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 چکیده-1

ذیبثبى هٌؾط . ذیبثبى اؾزهٌبؽط یىی اظ هْوشطیي اؾشطاسػی ّب ثطای عطاحی ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿز قْطی ، دبیساضی زض 

دبیساض ؾبظی هٌبؽط  ثط ایي اؾبؼ .زازى ثِ سهَیط ثهطی اظ قْطّبی دبیساض زاضزًمف هْوی زض قىل ( ؾبظگبض ثب هحیظ)دبیساض 

ثٌبثطایي زض هساذلِ زض گًَِ ّبی هرشلف اظ .سكریم ًَؿ هٌؾط آغبظ ٍ ثب ضفبیز انَل عطاحی هٌؾط دبیساض ازاهِ هی یبثس  ثب

 .اة ًبدصیط اؾزهٌبؽط عجیقی ، وبضثؿز انَل ٍ هقیبضّبی عطاحی هٌؾط دبیساض اهطی ضطٍضی ٍ اػشي

ّسف انلی دعٍّف ، ایؼبز هغلَثیز زض عطاحی هٌؾط قْطی ذیبثبى ثب ضٍیىطز دبیساضی اوَلَغیىی هی ثبقس وِ ایي اهط اظ 

زض ایي همبلِ اثشسا اظ عطیك ضٍـ .ذیبثبى دبیساض ٍ اوَلَغیه ووه قبیبًی هی وٌسزض عطاحی هٌؾط  عطیك اضائِ انَل وبضثطزی

دبیساضی اوَلَغی هی دطزاظز ٍ ؾذؽ اظ عطیك هسلی  ٍ هفبّین ٍ سقبضیف هٌؾط دبیساضذیبثبى ثِ ثطضؾی سحلیلی-سَنیفی

هسلی  ثِ هفَْهی، انَل ذیبثبى دبیساض، انَل هٌؾط ذیبثبى ٍ ّوچٌیي انَل  دبیساضی اوَلَغیه ضا یه ثِ یه هقطفی ٍ ًْبیشب

. ایساضی ٍ اوَلَغی سلفیك هی وٌسسلفیك اظ ایي ؾِ هَضَؿ هی دطزاظز وِ انَل هٌؾطذیبثبى ضا زض ثقس ح  

، انَلهٌؾط قْطی، ذیبثبى ، دبیساضی، اوَلَغی: ٍاغُ ّبی ولیسی  

 

 :مقدمه-2

اًساظّبیی ثِ  ّبی ثكط ٍ چگًَگی لطاض گیطی ایي زٍ فٌهط زض وٌبض یىسیگط چكن سلفیك عجیقز ثب زؾز ؾبذشِ

ثِ ٍیػُ دؽ اظ ثطٍظ هكىالر ًبقی اظ اًمالة نٌقشی اًساظّب وٌس وِ سَػِ ثِ ایي چكن فٌَاى هٌؾط قْطی ایؼبز هی

یىی اظ هلعٍهبر زؾشیبثی ثِ هٌبؽط .ّب ٍ سأطیط آًْب ثط ؾیوبی قْط ثیكشط هغطح گطزیس زض غطة ٍ احساص وبضذبًِ

ثِ عَضی وِ ثٌیبز هٌبؽط قْطی دبیساض آیٌسُ ثِ ویفیز ٍ .ثبقساًساظّبی ظیجب ٍ هَظٍى هیدبیساض قْطی ذلك چكن 

عجیقز ٍػَزاططارثطفالٍُ. ّب ٍ فضبّبی فوَهی ٍ قجىِ اضسجبعبر آًْب ٍاثؿشِ اؾزیز زض عطاحی ؾبذشوبىذالق

اّویز عجیقز اضظـ ٍسَاىهیقْط،وبلجسثبزضسلفیكعجیقیهٌبؽطٍاًساظچكنایؼبزثبقْط؛زضاًؿبًْبؾالهزثط

عجیقز ووشطثطًیعآًْبٍهضطهرطةاططارسبهَزىهكرم وٌٌسگبىاؾشفبزٍُّب اًؿبىثطایثْشطٍثیكشطّطچِضا

  ػؿزثْطُعجیقیهیطاصحفؼٍػْز ایؼبززضهكبضوز هطزهیفبوشَضاظٍقسُ



ثٌبثط ایي . اؾبؼ زیسگبُ عطاحی اوَلَغیه ػؿشؼَی ضاُ ّبیی اؾز وِ ثشَاًس زض عجیقز زؾشىبضی ووشطی ًوبیس 

زض حبل حبؽط اظ اّویز لبثل ( زاذل یب ذبضع اظ قْط)سَػِ ثِ ضٍاثظ اوَلَغیىی هَػَز زض هٌبؽط قْطی هَػَز 

سَػِ ثِ انَل اوَلَغیه ٍ اًغجبق ؾبذشبض ٍ اؾشرَاى ثٌسی دیىطُ قْط ثط ظیطؾبذز ّبی  . سَػْی ثطذَضزاض اؾز

ؽطفیز ّبی ثبلمَُ قبى ، زض ذلك هٌؾط قْطی ّورَاى ٍ عجیقی آى ، اظ ػولِ هفبّیوی اؾز وِ سقوك زض آًْب ٍ 

چٌیي ضٍیىطزی هَػت اضسجبط هٌؾط قْطی ثب عجیقز هىبى ٍ فطا ضفشي آى اظ . ّوؿبظ ثب عجیقز قْط ؾَق هی زّس

 . ؾغح نَضر دطزاظی آى اظ الیِ ّبی ؾغحی گكشِ ٍ َّیز ثرف قْطّب هی قَز 

 

 ادبیات پصوهش-3

  ریشه خیابان پایدار منظر -3-1

 قْطی دبیساضی .اؾز ضفشي لَع ثِ ٍ ىزاز ازاهِ هقٌی ثِ ىهبًس دبیساض زاضز، ًؿجی هقٌبی یه دبیساضی

