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 51/40/5931تاریخ دریافت: 

 50/41/5931تاریخ پذیرش: 
 

 های محلی براساس الگوی توسعۀ محلۀ پایدارمداری خیابانپیاده

 مطالعه موردی خیابان محلی امیر خوی

 
 2*یمهسا فرامرز، 9یرجیا رعنا

 

 چکیده
شود که از عنوان یکی از موارد مهم در توسعۀ پایدار محلات مطرح میمداری، بهدر دنیای امروز پیاده

ای هشرطترین پیشمداری، یکی از اولین و مهمحالت کیفی به سمت حالت کمی در حرکت است. پیاده

سنجش برای میزان باشد. این مقاله با هدف معرفی یک روش کمی قابلافزایش پایداری محلات می

 ندفرآیهای محلی و سنجش یک نمونه داخلی بر اساس این روش انجام گرفته است. مداری در خیابانپیاده

. شده است انجام کلی ۀمرحل سه در ،LEED.ND الگوی براساس محلی هاینخیابا پذیربودنپیاده سنجش

 نسبت »،«ساختمان اصلی هایورودی» متغیر سه شامل د،باشمی فرآیند ضروریات جزو که اول ۀمرحل

 دوازده تا یک امتیاز دارای که دوم ۀمرحل .است «روپیاده پیوستگی» و «خیابان عرض به ساختمان ارتفاع

 ،«خاموش هایجداره» ،«هابازشو وضعیت» ،«هایورود فاصلۀ »،«ازبنا روپیاده فاصلۀ» متغیر ده شامل، باشدیم

، «هسوار سرعت »،«خیابان عرض به ارتفاع نسبت» ،«نیمسکو واحدهای ارتفاع» ،«روهاپیاده» ،«پارکینگ»

با  .باشدمی «درختان سایۀ» و «درختکاری» متغیر دو شامل ،است یامتیاز دو که سوم مرحلۀ«. هاگذرگاه»

های انجام گرفته، خیابان محلی امیر نتوانسته است، امتیازات کافی از این سه مرحله کسب توجه به بررسی

 .نماید و از نظر پایداری در وضعیت ضعیف و نامطلوب قرار دارد

 های محلی، محلات پایدار، محلۀ پایدار.مداری، خیابانپیادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 هایهزینه کاهش برای کلیدی اقدام یک شهری، محلات ویژه به شهر، در پیاده عابران پذیریتحرک گسترش

 سازیجریان برای. (Alyami, et al, 2013: 44باشد )می جامعه طریق آن از و محله محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی،

باشد می ضروری محیط، یعنی پایداری، اول شرط عنوانبه محلی، خیابان نام به ظرفی شهری، محلات در مداریپیاده

(Alyami & Rezgui, 2012: 55) .برسد تحقق به محله در اقتصاد و اجتماع یعنی پایداری اساسی مورد دو اینکه، برای، 

 هایخیابان پذیری(. پیادهNguyen & Altan, 2011: 378)باشد می مسأله این برای ضروری و اولیه عامل عنوانبه محیط

. (Schwartz & Raslan, 2013: 353دارد ) مهمی جایگاه محلات پایداری افزایش در راستای مهم عامل یک عنوانبه محلی،

 به حرکت در حال جهان اساس براین. باشدنمی کافی کمی، پشتوانۀ بدون کیفی تحقیقات از سری یک به توجه تنها

 در ،LEED.NDپایدار،  ایمحله توسعۀ الگوی منظور همینبه. است پایداری مسالۀ به کمی و علمی پاسخگویی سمت

 دقیق تصوربه متغیرها، این به امتیازدهی و محیطی متغیرهای با معرفی طراحی، و همسایگی الگوی به مربوط قسمت

مداری و پیاده .کند بررسی را مسکونی محلات پایداری به پاسخگویی در راستای محلی هایخیابان پذیریپیاده تواند،می

خصوص در محلات خودش را بیشتر نشان میپایداری در دنیای کنونی ما ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. این ارتباط به

های باشند. برای این منظور، خیابانروی در سطح محلات میعنوان جایگاه و ظرف برای پیادههای محلی بهدهد. خیابان

(. Gou & Lau, 2014: 284مداری داشته باشند، تا بتوانند به سطحی از پایداری برسند )پیادهمحلی در محلات باید قابلیت 

خیر، ارائۀ یک روش  مداری به پایداری نزدیک هستند یاهای محلی از لحاظ پیادهبرای بررسی این موضوع که خیابان

