 
و  ها كاربريدارد و نقشه تنوع  تأكيدشردگي بافت جمعيتي و ارتفاعي بر ف هاي تراكم. سازد ميرا مشخص  نفوذپذيريپيراموني ميزان 

بر ميزان مطلوبيت پياده مداري بافت  تأكيدپياده پذيري  هاي نقشهسازد.  طلوب دسترسي به خدمات را مشخص ميخدمات وضعيت م
سبز براي محله  2تصوير  .سازد ميانرژي مشخص  جويي صرفهبافت نسبت به خورشيد را براي  گيري جهتداشته و نقشه تاب و رون 

 است. شده تهيهبراي محله اقتصاد گرگان  3سرچشمه و تصوير -مشهد

كاربست الگوى LEED-ND براى سنجش پايدارى محيطى محله، مورد پژوهى: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان



9292

13
96

ن 
ستا

 تاب
م/ 

شش
ال 

 س
م/ 

ست
ه بي

مار
  ش

صار
ت ح

 هف
طى

حي
ت م

لعا
طا

م

 
 

 سبزمشهد گرگان -در محله سرچشمه LEED-NDمطالعات ميداني الگوي  -2تصوير 

رضا پاسيان خمرى
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 در محله اقتصاد گرگان LEED-NDمطالعات ميداني الگوي  -3تصوير 

كاربست الگوى LEED-ND براى سنجش پايدارى محيطى محله، مورد پژوهى: محله اقتصاد و سبز مشهد-سرچشمه گرگان
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 ؛نشان داده شد ها نقشهاست. برخي از اين مطالعات در قالب  موردنظري الگوي ناوضعيت موجود محله بر مب دهنده نشانمطالعات ميداني 
مجموع اين مطالعات ميداني  .گرديد ميرياضي همچون شاخص سيمپسون بايد استفاده  هاي تحليلاما براي بررسي مراحل ديگر الگو از 

 .گردد ميمشاهده  7دول بود در ج شده معرفيكه در تعريف هر مرحله الگو استاندارد مشخصي براي آن 
 

 LEED-ND الگو هاي شاخصبر مبناي  و سرچشمه اقتصاد محلهامتياز پايداري محيطي  -7جدول 

امتياز  ها شاخص رديف
امتياز  نحوه چگونگي كسب امتياز الگو

اقتصاد
امتياز 

 سرچشمه
SLL1 3 2 پيوندي با بافت پيرامون ميزان هم 10 ارجح هاي مكان 
SLL2  0 1 صنعتي هاي زمينامكان توسعه محله در  2 اي قهوه هاي زمينتوسعه مجدد 

SLL3     جانمايي با كـاهش وابسـتگي بـه
 0 3 عمومي روزانه از محله ونقل حملتعداد سفرهاي  7 اتومبيل

SLL5 800شـغلي در   هـاي  فرصـت ميزان مراكز اشتغال و  3 مجاورت مسكن و مراكز اشتغال 
 2 2 متري محله

SLL6  1 1 شيب و توپوگرافي محله 1 تند هاي بشيحفاظت از 

SLL7 
و  هـا  تـاالب آبـي،   هاي پهنهحفظ 

 1 1 طبيعي هاي زيستگاهوضعيت اختالل در  1 ها زيستگاه

NPD1 5 6 ميزان طول و تعداد معابر پياده محور محله 12 هاي پياده پذير خيابان 

NPD2 ريب بر اساس تراكم واحد مسـكوني در هكتـار و ضـ    6 توسعه فشرده
 2 3 طبقات

NPD3 و فاصـله دسترسـي از مركـز     هـا  كاربريميزان تنوع  4 اي مختلط مراكز محله
 3 4 محله

NPD4 0 1 استفاده از شاخص تنوع سيمپسون 7 جوامعي با تنوع درآمدي 
NPD7  0 1 عمومي ونقل حملدسترسي محدوده به  1 عمومي ونقل حملامكانات 
NPD8  1 1 ها پاركينگو  ونقل حملمديريت  ريزي برنامه 2 ونقل حملمديريت تقاضاي 

NPD9 
دسترسي بـه فضـاهاي عمـومي و    

 1 1 دسترسي به فضاهاي باز و عمومي 1 شهري

NPD101 1 تفريحي موردنظردسترسي به امكانات  1 دسترسي به امكانات تفريحي 

NPD13ليـد در  دسترسي به بازارهاي كشاورزي يـا امكـان تو   1 توليد محلي مواد غذايي
 1 0 محله

NPD140 2 گستر سايهو  دار درخت هاي خيابانطول و تعداد  2 گستر سايهو  دار درختهاي  خيابان 
NPD151 1 فاصله محله از مدارس 1 مدارس محله 
GIB10 1 1 بافت محله به خورشيد گيري جهت 1 به خورشيد گيري جهت 

RPC1  اتي شـهر و ميـزان سـفر    فاصله محله به مركز خـدم  4 اي منطقهاولويت
 4 1 خانوار

 28 33  100 مجموع كل امتياز محله
 

 گيري نتيجهبحث و 
كه يك  33محله اقتصاد با امتياز  گردد ميمشخص  پرداخت مياصلي پژوهش كه به سنجش وضعيت پايداري محالت  سؤالمبناي  بر

از  كدام هيچ حال باايناما ؛ وضعيت بهتري برخوردار است نسبت به محله تاريخي سرچشمه از ،است شده ريزي برنامهبافت مياني و 

رضا پاسيان خمرى
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اما با  ؛بنابراين دچار ناپايداري محيطي و انرژي هستندكسب كنند؛  اند نتوانستهحتي امتياز حداقلي مطلوبيت پايداري اين الگو را  ها محله
با توجه به است:  توجه قابل ينكات براي محالت است LEED-NDاين پژوهش معرفي و كاربست الگوي  دومتوجه به آنكه هدف 

 24در اين  .اند نكردهمورد هيچ امتيازي كسب  24در شاخص الگو  44از  موردنظرمحالت  كه گردد ميصورت گرفته مشخص  ها بررسي
مورد ديگر  11و  بندي در ايران را نداشتند ريزي و رتبه هاي برنامه روش ارزيابي با توجه به نظام كارگيري بهقابليت  مورد آن 13مورد 
تفصيلي در محله مورد  طور بهها  مورد ديگر از شاخص 20داراي شرايطي براي احراز صالحيت كسب امتياز نبوده است، بنابراين  محله

از ميان معيارهاي مذكور بيشترين كمبودها براي امكان بررسي در چارچوب شاخص زيرساخت و ساختمان سبز  تحليل قرار گرفتند.
 است.
هاي نظري رشد  هاي الگو در جهت اهداف پايداري محيطي و در قالب انديشه بررسي محتوايي نيز بايد ذكر شود كه شاخص ازنظر

هاي كالبدي و فيزيكي بافت پرداخته و بنابراين شناخت محيطي اهميت زيادي در  هوشمند، نوشهرسازي و ساختمان سبز، بيشتر به جنبه
اي  هاي اجرايي مديريت محله ريزي، مديريت و برنامه امتياز اين الگو مربوط به برنامه 18بيش از  وجود بااينكند.  اين مبحث پيدا مي

 كنند. ريزي محله مبنا در شهر گرگان هيچ امتيازي كسب نمي به دليل فقدان نظام برنامه موردبررسي هاي محلهدر اغلب آن نيز  كه است
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