 ثطاثطی ٍ ظًسگی لبثل ظیؿز هحیظ الشهبزی، دَیبیی ثِ ضؾیسى ثلىِ ًوی ثبقس، هحیغی ظیؿز هؿبیل ثِ سٌْبهطثَط

 .اؾز قْطی دبیساض سَؾقِ ٍ دبیساضی زض زیگط هؿبیل اظ اػشوبفی

 یه عَل زض دیَؾشِ اسفبق یه دبیساض هٌؾط وِ گفز هی سَاى  اؾز ؾَ ٍ ؾوز یه دبیساضی وِ ایي ثِ سَػِ ثب

 زض اسفبق یه یب هٌؾط یه دبیساضی .اؾز گطزیسُ ًیع سط لَی ثلىِ ًطفشِ ثیي اظ سٌْب ظهبى ًِ گصقز ثب وِ اؾز هؿیط

 ای گصقشِ .اؾز گصقشِ ثب هؿشوط دیَؾشگی اظ ًبقی وِ َّیشی .زاضز ثؿشگی آى ًیع هىبًی َّیز ثَزُ ظهبى عَل

 .اؾز دكشیجبًی ایي هحهَل دبیساض هٌؾط .اؾز دبیساضی دكشیجبًی، ایي ًشیؼِ وِ اؾز آیٌسُ ٍ حبل دكشیجبى وِ

 ذَز ثمبی ثِ ٍ اؾز دَیب ٍ ظًسُ ّب ًؿل سوبم ثطای ٍ ّب ؾبل سوبم زض ٍ ًساضز سَلف وِ اؾز ای دسیسُ دبیساض هٌؾط

 گطفشي لطاض ّن وٌبض ٍ دیَؾشي ّن ثِ اظ ٍ اؾز، هلز لَم ٍ یه َّیز اظ ثطذبؾشِ وِ اؾز هٌؾطی.زّس هی ازاهِ

 قسُ یبز فَاهل اظ یه ّط سمَیز ضاؾشبی زض ایي سقبهل وِ قسُ ایؼبز عجیقی ٍ سبضیری،اػشوبفی فطٌّگی، هٌؾط

 دبضازاین هی سَاى  ضا دبیساض قْطی هٌؾط ولی چبضچَة .زیگط فَاهل ثطزى ثیي اظ حشی یب ٍ فَاهلی ثط غلجِ ًِ اؾز

 زض ّوبٌّگ عَض ثِ ٍ«اوَؾیؿشن»،«سهَضار»،«فقبلیز»،«وبلجس»چْبض فٌهط، آى زض وِ گطفز ًؾط زض دبیساض هىبى 

 اؾشفبزُ ثطای وِ سوْیساسی ثهطی یبفشي اًقىبؼ. هی ثبقٌس ؾْین قْطی هٌؾط ثِ ىقیسخة قىل ٍ ؾبذشي هكطٍط

 وِ چطا ثبقس، هی سَاًس دبیساض قْطی هٌؾط ػلَُ ّبی اظ زیگط یىی ،قسُ اًس ثطزُ وبض ثِ سؼسیسدصیط اًطغی هٌبثـ اظ

 ؾبذشوب سأؾیؿبر اظ ثركی فٌَاى ثِ ٍ هی دصیطز ذَز ثِ فقبل ًمف فوالً ؾبذشوبًی دَؾشِ دبیساض، عطاحی زض اؾبؾبً

 [1]هی ًوبیس ایفب ًمف

 ٍ زٍچطذِ)آضام حطوز ػْز اًگیعُ ایؼبز ٍ ذیبثبى فضبی فیعیىی اضسمب ّب، فقبلیز هشٌبؾت یبثی هىبى ثب ّوچٌیي

 آى سجسیل اًشربثی اؾشفبزُ ثِ اػجبض حبلز اظ ضٍظاًِ، ؾفطّبی اظ ثؿیبضی زض ضا اسَهجیل اظ اؾشفبزُ سَاى هی(دیبزُ

 فضبیی فٌَاى ثِ ذیبثبى ؾطظًسگی ٍ حیبر ثِ قْطی دبیساضی ظهیٌِ زض هكبضوز ثط فالٍُ سطسیت ثسیي سب ًوَز،

 .[2]وطز ووه اػشوبفی



عطاحبى عجیقز ثبیس هشَػِ ایي هؿئلِ ثبقٌس وِ هحیظ ّبی ظیؿز، "ضٍف زض ظهیٌِ ظیؿز هحَضی اشفبى زاضز وِ 

حیَاًبر ٍگیبّبى ٍ سوبهی هَاضزی ضا وِ هَػت زیسگبُ ّبی هظجز ٍ ذَاؾشٌی ٍ اًگیعقی زض ػبهقِ ّؿشٌس ، ثِ 

. حبل ،سوبهی ًشبیغ ؾی ؾبل گصقشِ ثسسطیي ًوًَِ ّبی هَػَز زض ػبهقِ اؾززض ّط . عَض سسضیؼی وبّف ًسٌّس

هحسٍز قسُ ثبقس، ثٌب ... ّط چٌس، اگط سهبٍیط شٌّی اظ هٌبؽط عجیقی سٌْب ثِ فطٍـ ٍؾبئل ًملیِ، ؾیگبض، ًَقیسًی ٍ 

گط اػعای سكىیل زٌّسُ ثِ گفشِ زیَیس ثالهی هی سَاًس ثیبًگط ٍ سجلیغ وٌٌسُ اّویز ثْیٌِ اضسجبط ثیي اًؿبى ٍ زی

 [.3]". هحیظ ظیؿز ثبقس

 اًگبضُ ّبی هَطط زض عطاحی هٌؾط اظ زیسگبُ ضٍف -1ًوَزاض

 

لیل زض ظهیٌِ عطاحی هٌؾط ثط ایي افشمبز اؾز وِ ثطای هكبضوز ذاللبًِ زض فطآیٌس عجیقز ٍ ثب اهیسی  ّوچٌیي

ًِ سٌْب آًچِ زض هٌؾط لبثل . هؿئَالًِ ثطای وؿت هَفمیز، ثبیس زض عطاحی ذَز هَضَفبسی ضا زض ًؾط ثگیطین 