ای مطلوب از یک محله زمانی به درجهباشد که اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جهت می باشد.علمی دقیق ضروری می

مداری در این مفهوم که مداری را داشته باشد. پیادهپایداری خواهد رسید، که یکی از شروط بسیار مهم آن یعنی پیاده

های پذیر گردد و افراد را به خود دعوت و در محیط برای انجام فعالیتمحیط شرایطی مناسبی را ارائه دهد، تا پیاده

باشد. همچنین بررسی ، میLEED.NDمداری از نظر الگوی نگه دارد. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم پیاده مختلف

های محلی، در راستای رسیدن یک مداری خیابانترین عوامل افزایش پیادهعنوان مهمهایی بهو مطالعۀ اینکه چه مؤلفه

ن محلی پذیر بود و نبودن این خیاباباشد. با بررسی این روش بر روی خیابان محلی امیر، میزان پیادهمحله به پایداری می

های زیر شود. این مقاله در تلاش برای پاسخگویی به پرسشپاسخگویی به پایداری محلات بررسی میدر راستای 

 باشد: می

 ای توسعه پایدار چیست؟الگوی محله -

 پیاده مداری چه جایگاهی در این الگو دارد؟ -

 پردازد؟مداری خیابان های محلی میاین الگو از طریق چه فرآیندی، به سنجش پیاده -

 باشد؟مداری خیابان محلی امیر خوی، با توجه به این الگو در چه وضعیتی میپیاده -

 

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی

 مبانی نظری پژوهش

LEED.ND ؟چیست 

 است محیطی طراحی و انرژی مدیریت معنای به ،Leadership in Energy and Environmental Design عبارت ۀخلاص

 را الگو این جهان، کشورهای اکثر .گردید بنیان، 5331 سال در آمریکا، سبز ساختمان شورای توسط اختیاری سامانۀ این.
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 حیاط ۀچرخ با مطابق که است ارزیابی نظام نوع پنج دارای سامانه ایناند. هکرد معرفی جهان در سامانه فراگیرترین عنوانبه

 احداث ساختمان، طراحی و احداث شامل، هانظام این (.Chandratilake & Dias, 2015: 139) است یافته سازمان شهر و بناها

 ای،توسعه الگوی و بندیرتبه مدل این .باشدیم هاخانه و محله توسعۀ ساختمان، برداریبهره و دارینگه داخلی، طراحی و

 یک ایجاد موجب الگو این .دباشمی سبز هایساختمان و یزارسنوشه جنبش هوشمند، رشد اصول از ترکیبی براساس

 محیطی هایمحدودیت موارد، از هریک سنجش با توانیم الگو این براساس .کرد ایجاد پایداری تفکر و طراحی در انقلاب

 (. USGBC LEED, 2015: 1) برآمد آنها حل راستای در و کرده شناسایی را خود

 

 LEED.ND الگوی هدف هایشاخص

 و همسایگی الگوی امتیاز، 22 هوشمند رشد و گزینیمکان شامل، اصلی بخش پنج در الگو، این هدف هایشاخص

 امتیاز 0 ایمنطقه هایاولویت و امتیاز 51طراحی و نوآوری امتیاز، 23 سبز های ساختمان و هاتزیرساخ امتیاز، 00 طراحی

 ارجح، هایمکان هایلفهؤم از هریک طراحی، و همسایگی الگوی هدف شاخص در .Asdrubali, et al, 2015: 100)) باشدمی

 نگهداری هایکیوسک و سواری دوچرخه شبکۀ اتومبیل، به وابستگی کاهش با جابجایی ای،قهوه هایزمین مجدد توسعۀ

 و هاتالاب آبی، هایپهنه مدیریت و بازسازی حفظ، تند، هایبشی از حفاظت اشتغال، مراکز و مسکن مجاورت دوچرخه،

 هایخیابان طراحی، و همسایگی الگوهای هدف شاخص درد. گیرنمی قرار ارزیابی مورد خاصی هایروش به ها،زیستگاه

 و امکانات خیابان، ایحاشیه پارک کاهش درآمدی، تنوع با جوامعی مختلط، ایمحله مراکز فشرده،ۀ توسع محور،پیاده

 مشارکت و ارتباطات پویا، و فراگیر طراحی تفریحی، امکانات و شهری فضای به دسترسی عمومی، نقل و حمل مدیریت

 هدف شاخص در .گیردمی قرار سنجش مورد کمی هایروش توسط محلی، مدارس و غذایی مواد محلی تولید اجتماعی،

 حفظ و موجود هاینساختما از استفاده آب، از وریبهره انرژی، بازدهی و هایگواهینامه سبز، هایساختمان و زیرساخت

 گرمایش تجدیدپذیر، انرژی منابع خورشید، گیریجهت گرمایی، جزیرۀ کاهش سطحی، هایپساب مدیریت تاریخی، منابع

 عملکرد و نوآوری طراحی، فرآیند و نوآوری قسمت در .گیردمی قرار سنجظ مورد الگو موردنظر هایروش به سرمایش و

 گیردمی قرار سنجش مورد یاهمنطق اولویت مبحث ای،منطقه اولویت قسمت در و حرفه متخصصین نظرات و نمونه

(USGBC LEED, 2015: 1.) 

 

 LEED.NDمداری در الگوی پیاده

 برای را هاتمزی بیشتر روی،پیاده .است لازم محله در نشاط و زیست محیط پایداری عمومی، سلامت برای روی،پیاده

 اطمینان توانیم (.Lee, 2013: 408کند )می ایجاد را فشرده ایهتوسعه و هاکاربری اختلاط هوشمند، هایمکان با هاییمحله

 مستقل رویپیادهۀ شبک یک شامل هااین همۀ .کندمی دعوت خود به را پیاده عابران ایمن، و راحت خیابان یک که، داشت

عنوان مثال به .کنندخود دعوت نمیها عابران پیاده را به بسیاری از محله .است بالا کیفیت با شهری طراحی عناصر و

ا اند، همراه بشده رو جداهای بزرگ مقیاس از پیادهو توسط پارکینگ هایی که از خیابان فاصلۀ زیادی دارندساختمان

دیوارهای  .کنندفاقد حس مکان هستند و راحتی عابران پیاده را تضعیف می ها غالبا  روها، همۀ اینعرض خیلی کم پیاده

ای، نماهای ساختمانی غیرجذاب، های کرکرهها به فضاهای عمومی، پنجرههای مکرر از ساختمانخالی، فقدان ورودی

ها تجربیات روها، همۀ اینها به سطح پیادهژدرهای پی در پی از گارا .دکنهمگی محیط زیست عابران پیاده را تخریب می

هایی که های ساختمانروی، شامل ورودیشده برای پیادههای طراحیاندرعوض خیاب .دکننعابران پیاده را تضعیف می
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هایی که باعث ایجاد علاقه باشند همراه با درهای ورودی و پنجرهتوان از آنها استفاده کرد، میرو به راحتی میاز پیاده

توانند با فراهم کردن سایه و تماس مستقیم درختان خیابانی، می .شودشوند، با تنوع معماری که در طول مسیر دیده میمی

هایی که بین روهای پیوسته، ترافیک کم سرعت، پارکینگپیاده .با طبیعت، باعث ایجاد راحتی در عابران پیاده شود

گو، ر این المداری دپیاده. تواند راحتی و ایمنی عابران پیاده را افزایش دهندها میروها و خیابان قرار دارند، همۀ اینپیاده

باشد، که با توجه به روش اشاره شده در روش تحقیق مورد ارزیابی و زیرمجموعۀ الگوهای همسایگی و طراحی می

 (.Fowler, et al, 2006: 42) دگیرسنجش قرار می

 

 پیشینۀ پژوهش

 تبراهمی تحقیقات این همۀ .است شده انجام افراد رویپیاده بر محیط اثر در مورد اخیر، هایدر سال زیادی مطالعات

بر  تأکید تربیش شده،می انجام دور هایدر سال که تحقیقاتی دارند و تأکید رویپیاده فعالیت کاهش یا افزایش، بر محیط

 کتاب در که ،5315 سال در 5جین جیکوبز مطالعات مانند اند،داشته دقیق مطالعات بدون کیفی تحقیقات از سرییک

 دکانکو و اجتماعی تعاملات سرزندگی، اجتماعی، نظارت امنیت، هایمؤلفه بر آمریکایی، بزرگ شهرهای زندگی و مرگ

 سال در 9وایت ویلیام. دارد تمرکز هاخیابان بندیبرگونه شهری، فضاهای کتاب در 5321 سال در 2کریر راب. دارد اشاره