ًؾبم . هی وِ ثطاًگیعًسُ ٍ ّن هبًسگبض ثبقسًؾب. قبّسُ اؾز، ثلىِ وبضایی زاذلی آى ّب ًیع اظ اّویز ثطذَضزاض اؾزم

ّبی عجیقی دیَؾشِ ذَزوبض ّؿشٌس ٍ هب ثب زلز سوبم انَلی ضا وِ ثبفض ذَزوبض ثَزى عجیقز قسُ، ثطای طبثز ًگِ 

. ثطای زؾشیبثی ثِ ایي اهط، ًیبظهٌس قٌبذز فلن ایي ًبم ّب ّؿشین. زاقشي اوَؾیؿشن ّبی ثكط ثِ وبض هی ثطین

 . هب ضا ثب اعالفبر فطاٍاًی سبهیي ًوَزُ اؾز ذَقجرشبًِ فلَم

 

 

 

 [3]اًگبضُ ّبی هَطط زض عطاحی هٌؾط اظ زیسگبُ لیل -2ًوَزاض 



 

 

 پایداری اکولوشیک -3-2

 ٍ عجیقز ضاثغِ ثِ اؾز ٍ هطسجظ اوَؾیؿشن ٍ ثیَلَغیىی فیعیىی، هٌبثـ دبیِ سمَیز ٍ حفبؽز ثب ثقس ایي

ظیؿز  هحیظ انلی وبضوطزّبی ؾالهز ٍ اضسمبی ٍ سساٍم زض سَاى هی ضا قٌبذشیثَم  دبیساضی دطزاظز؛ هی اًؿبى

   فقبلیز هسیطیز ظیؿز ٍ ًؿجز هحیظ فطاهمیبؾی ٍ چٌس همیبؾی ًگطـ دبیساضی سفىط زض هْن انل .سقطیف ًوَز

 اًؿبًی، سَؾقِ فقبلیز ّط هجٌبی ایي سقطیف، ثط . زثبـ هی هحیظ اظ اًساظی چكن چٌیي چبضچَة زض اًؿبًی ّبی-

 سساٍم یب ثطلطاضی ٍ الظهِ .افشس هی اسفبق انلی ؾبهبًِ ثَم چٌس یه یب حیغِ زض ؾبذز، اًؿبى هحیظ ؾبذز ًؾیط

  هی فطاسط هحیظ ثب ٍ یىسیگط ثب آى فٌبنط ٍ اضوبى سوبم هشقبزل اضسجبط ٍ ّوعیؿشی ؾبهبًِ ٍمة یه زض دبیساض حبلز

 [.4]اًؿبى ؾبذز قَز دبیساض ّبی ًؾبم ایؼبز ثِ هٌؼط سَاًس هی دصیطیآؾیت  هؿیطّبی قٌبذز ثٌبثطایي . ثبقس-

 ٍیػگی ّبی ثَم ؾبهبًِ-3ًوَزاض

 
ّب ٍ ثبظیبفز آًْب ٍ یبفشي  ایي ثقس اظ دبیساضی اظ عطیك وبّف ههطف هٌبثـ ٍ اًطغی، وبّف حؼن ضبیقبر، آلَزگی

ثب ایي ٍنف، یه ؾیؿشن وِ اظ ًؾط هحیغی زضؾز ًیؿز، ّط اًساظُ وِ . فٌبٍضی ّبی هٌبؾت سمَیز هی قَز 

ؾَزآٍض یب اظ ًؾط اػشوبفی همجَل ثبقس، ًوی سَاًس ثْطُ ٍضیف ضا زض عَل ظهبى حفؼ وٌس ٍ زض ًشیؼِ ًبدبیساض ذَاّس 

یساض اظ هٌبثـ ثب طجبر حوبیز وٌس ٍ اظ اؾشرطاع ثیف اظ حس هٌبثـ یب قس لصا یه ؾیؿشن اظ ًؾط هحیغی دب

ّوچٌیي ثبیس اظ سٌَؿ ظیؿشی، طجبر ٍ  اوَلَغیىیزض دبیساضی . فولىطزّبی سْی ؾبظی هٌبثـ هحیغی ػلَگیطی ًوبیس

ًیع  دبیساضی ػَی ٍ ؾبیط وبضوطزّبی اوَؾیؿشن، وِ هقوَال ثِ فٌَاى هٌبثـ الشهبزی عجمِ ثٌسی ًوی قًَس،

  [.5]حوبیز قًَس

اًطغی، هحیظ ٍ ثَم قٌبؾی اؾشَاض  هفَْم 3 ثط آى هحیغی ظیؿز ثقس زض دبیساض سَؾقِ ثٌیبى ّبی ٍ انَل ًشیؼشبً

 .اؾز



 :وطز ثیبى سَاى هی ضا ظیط هَاضز اًطغی هَضَؿ زض

 اظ اؾشفبزُ اًطغی ههطف ؾبظی ثْیٌِ ٍ اًطغی وبضایی اًطغی، ههطف زض ػَیی نطفِ ٍ اؾشفبزُ وبّف اًطغی، هٌبثـ 

 .سَزُ ظیؿز اهَاع، ذَضقیس، ثبز، هبًٌس دصیط سؼسیس  ّبی اًطغی

 ُهَضَؿ زض ًْفشِ اًطغی سبهیي ثطای فؿیلی غیط ای ؾَذشِ اظ اؾشفبزُ ٍ ههبلح ٍ هَاز زض ًْفشِ اًطغی اظ اؾشفبز 

 :وطز اقبضُ سَاى هی ظیط هَاضز ثِ هحیظ

 گبظّبی (هحیظ ّبی آلَزگی اظ ػلَگیطی ٍ هحیظ ّبی ویفیز اظ حفبؽز َّا، آة، ظهیي، قبهل عجیقی هحیظ 