 هایخیابان پروژۀ در ،0اپلیارد. کندمی تحقیق هاخیابان در مردمرفتار  در فضا بر تأثیر خیابانی، زندگی پروژۀ در ،5314

 کیفی، هایفهمؤل بر دموکراتیک، هایخیابان در مودن، آن .دارد تأکید ترافیک سازیآرام و شفافیت ایمنی، بر پذیر،زیست

 سلامت وژیکی،اکول کیفیت آسایش، امنیت، و ایمنی ترافیک، مدیریت نظارت، و کنترل مشارکت، پذیری،دسترسی تنوع،

 طول، مانند، ن،خیابا کیفی هایبر ویژگی ویژه، هایخیابان تئوری در ماتین کلیف. دارد تأکید تضاد یادگیری، اقتصادی،

 معتقدند یاریبس. کندمی اشاره زمان و کنتراست تراکم، پذیری،دسترسی تعمیر، و نگهداری احترام، شفافیت، تناسبات،

 مناسب زارهایاب و هاروش نیازمند گذارد،می تأثیر هاخیابان پذیریپیاده و کیفیت بر که کیفی هایکمیت برخی سنجش

 کیهت اخیر هایسال در کمی هایمدل و هاروش براساس هاخیابان مداریپیاده سنجش به که مطالعاتی از برخی. باشدمی

 اده،پی فواصل و شبکه هایمؤلفه سنجش به اسکو، واک ، با لگاریتم(2442) 1فرانک لری: باشندمی شرح این به اند،کرده

 براساس ،(2441) 1پارک سانچین. پردازدمی خاص هایگروه هایکاربری امتیاز و هابلوک طول متوسط ها،تقاطع تراکم

 رمنج تراکم مجاورت، هایمؤلفه سنجش از ایمنی حس هایمؤلفه سنجش به مداریپیاده سنجش مرکب شاخص شیوۀ

 از جمله مطالعات بسیار جدید در این زمینه که در تلاش برای .پردازدمی خیابان دلپذیربودن و زیرساخت کیفیت تنوع، به

 توان به موارد زیر اشاره کرد: باشند، میهای علمی دقیق و به صورت کمی میاثبات تحقیق خود با روش

 هیبریدی هایچراغ با هایسایت در رانندگان و پیاده عابر اقدامات تحلیل و (، با تجزیه2451) 1و سلف 2پلوگراس

 سرعت (، به تحلیل2451) 54و پاندر 3گاپتا .دارند تمرکز پیاده عابرین ایمنی بهبود در آنها اثربخشی ارزیابی و پیاده عابر

                                                           
1 . Jane Jacob 
2 . Rob Carrie 
3 . William White 
4 . Appleiard  
5 . Larry Frank 
6 . Sanchin Park 
7 . Pulugurtha 
8 . Self 
9 . Gupta 
10 . Pundir 
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 بندیرتبه سیستم (، یک2452) 2و سازبو 5دونالدپردازند. مکعابرین می موردنیاز فضای و تراکم ها،جریان روی،پیاده

(، به 2451و همکاران ) 9دهند. کیممی ارائه هاخیابان و عملکرد پیاده عابر هایویژگی ارزیابی برای خدمات کیفیت

  اند.های مستقیم و نامستقیم در شانزده خیابان سئول پرداختهبررسی مسیرهای پیاده در خیابان

  

 هامواد و روش

 ایمحله توسعۀ الگوی براساس محلی هاینخیابا پذیربودنپیاده سنجش به که پژوهش ماهیت به توجه با

 تجربی تحلیل هایشرو با که شود،می بندیطبقه گراییاثبات هایشپژوه ۀحوز در تحقیق پردازد،می (LEED.ND)پایدار

 کاویممی بیرون از را موردی نمونۀ روش، این در .گرفت خواهد قرار ارزیابی و سنجش مورد موردی نمونۀ توصیفی، کمی

 معرفی کلی راهبردهای از تحقیق .شودمی بیان مناسب آماری هایشاخص طریق از وابسته و مستقل متغیرهای از هریک و

 توصیفی کمی الگوی کردن مشخص و یافتن راستای در اطلاعات آوریجمع .کندمی تبعیت ،0پژوهشی مورد وروش، الگو

 توجه با تا است بوده برآن تلاش .است بوده ایهکتابخان مطالعات طریق از تحقیق پیشینۀ و نظری مبانی با همراه مشخص،

 میدانیمطالعۀ  در. باشدمی مونوگرافی نوع از میدانی مطالعۀ .شود پیاده داخلی برمدل حاصله کمی مدل میدانی، مطالعات به

 عینی، مشاهدۀ بر مبتنی روش این .شودمی پرداخته واقعه یک عینی وضع و خارجی سطحۀ مشاهد به مونوگرافی نوع از

 Auto Cad، Arc Gis افزارهاینرم قالب در موردی، نمونۀ از حاصله هایبرداشت. است اجتماعی واحد یک جامع و مستقیم

 بودن پذیرپیاده سنجش به ها،شاخص و متغیرها شدن مشخص به توجه با. شوندمی واقع تحلیل مورد هاهنقش قالب در

 روش این توصیفی، کمی مدل یک معرفی بر علاوه طریق این از تا شد، پرداخته LEED.ND الگوی براساس محلی خیابان

 .شود پیاده داخلی نمونۀ یک روی بر

 ،هوشمند رشد و یابیمکان اصلی، مراحل شامل که گیرد،می انجام مرحله پنج در الگو، این ارزیابی کلی هایروش

 رآیندف .باشدمی ایمنطقه تقدم و طراحی فرآیند و نوآوری سبز، هایساختمان و زیرساخت طراحی، و همسایگی الگوی

 پذیربودندهپیا سنجش فرآیند. باشدمی طراحی و همسایگی الگوی زیرمجموعۀ محلی، هایخیابان بودن پذیرپیاده سنجش

 فرآیند ضروریات جزو که اول شود. مرحلۀمی انجام کلی مرحلۀ سه در ،LEED.ND الگوی براساس محلی هایخیابان

 روپیاده پیوستگی» و «خیابان عرض به ساختمان ارتفاع نسبت» ،«ساختمان اصلی هایورودی» متغیر سه شامل باشد،می

 شده اشاره موارد همۀ یا برخی باشد، باید شاملمی دوازده تا یک امتیاز دارای که دوم مرحلۀ. است «خیابان طول در

 ،«خاموش هایجداره» ،«هابازشو وضعیت» ،«هایورود فاصلۀ »،«ازبنا روپیاده فاصلۀ» متغیر ده شامل مرحله این. باشد

«. هاگذرگاه»، «هسوار سرعت »،«خیابان عرض به ارتفاع نسبت» ،«نیمسکو واحدهای ارتفاع» ،«روهاپیاده» ،«پارکینگ»

 .باشدمی «در طول روز درختان سایۀ» و «درختکاری» متغیر دو شامل ،است یامتیاز دو که سوم مرحلۀ

 
 LEED.NDمداری براساس الگوی (: مرحلۀ اول، سنجش پیاده9جدول )

 امتیاز شاخص :شود دنبال پروژه در باید که مواردی عنوان

 

 پذیرهای پیادهخیابان

   :باشد زیر موارد شامل حداقل ،اولۀ مرحل

 ضروری درصد34 حداقل

                                                           
1 . Macdonald 
2 . Szibbo 
3 . Kim 
4 . Case Study 
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 و اصلیۀ جبه در ساختمان اصلی هایورودی 

 بگیرد قرار اصلی نمای

 خیر شاید بله

 9 به 5 خیابان عرض به ساختمان ارتفاع نسبت

 .باشد

 ضروری درصد51 حداقل

 خیر شاید بله

 دو هر در، خیابان طول در روپیاده پیوستگی

 خیابان طرف

 ضروری درصد34 حداقل

 خیر شاید بله

 ( :Wehch, et al, 2011منبع: )

 
 LEED.NDمداری براساس الگوی (: مرحلۀ دوم، سنجش پیاده2جدول )

 امتیاز شاخص :شود دنبال پروژه در باید که مواردی عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های خیابان