 ...( ٍ آثْب آلَزگی ٍ ذبن ضفشي اظثیي اؾیسی، ّبی ای ثبضاى گلربًِ

 آًْب اظ حفبؽز ٍ هقسًی هٌبثـ هبًٌس عجیقی هٌبثـ

 ههبلح ٍ هَاز ثبظیبفز ٍ هؼسز اؾشفبزُ ظائس، هَاز هسیطیز 

 :وطز ثیبى سَاى هی ضا ظیط هَاضز ًیع اوَلَغی هَضَؿ زض

 (هَػَزار ظًسُ ّب،گیبّبى، ػٌگل ) ّب اوَؾیؿشن

 ظًسُ هَػَزار ظیؿشی سٌَؿ

 ِ[6]ظًسُ هَػَزار ظًسگی چطذ 
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عطاحی ٍ یب ثْؿبظی ذیبثبى ّبی قْطی هی ثبیؿز هٌغجك ثط انَلی ثبقس وِ هَػت ًیل ثِ دبیساضی ثِ فٌَاى 

ًوَزى فضبّبی عجیقی ٍ ههٌَؿ قًَساظ ایي ضٍ ضطٍضر زاضز عطاحی،ؾبهبًسّی ٍ ًگْساضی ایي ضاُ انلی ّوؿبظ 

ظیطا ذیبثبى ًِ ثِ فٌَاى یه هقجط نطفب  .فضب ّب ثط اؾبؼ ذَاؾشِ ّبی ٍالقی اؾشفبزُ وٌٌسگبى آى نَضر دصیطز

هی زض حفؼ ٍ سَؾقِ آى فیعیىی ثلىِ ثِ فٌَاى یه هحیظ اػشوبفی ٍ فطٌّگی  اّویز زاقشِ ٍ ػلت هكبضوز هطز

 [.2] ثِ ذهَل اظ عطیك ضاّىبض ّبی ثطًبهِ ضیعی ثؿیبض هْن اؾز

ی قًَس،یقٌی اؾشفبزُ ثؿیبض اظ زضذشبى هٌغط ؾبظی ٍ مّبی دبیساض ذیبثبى ّبی ؾجع ًیع ًبهیسُ  ىزض ثطذی ذیبثب

ؾغَح غیط لبثل ًفَش ضا وبّف ى ٍ ثبالذطُ عطاحی ذیبثبى دبیساض ثبیس ذیبثبى ّبیی وِ آایؼبز دبضن ّب زض عطاحی 

هی زّس ضا ًیع قبهل گطزز ٍ یب ایي وِ ذهَنیبر زیگط عطاحی ضا ثىبض گیطز سب هیعاى ضٍاًبة ّبی ؾغحی ٍ الَزگی 

ثسیي سطسیت هی سَاى چٌیي ػوـ .ذیبثبى ّب ضا وبّف زازُ ٍ اًْب ضا ثِ زاذل ؾیؿشن فبضالة فوَهی ّسایز وٌس

 :ثبیؿشی سوبم هَاضز ظیط ضا زض ثط گیطز یقٌیثٌسی وطز عطاحی ذیبثبى دبیساض 

 

 :توجه به اصول شهری-3-3-1

 :ایي انَل قبهل ثؿیبضی اظ فٌبنط ثِ قطح ظیط هی ثبقس 



یه ٍیػگی هْن زض قْط وِ ثِ ضاحشی سَؾظ ؾبوٌیي ٍ ثبظزیسوٌٌسگبى زضن هی قًَس ٍ ثِ آًْب اػبظُ : ذَاًب ثَزى -

آًْب ثبیس سَؾظ ؾبذشوبى ّبی ثبقىَُ ٍ سَؾظ زضذشبى ثلٌس احبعِ . هی زّس وِ زض قْط ثب ؾَْلز حطوز وٌٌس

 [.2]ثبیس ػبزُ ّب ٍ دیبزُ ضٍّبی گؿشطزُ، سؼْیعار ٍیػُ ذیبثبى ٍ ًَض وبفی زض قت زاقشِ ثبقٌس. قًَس

ایي ثِ هقٌی آى اؾز وِ ثبیس دبؾرگَی ّوِ ًیبظّبی هَسَضی ٍ . ّط ذیبثبًی ثبیس وبضثطزی ثبقس: آؾبیف ٍ ایوٌی -

 .. ض هَسَضی ثغَض یىؿبى ثبقسغی

ػصاثیز . ّوِ فٌبنط ذیبثبى ثبیس ثطای ثْجَز سهَیط ثهطی ّط قْط ٍ دبیساضی قْط، ػصاة ٍ ظیجب قَز: ػصاثیز  -

 .ثسٍى اؾشفبزُ اظ عطاحی ّبی هٌبؾت زض ؾغح عطاحی قْطی ثسؾز ًوی آیس

 نظم دهی به محیظ در یک چهار چوب اکولوشیک-3-3-2

ی ثِ زلیل ویفیز ذبل سطویت فٌبنط ؾبظًسُ ذَیف،ًؾبم ّبی دَیبیی،هشٌَؿ،دیچیسُ ٍ انَال ًؾبم ّبی عجیـ

ثٌبثط ایي ّطگًَِ زذبلز ثی ضٍیِ زض ًؾبم ّبی عجیقی ثبفض سغییطار وؿشطزُ ٍ گبُ غیط لبثل دیف ثیٌی .وٌس ّؿشٌس

ًؿبى ؾبذز ّوؿبظ ثب اظ ایي ضٍ الظم اؾز عطاحی ٍ قىل گیطی فضبّب ٍ ًؾبم ّبی ا.زض هسر ظهبًی عَالًی اؾز

ثسیي هٌؾَض سَػِ .ثؿشط عجیقی هَػَز نَضر دصیطز سب افوبل سغییط زض هحیظ ّبی عجیقی ثِ حسالل هوىي ثطؾس

 [.6]ثِ ٍیػگی ّبی انلی ًؾبم ّبی عجیقی یقٌی سٌَؿ هغلَة ٍ سقبزل اّویز ظیبزی زاضز

زض  .افعایف هی زّس هل ٍ قطایظ ثحطاًیؽطفیز همبٍهز ٍ زضػِ دَیبیی ّط ًؾبهی ضا زض ثطاثط فَا ،سٌَؿ هغلَة