 پذیرپیاده

   :شود شامل را زیر مواردۀ هم یا برخی ،دومۀ مرحل

 هایساختمان با موجود رویپیادهۀ فاصل حداقل

 غیرمسکونی و مسکونی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز 5-52

 متر 11/22-فوت 11 هم از هاساختمان ورودیۀ فاصل

 خیر شاید بله

 برای روپیاده مجاورت در بازشو بدون های پنجره

 غیرمسکونی هایساختمان

 خیر شاید بله

 متر 20/51- پا 14 از بیش طول به خیابان در خاموش هایجداره

 خیر شاید بله

 خیابان طول درصد24 حداقل خیابانی های پارکینگ

 خیر شاید بله

  خیابان طرفدو  در طول درصد544 خیابان روپیاده

 خیر شاید بله

 متر 1/4 -اینج 20 روپیاده سطح از مسکونی واحدهای از درصد14 ارتفاع

 خیر شاید بله

 خیابان طول از درصد94 حداقل 9 به 5 خیابان عرض به ساختمان ارتفاع نسبت

 خیر شاید بله

 بر کیلومتر 92- ساعت در مایل 24 غیرمسکونی و مسکونی بخش در سواره سرعت

 مسکونی بخش ،ساعت

 خیر شاید بله

 ،ساعت بر کیلومتر 91-درساعت مایل 20

 غیرمسکونی بخش

 خیر شاید بله

 روپیاده طول درصد54 کنارخیابانی هایگذرگاه

 خیر شاید بله

 خیر شاید بله

 ( :Wehch, et al, 2011منبع: )

 

 LEED.NDمداری براساس الگوی (: مرحلۀ سوم، سنجش پیاده3جدول )
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 ( :Wehch, et al, 2011منبع: )

 

 معرفی محدودۀ مورد مطالعه

 اناست جزو کشوری تقسیمات طبق و شده واقع ایران غربی شمال در وسیع، و پهناور دشتی در خوی شهرستان

 گرفته قرار تبریز کیلومتری 511 و ارومیه از کیلومتری 591 تهران، از کیلومتری 214 فاصلۀ به و است غربی آذربایجان

(. 0: 5911نصیری، )است  شده واقع شهر این کیلومتری 02 در که باشدمی سلماس شهر خوی، به شهر تریننزدیک و

است.  گرفته قرار قهیدق 99 و درجه 91 ییایجغراف عرض و قهیدق 11 و درجه 00 ییایجغراف طول در یخو شهرستان

صورت عرضی و عمود بر بازار این خیابان محلی، بهخیابان محلی امیر در جنوب غربی هستۀ تاریخی خوی قرار دارد. 

 تاریخی خوی گسترش یافته است.

 
 

 

 

 

 

  

 تاریخی ۀهست در امیر محلی خیابان موقعیت خوی تاریخیۀ هستموقعیت  خوی کلی موقعیت

 خوی

 

 

 
 

 پلان خیابان امیر

 (: موقعیت محدوده مورد مطالعه در نقشه9شکل )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ی مداری در خیابان محلگانۀ پیادهبراساس فرآیند اشاره شده در قسمت روش تحقیق، به سنجش هریک از مراحل سه

فاع ای اصلی، نسبت ارتگیری ورودینیاز تحقیق است، جهتامیر پرداخته شد. در مرحلۀ اول که جزو ضروریات و پیش

باشد، می 52-5طول خیابان بررسی شد. در مرحلۀ دوم که دارای امتیاز ساختمان به عرض خیابان و پیوستگی پیاده رو در 

 امتیاز شاخص :شود دنبال پروژه در باید که مواردی عنوان

 

 پذیرهای پیادهخیابان

 

   سوم ۀمرحل

 پا 04 -خیابان طول درصد 14 خیابان درختکاری

 مرکز به مرکز از فاصله متر 52

 درختان

 امتیاز 5

 خیر شاید بله

 امتیاز 5 رو پیاده سطح درصد04 ظهر طول در درختانۀ سای

 خیر شاید بله
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و، های بدون بازشها از هم، پنجرههای مسکونی و غیرمسکونی، فاصلۀ ورودی ساختمانرو از ساختمانموارد فاصلۀ پیاده

 ارتفاع ساختمان به عرض رو، نسبتهای خیابانی، ارتفاع واحد های مسکونی از سطح پیادههای خاموش، پارکینگجداره

های خیابانی پرداخته شد. در مرحلۀ سوم به دلیل عدم وجود درخت در طول خیابان، خیابان، سرعت سواره و گذرگاه

خیابان  باشد، اینبا بررسی مرحلۀ یک بر روی خیابان محلی امیر که جزو ضروریات طرح می مورد بررسی قرار نگرفت.