ؾغح ذیبثبى ّبی قْطی ایؼبز سٌَؿ هٌبؾت زض قىل هؿیط حطوشی ،ثبفز سطویت فٌبنط ؾرز ٍ ًطم ،ٍ همیبؼ 

 .ؾغَح،ًمف ظیبزی زض دبیساضی فضبی هقبثط قْطی زاضز. فٌبنط ٍ

سقبزل ثیبًگط همیبؼ ٍ .ای اؾزٍیػگی هْن زیگط ًؾبم ّب ی عجیقی ٍػَز سقبزل هیبى فٌبنط ٍ ضٍاثظ ّط هؼوَفِ 

هْوشطیي هَاز هطثَط ثِ ایؼبز سقبزل زض ذیبثبى ّبی قْطی .اًساظُ ثْیٌِ ّط فٌهط ٍ ضاثغِ آى ثب زیگط فٌبنط اؾز

ایؼبز سقبزل زض ػساضُ ّب ًحَُ سطویت فضبّبی دط ٍ ذبلی اعطاف ایؼبز سقبزل ثیي ؽطفیز هقجط ٍ هیعاى اؾشفبزُ 

ٍػَز سقبزل هَػت حفؼ ٍ سمَیز هٌبثـ هَػَز  .سطویت حطوبر دیبزُ ٍ ؾَاضُ هی ثبقٌس ًٍیع ایؼبز سقبزل زض سحَُ

وبّف ههطف ٍ افعایف ضاًسهبى هٌبثـ قسُ ضوي وبّف ٍاثؿشگی ثِ ٍؾبیل ًملیِ هَسَضی،ثِ وٌشطل سؿلظ اًؿبى ثط 

 .هبقیي ووه ذَاُ ًوَز

ی ثِ نَضر هؿشمل ٍ ثسٍى سَػِ ثِ ضٍاثظ ٍ ثسیي هقٌب وِ ّیچ فٌهط.حبنل سٌَؿ ٍ سقبزل ٍحسر اًسام ٍاضُ اؾز

زضؾز هبًٌس آًچِ وِ زض هَضز ّط  .دیًَس ّبی هشقسز ثب هحیظ دیطاهَى لبزض ثِ سكىیل ٍ اضازُ یه ًؾبم ًیؿز

سؼلی ٍحسر زض ذیبثبى ّبی قْطی وبضثطز عطح ّبی َّقوٌساًِ زض دَقف  .اضگبًیؿن ٍ هَػَز ظًسُ ای ٍػَز زاضز

فؼ ٍ سٌؾین دیَؾشگی حظ ذیبثبى ّبی دط سطزز سَػِ ثِ سطویت ضًگ ثبفز ٍ عطح ػساضُ ذبضػی ؾبذشوبًْب ةّبی ؼ

ثب سَػِ ثِ ٍیػگی ّبی یبز قسُ .هؿیط ّبی حطوز دیبزُ ٍ سَػِ ثِ ًحَُ سطویت ٍ آضایف فضبیی وبضثطی ّب هی ثبقس

ثب هحیظ دیطاهًَی ٍحسر اًؿؼبم ٍ یىذبضچگی  هی سَاى ًؾن اوَلَغیه ضا ًشیؼِ سٌَؿ زض اػعای ؾبظًسُ ثب یىسیگط ٍ

زض ًحَُ ضفشبض ٍ فولىطز فٌبنط ؾبظًسُ ّط دسیسُ ای زاًؿز وِ ثِ دبیساضی ٍ سىبهل زض ثؿشط ظهبى ضٌّوَى هی گطزز 

 (.ّوبى)



ایي . ذیبثبى ثبیس ثطای ضؾیسى ثِ ذیبثبى ّبی دبیساض ٍ ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿز، وبضایی هحیظ ظیؿز ضا سبهیي وٌس

 :[ 1]الحؾبر ثِ قطح ظیط اؾزم

ضاُ حل ّبیی ثطای وبّف اططار ثط هٌبثـ ظیؿز هحیغی، ثِ حسالل : وبّف اططار ثط ضٍی هٌبثـ ظیؿز هحیغی -

ضؾبًس اططار ثط هحیظ ظیؿز عجیقی ، حوبیز اظ سٌَؿ ظیؿشی ٍ اًقىبؼ ظهیٌِ ّبی سبضیری ٍ فطٌّگی،ٍػَز اهط 

وبقز زضذشبى ًیع . ووشطی سَلیس هی قَز  ویفیز َّا ثْجَز هی یبثسزض ًشیؼِ گبظّبی گلربًِ ای . زؾز یبفز

م ًیع ثِ اثَؾیلِ ایؼبز ؾبیِ، اطط ػعیطُ گطهبیی قْط ضا وبّف هی زّس ٍ ؾٌگ فطـ وطزى ذیبثبى ٍ هَاز دكز ة

 .[7]وبّف اططار ػعیطُ حطاضسی قْط ووه هی وٌس

همساض آة ػبضی قسُ اظ آة عَفبى وِ اظ عَفبًی ثسٍى ایي اؾشطاسػی دبیساض ،ثِ حسالل ضؾبًسى : ثْجَز ویفیز آة -

ثبیس آة ّبی هشالعن ضا ػصة . وٌشطل ٍاضز قسُ ٍ ػلَگیطی اظ ٍضٍز آالیٌسُ ّب ثِ ؾیؿشن آة ضا زض ًؾط گطفشِ اؾز

 .(ّوبى)ٍ آى ضا ثب هَاز گیبّی فیلشط وٌٌس

ٍغُ ای اؾز وِ ثبفض وبّف ههطف ایي زؾشِ قبهل گعیٌِ ّب ٍ ضاُ حل ّبی هطثَط ثِ دط: وبّف ههطف اًطغی  -

اظ ػولِ حوبیز اظ هؿبفطاى غیطهَسَضی ، حوبیز  ٍ دكشیجبًی اظ حطوز ّبی وبضآهس اظ هطزم ٍ . اًطغی هی قَز