 تیازات این مرحله را کسب کند.تنها توانسته است، یک سوم ام

 
 در خیابان محلی امیر LEED.NDمداری بر اساس الگوی (: مرحلۀ اول، سنجش پیاده4جدول )

 امتیاز شاخص :شود دنبال پروژه در باید که مواردی عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایخیابان

 پذیرپیاده

   :باشد زیر موارد شامل حداقل (اول ۀمرحل)

 حداقل دارد؟ قرار اصلی نمای و اصلی ۀجبه در ساختمان اصلی هایورودی

 درصد34

 

 

 

 

 ضروری

 برقرار

 خیر شاید هبل

 

 

 

 

 

 

 

 34بیشتر از 

 درصد

 

 

 

 

 

 

 (.99/4) باشد 9 به 5 خیابان عرض به ساختمان ارتفاع نسبت

 

 1/5 1/4 92/4 5 2 21/4 2/4 01/4 00/4  نسبت

 2 2 0 1 5 3 2 5 0 تعداد

  2/5 52/4 9/5 52/5 2/4 1/4 1/4 99/4 نسبت

  2 1 5 5 5 5 9 9 تعداد
 

 51 حداقل

 درصد

 

 

 ضروری

عدم 

 برقراری

 خیر شاید بله

 

 

 

 درصد 1

 (خیابان طرف دو هر در) خیابان طول در روپیاده پیوستگی

درصد 10متر،  101)هر دو طرف(:  رومتر، طول کلی پیاده 103طول کل خیابان )هر دو طرف(: 

 رو در هر دو طرف خیابانپیوستگی در طول پیاده

 حداقل

 درصد34

 

 ضروری

عدم 

 برقراری

 

 خیر شاید بله

 

 

 

 

 درصد 10

 
 در خیابان محلی امیر LEED.NDمداری براساس الگوی (: مرحلۀ دوم، سنجش پیاده5جدول )

 امتیاز شاخص :شود دنبال پروژه در باید که مواردی عنوان
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 هایخیابان

 پذیرپیاده

  متر 1/4 -چ این 24 رو پیاده سطح از مسکونی دهایحوا از درصد 14 ارتفاع

 

 

 

 

 

 خیر شاید بله

 

 

 

 خیابان طول از درصد 30 حداقل

 9 به5 خیابان عرض به ساختمان ارتفاع نسبت

 باشد.می 9به  5ساختمان به خیابان، درصد نسبت ارتفاع 1حداکثر 

 خیر شاید بله

 

 

 

 

 

 1/5 1/4 92/4 5 2 21/4 2/4 01/4 00/4  نسبت

 2 2 0 1 5 3 2 5 0 تعداد

  2/5 52/4 9/5 52/5 2/4 1/4 1/4 99/4 نسبت

  2 1 5 5 5 5 9 9 تعداد

 

 غیرمسکونی و مسکونی بخش در سواره سرعت

کیلومتر برساعت و سرعت سواره در بخش  94مسکونی سرعت سواره در بخش 

 کیلومتر بر ساعت است. 04غیرمسکونی تقریبا  

 بر کیلومتر 32ت ساع در مایل20

 مسکونی بخش ساعت

 خیر شاید بله

 بر کیلومتر 38ساعت در مایل24

 غیرمسکونی بخش ساعت

 خیر بله شاید

 خیابانی کنار هایگذرگاه

 رودرصد طول پیاده2متر، 12ها: متر، مجموع طول گذرگاه100خیابان  مجموع طول

 روپیاده طول درصد10

 

 

 

 خیر بله شاید

 
 در خیابان محلی امیر LEED.NDمداری براساس الگوی (: ادامه مرحلۀ دوم، سنجش پیاده6جدول )

 امتیاز شاخص :شود دنبال پروژه در باید که مواردی عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایخیابان

 پذیرپیاده

   :شود شامل را زیر مواردۀ هم یا برخی( دومۀ مرحل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غیرمسکونی و مسکونی هایساختمان با موجود رویپیادهۀ فاصل حداقل

 

 

 

 

 

در قسمت قرمز مشخص شده که 

باشد، فاصلۀ از رو میفاقد پیاده

مشخص شده، با روهای پیاده

توجه به فرورفتگی برخی از 

، 59، 52، 1، 52بناها، در اعداد 

 شود.دیده می 1و  5، 2، 1، 50

 مه از هاساختمان ورودیۀ فاصل

 متر 4متر، کمترین مقدار:92بیشترین مقدار: 

 متر 22.86- فوت 65

 خیر شاید بله
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 51 59 3 4 5 0 52 54 1 9 فاصله 

 5 0 0 9 5 0 2 1 1 1 تعداد

 52 52 51 55 53 1 21 1 2 50 فاصله 

 2 2 5 2 5 54 2 0 51 9 تعداد

 