 .وبالّب ٍ اؾشفبزُ اظ اػطای فولیبر ثب نطف هٌبثـ ووشط ٍ ًگْساضی ٍ حفؼ العاهبر هَضز ًیبظ هی ثبقس

قسى آؾوبى ثَؾیلِ ًَض زض هٌبعك قْطی سبطیط هٌفی ثط حیبر ٍحف زضذكف ٍ ضٍقي : وبّف آلَزگی ضٍقٌبیی  -

ثِ فالٍُ، اؾشفبزُ . زاضز ٍ سبثف ذیطُ وٌٌسُ ٍ حؿبؾیز ثِ ًَض، ایوٌی ضاًٌسگبى ٍ فبثطاى ضا سحز سبطیط لطاض هی زّس

 سضویي هی  سؼْیعار وبهل ضٍقٌبیی. هی ثبقس یب ثیطٍى ًكبى زٌّسُ اسالف اًطغی غیط ضطٍضی اظ ًَض ثِ ؾوز ثبال

ثیكشط ثطای ضٍقي قسى دیبزُ ضٍ ثسٍى سَلیس ًَض اضبفِ ٍ ثیف اظ . وٌسوِ ًَضی ثِ ؾوز دبییي ّسایز قسُ اؾز- -

 .حس، هَضز ًیبظ هی ثبقس

 

 توجه به محدودیت های مربوط به مصرف انرشی-3-3-3

ثِ سجقبر ًبهغلَة ػبی سطزیس ًیؿز وِ ثؿیبضی اظ هقضالر ظیؿز هحیغی هقبثط ًبقی اظ ثی افشٌبیی ًؿجز 

ظیؿز هحیغی ، فٌی، الشهبزی، اػشوبفی ٍ وبلجسی ًبقی اظ ههطف ثی ضٍیِ هٌبثـ اًطغی ثِ ٍیػُ ؾَذز ّبی 

 .فؿیلی اؾز

افعایف عَل ققبؿ قْط، ًیبظ ثِ ؾطفز حطوز ضا ثیكشط هی ًوبیس ٍ ثِ ٍاثؿشگی ثیف اظ دیف اًؿبى ثِ هبقیي اظ 

وبّف ههطف اًطغی اظ . ؾغح سوبم فضبّبی قْطی اظ ؾَی زیگط هی اًؼبهس ؾَیی ٍ سمسم یبفشي هبقیي ثط اًؿبى زض

ّوطاُ ثب . ػٌجِ ّبی الشهبزی ٍ ظیؿز هحیغی ، ًشبیغ ثؿیبض زضذكبًی ثِ زًجبل زاضز وِ ثط وؿی دَقیسُ ًیؿز 

فبزُ اظ اؾشفبز اظ سىٌَلَغی ّبی ًَیي ٍ ؾَذز ّبی ثب هیعاى آلَزگی ووشط اظ عطیك سوْیس قطایظ ػْز سطٍیغ اؾز

ثٌبثطایي ایؼبز سؿْیالر هطثَط ثِ . ٍؾبیل ًملیِ غیط هَسَضی هی سَاى زض وبّف ههطف اًطغی ؾْن ثؿعایی زاقز

 [.6]فبثطیي دیبزُ ٍ زٍچطذِ زض هقبثط قْطی ضطٍضی ثِ ًؾط هی ضؾس

 



 احیا مرمت و بازیافت به جای تعریض و احداث-3-3-4

سساٍم حیبر ّط دسیسُ ای ضطٍضر زاقشِ ٍ هَػت افعایف همبٍهز ٍ احیب هطهز ٍ ثبظیبفز انلی اؾز وِ ثطای 

اؾشفبزُ ثْیٌِ اظ فضبّبی هَػَزٍ ثْؿبظی آًْب ثِ  .دبیساضی زض ثطاثط فَاهل فطؾبیٌسُ فقبل زض ثؿشط ظهبى هی گطزز

هحیظ  ػبی عطاحی ذیبثبى ّبی ػسیس هی یبثس هَضز سَػِ هؿئَلیي لطاض گیطز ظیطا ثسیٌَؾیلِ سغییطار ووشطی زض

گؿشطزگی .ّبیی ػسیس وبّف هی یبثس ایؼبز  قسُ ٍ سبطیطار ؾَء ًبقی اظ سقطیض ذیبثبى ّب ٍ یب احساص ذیبثبى

ظیؿز هحیغی سَػِ ثِ فضب ّب ٍ فٌبنط ؾبظًسُ قْط ٍ ًیع هطهز ٍ ثْؿبظی ذیبثبى ٍ آى زؾشِ اظ فضبّب یب فٌبنطی 

 .ی هی ًوبیسوِ زض ػساضُ ّب ثَزُ ٍ ٍاػس قطایظ ذبنی ّؿشٌس ضا ضطٍض

آلَزگی َّا ّوچٌیي ًمف ظیبزی زض سرطیت قىل ؾیوب ضًگ ؾالهز عَل فوط ٍ هیعاى لسضر دبالیكی دَقف 

 .ّبی ؾجع ذیبثبًی زاضز

اظ هٌؾط وبلجسی ًیع فضب ّب ٍ ثٌب ّبی هشطٍوِ ٍ یب هرطٍثِ ذیبثبى زض نَضر احیب ٍ هطهز ٍ ثبظیبثی لبزض ثِ وبّف 

ثِ فٌَاى هظبل ؽطٍضر زاضز ثؿیبضی اظ ظهیي ّبی  .ر ّبی ظیؿز هحیغی ّؿشٌسفكبضّبی هَػَز ٍ افعایف ؽطفی

ثبیط ٍ ثسٍى اؾشفبزُ ثٌبّبی هشطٍوِ ٍ هرطٍثِ وفؿبظی ًبهٌبؾت هقبثط دیبزُ ٍ حشی ؾَاضُ ػَی ّب یطٍ ثبظ ٍ آلَزُ ٍ 

ًیع ثِ هٌؾَض ثؿظ  یب ذبن ّبی الَزُ ٍ فكطزُ ثبغچِ ّب ثِ هٌؾَض سمَیز فضبی ؾجع سرهیم وبضثطی ّبی ػسیس ٍ

  [.6]هحیظ سطهین  ثبظیبثی ٍ احیب قًَسفضب ّبی حطوشی ٍ افعایف اهٌیز ٍ ایوٌی 

 :ثِ هٌؾَض زؾشیبثی ثِ ذیبثبى دبیساض زض ؾغح الشهبزی ًىبر ظیط ثبیس زض ًؾط گطفشِ قَز

اًطغی هَضز ًیبظ ثطای سَلیس هَاز دبیساض ّوطاُ ثب ًگطاًی ّبیی ثطای دبیساضی هٌبثـ ٍ همساض : هَاز ٍ ههبلح دبیساض  -

اؾشفبزُ اظ هَاز ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿز ، هٌبثـ عجیقی ضا حفؼ هی وٌس ٍ ههطف اًطغی ضا . ؾبذشِ قسُ ّؿشٌس

ثٌبثطایي هَازی وِ زض ذیبثبى اؾشفبزُ هی قَز   .[7]هَاز دبیساض اظ هٌبثـ ػسیس دصیط ؾبذشِ قسُ اًس. وبّف هی زّس

ثغَضی وِ ظهبًی وِ هَاز ثبزٍام ّؿشٌس، ػبیگعیٌی ٍ ًگْساضی ثیف اظ حس هَضز ًیبظ . ثبیس ؾبظگبض ثب هحیظ ثبقس

 .ًیؿز

ایي زؾشِ قبهل ضاُ حل ّبی عطاحی وِ ثبفض وبّف ههطف هٌبثـ هبزی ّؿشٌس ، هی : وبّف ههطف هٌبثـ هبزی -

اذز ّبی ووشط زض ضاُ حل گعیٌِ ّبی عطاحی قبهل اؾشفبزُ اظ هَاز ثبظیبفشٌی زض ؾبذز ٍ ؾبظ، ًیبظ ثِ ظیط ؼ. ثبقس

 .یب افعایف زٍام ٍ هبًسگبضی هی ثبقس

 

 پیاده و دوچرخه مدار بودن -3-3-5

هحسٍزیز .زؾشطؾی ذیبثبى ّب ثِ اؾشفبزُ دیبزُ ٍ زٍ چطذِ فٌهط ولیسی زض عطاحی ذیبثبى  دبیساض هی ثبقس

 :اؾشفبزُ اظ اسَ هجیل هعایبی هشقسزی زاضز وِ فجبضسٌس اظ

 سطافیهوبّف سطاون  -

 نطفِ ػَیی زض ّعیٌِ ّبی ؾَاضُ ضٍ ّب  -

 وبّف هؿبئل دبضویٌگ  -



 نطفِ ػَیی زض ّعیٌِ وبضثط -

ایؼبز  هعایبی ضٍاًی ٍ فیعیىی ٍضظـ ٍ َّای سبظُ اضسمب ظًسگی اػشوبفی اػشوبفی قسى ثچِ ّب :ایوٌی ٍ ػبهقِ -

ى دیبزُ ٍ ثؿیبض ذَثی اظ عطاحی ذیبثبذیبثبى ّب ٍ هحلِ ّبی ایوي سط ٍ سٌَؿ هعایبی الشهبزی هی سَاًس زض ؾغح 

 .زٍچطذِ هساض حبنل قَز

هعایبی ثْساقشی ػبیگعیٌی سطزز ظیبز اسَهجیل ّب وِ هی سَاًس اظ عطیك اؾشفبزُ اظ ضاّىبض ّبی :ؾالهشی فوَهی -

زض زضػِ اٍل زض افعایف فعایٌسُ فطٌّگ ػٌگ ػْبًی .عطاحی ذیبثبى دبیساض حبنل قَز هشقسز ٍ هشٌَؿ هی ثبقس

 .چطذِ ؾَاضی ٍ دیبزُ ضٍی ثِ فٌَاى ضاّىبضّبی سطزز دیكٌْبز هی قَززٍ

سَؾقِ ثط اؾبؼ حول ٍ ًمل یه هفَْم ًؿجشب ػسیس ٍ انغالحی اؾز وِ ثط سَؾقِ  :سَؾقِ ثط اؾبؼ حول ٍ ًمل   -

 ؾشٌسهطوعیز زازُ قسُ ٍ دیَؾشگی اى ثب ایؿشگبُ حول ٍ ًمل ثِ وبض هی ضٍز ایي سَؾقِ ّب اغلت وبضثطی هرشلظ ُ

م ؾبظی ضفز ٍ اهس هی سَاًس ثِ فٌَاى هؼوَفِ ای اظ سغییطار ؾبذشبضی اؾبؾی ضا ّبی ؾَاضُ اضآ: آضام ؾبظی سطافیه -

ضٍ اًسیكِ قَز وِ زض ذسهز وبّف آطبض هٌفی اؾشفبزُ اظ ٍؾبیل ًملیِ هَسَضی ثِ وبض هی ضٍز سب هَلقیز ضا ثطای 

ح هی سَاًس ثِ سىٌیه ّبی عطح قسُ ثطای اهَظؼ فوَهی ٍ اگطچِ ایي انغال.وبضثطاى غیط هَسَضی ثْجَز ثركس

م ضاّىبض ّبی اهبزُ ؾبظی اهس ٍ قس ثِ عَض لبثل ااًغ .ایؼبز اگبّی ضفشبض غیط ایوي ضاًٌسگبى ًیع ثىبض گطفشِ قَز

 .سَػْی زض ؾبل ّبی اذیط زض دبؾد ثِ ًبضضبیشی اظ نسای ٍؾبیل ًملیِ ؾطفز اهس ٍ قس هیبى ثط افعایف یبفشِ اؾز

[6.] 