5-52 

 امتیاز

 

 

 

 

 غیرمسکونی هایساختمان برای روپیاده مجاورت در بازشو بدون هایپنجره

 

 

 

 

 خیابان در خاموش هایجداره

 متر910های خاموش: مجموع جداره

 متر 20/51 -پا 50 حداقل

 خیر شاید بله

 

 

 

 

 

 خیابانی هایپارکینگ

 درصد طول خیابان پارکینگ خیابانی است544

 خیابان طول درصد 70 حداقل

 خیر شاید بله

 

 

 

 طرفدو  در طول درصد 100 خیابان رو پیاده

  خیابان

 خیر شاید بله

رو در دو طرف: مجموع طول پیاده، 100مجموع طول خیابان در دو طرف: 

 رو است.درصد طول خیابان دارای پیاده 22، 150

 

 

 

 
 (: شرح مرحلۀ اول، خیابان محلی امیر2شکل )

 

0 20 40 60 80 100

ورودی های اصلی

پیوستگی پیاده رو

سنجش مرحلۀ اول

امتیاز نمونه ی موردی امتیاز مرحله ی اول
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 (: شرح مرحلۀ دوم، خیابان محلی امیر3شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه

خیابان محلی امیر در جبهۀ اصلی خیابان های اصلی درصد از ورودی34های انجام شده، حداقل براساس بررسی

درصد 1قراردارد، در نتیجه شرط اول برقراراست. اما بخش دوم و سوم مرحلۀ اول برای این خیابان برقرار نیست. تنها 

درصدی برقرار نشد. در قسمت سوم بخش 51دارد و شرط حداقل  9به  5ها به عرض خیابان، نسبت از ارتفاع ساختمان

درصدی برقرار نیست. در مرحلۀ 34رو در طول خیابان دیده شد و شرط حداقل درصد پیوستگی پیاده 10ا اول نیز، تنه

ها از متر و حداکثر فاصلۀ ساختمان 1رو ها از پیادههای محلی، حداقل فاصلۀ ساختمانپذیر بودن خیاباندوم از پیاده

متر 92ها از هم، حداقل صفر متر و حداکثر رودی ساختمانمتر است. در بخش دوم، مرحلۀ دوم، فاصلۀ و50رو، پیاده

های های بدون بازشو برای ساختمانمتری را برقرارکند. در قسمت سوم مرحلۀ دوم، پنجره29است و نتوانسته است شرط 

سد رمتر می910های خاموش به شود. در قسمت چهارم مرحلۀ دوم، طول جدارهغیرمسکونی در طول خیابان دیده می

درصد طول 544های خیابانی، تقریبا  متری را برقرار کند. در قسمت بررسی پارکینگ 20/51و نتوانسته شرط حداکثری 

درصدی برقرار 544رو دارد و شرط درصد طول خیابان پیاده22دهد. در خیابان محلی امیر، تنها خیابان را تشکیل می

رو دارند و این شرط برقرار متری از سطح پیاده1/4ی مسکونی، ارتفاع درصد از واحدها14توان گفت نیست. تقریبا  می

درصدی برقرار 94دارند و شرط حداقلی  9به  5ها به عرض خیابان نسبت درصد از ارتفاع ساختمان1است. حداکثر 

های رگاهباشد. گذنیست. سرعت سواره در بخش مسکونی برقرار و این شرط در بخش غیرمسکونی تقریبا  برقرار می

طور کلی درصدی برای این مورد برقرار است. به54دهند و شرط حداقل رو را تشکیل میدرصد طول پیاده2خیابانی، 

توان نتیجه گرفت از آنجا که خیابان محلی امیر تنها یک مورد از ضروریات را توانسته برقرار کند و از آنجایی که می

امتیاز را توانسته کسب کند و در قسمت مرحلۀ سوم این الگو، به دلیل نبود  1عنی تقریبا  نیمی از امتیاز مرحلۀ دوم ی

ی پذیررو خیابان محلی امیر از نظر پیادهدرخت در خیابان محلی، دو امتیاز را به طور کامل از دست داده است، از این

ضعیت پذیری در وبتواند از نظر پیاده الگوی توسعۀ محلی پایدار در وضعیت نامناسب قراردارد. در نتیجه برای اینکه

 پایداری قرارگیرد باید شروط مشخص شده را رعایت کند.
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