 .ثطای ضؾیسى ثِ عطاحی قْطی ذیبثبى دبیساض ثبیس انل ؾطظًسگی ٍ ًكبط زض ًؾط گطفشِ قَز

ثب سَػِ ثِ . ذیبثبى ًجبیس نطفب ثِ فٌَاى ضاّطٍّب ظیط ؾبذشی ٍ هحلی ثطای حطوز فول ًوبیٌس: ؾطظًسگی ٍ ًكبط -

ًمف گؿشطزُ آًْب زض ثبفز قْطی، آًْب ثبیس ثِ فٌَاى فضبّبی دطػٌت ٍ ػَـ وِ زض آى هطزم هی سَاًٌس یىسیگط ضا 

 . ثیٌٌسُ ٍ زیسُ قًَس 

ٍاهـ ؾبلن قْطی هی سَاًٌس ثب فطاّن وطزى ضاحز فجَض ٍ هطٍض ٍؾبئظ ًملیِ ، ع: دكشیجبًی اظ ػَاهـ قْطی ؾبلن  -

 .[1]ؾغل ظثبلِ، ًیوىز ٍ الهخ ضٍقٌبیی ثطای فبثط دیبزُ ، ثِ ایي اهط زؾز یبثٌس

 

 کاهش رواناب آب های سغحی-3-3-6

عجیقی ثبیس  ٍػَز قوبض ظیبزی اظ ؾغَح ًفَز ًبدصیط زض هحسٍزُ قْطی ؾجت هی قَز وِ اة ؾغحی وِ ثغَض

ثِ ظهیي ػصة قَز ثِ ػبی آى ػوـ اٍضی قسزُ ٍ اظ هیبى ذیبثبى ّب ثِ ؾوز هؼطایی ّسایز ٍ اضبفِ هی قَز وِ 

زض حبل حبل حبضط ثِ ؾبهبًِ ّبی فبضالة گطاًمیوشی ذشن هی قَز وِ قبهل هَاز قیویبیی وَزّب ًفز ّب ٍ 

زض ٍالـ اهطٍظُ زض ثؿیبضی اظ قْطّب ضٍاًبة ّبی .ثبقس گبظٍلیي ٍ حكطُ وف ّب فلعار ؾٌگیي ٍ ظثبلِ ّبی زیگط هی

ثطذی اظ ضٍـ ّبی اؾبؾی ثطای وبّف دبیساضسط .قْطی اظ ثعضگشطیي هكىالر الَزگی هٌبثـ اة ثِ قوبض هی ضٍز

 :اثْبی ؾغحی زض ظیط اهسُ اؾز

 .ی اة اؾزؾٌگفطـ ًفَشدصیط وِ ثبفض افعایف شذیطُ زٍثبضُ اثْبی ظیط ظهیٌی قسُ ٍ هكَق سهفیِ عجیـ -



وٌشطل اًشمبل اة وِ ثِ ضٍـ ّبی وبّف همساض اة ّبی ؾغحی وِ ٍاضز ؾیؿشن لَلِ فبؽالة هی قَز ٍ زض ًشیؼِ  -

ػَی ّبی دْي ٍ ون فوك زٍ ضٍـ وٌشطل . ثِ وبّف وویز اثی وِ ثِ سرلیِ هٌشْی هی قَز هٌؼط هی گطزز

 یب ثِ وبض گطفشِ قسُ اؾز اًشمبل ّؿشٌس وِ ثب هَفمیز ثِ ٍؾیلِ قْطزاضی ّبی ثؿیبضی زض زى

ػَی ّبی دْي ٍ ون .گیبّبى ثْشطیي ضٍـ ثطای وٌشطل ضٍاًبة اة ؾغحی هی ثبقٌس :ػَی ّبی دْي ٍ ون فوك -

فوك عَضی عطاحی قسُ اًسسب ثِ عَض عجیقی فول ظهیي ّبی هطعَة ضا سملیس وٌٌس ٍ لبثلیز ّبی عجیقی گیبّبى 

 .ی زٌّسضا ثطای هسیطیز آة ععحی هَضز اؾشفبزُ لطاض م

زض ظّىكی فطاًؿَی اة زضؾز زض .ؾیؿشن ّبی ظُ وكی ّؿشٌس وِ لَلِ ّبیی ثطای ػطیبى ًساضًس:ظُ وف فطاًؿَی -

ایي ههبلح ًفَش دصیط ثِ اة اػبظُ هیسّس سب ثِ .ظیط ؾغح زض وبًبل ّبیی ػوـ هی قَز وِ ثبقي یب ؾٌگ دط قسُ اًس

 [.1]ض ظهیي ضا هحسزا دط وٌس ظهیي  ًفَش وٌس ضٍاًبة اة ؾغحی ضا وبّف زّس ز اة ظی

 

 فضای سبس-3-3-7

فقل ٍ .قبهل زضذشبى ذیبثبى ٍ گل ّبی زیگط فضبّبی ؾجع ثِ فٌَاى قف ّبی قْط ثِ وبض گطفشِ هی قًَس

ثِ هظبثِ اظهبیكگبُ . وٌس ٍ ثِ انالح اللین هحلی ووه هی اًفقبلز قْطی ٍ فطایٌس ّبی عجیقی ضا فطاّن هی وٌس

فضبّبی هفطػی ضا ایؼبز هی وٌٌس ٍ ثِ فٌَاى  اضسجبط وبهلی ثطای .ثِ وبض گطفشِ هی قَز ثطای اهَظـ زضذشىبضی،

 :اظ هعایبی فضبی ؾجع زض قْط هیشَاى ثِ هَاضز ظیط اقبضُ وطز.ؾبوٌبى قْط ثِ زًیبی عجیقی ثِ وبض هی ضًٍس

ضؾس ثسیي سطسیت وِ اة  وبّف اثْبی ؾغحی ًمف اٍلیِ زضذشبى ثِ سبذیط اًساذشي همساض اثی اؾز وِ ثِ ظهیي هی -

ثبضاى ثط ضٍی زضذشبى ػوـ اٍضی قسُ لجل اظ چىیسى ثط ضٍی ظهیي زٍثبضُ سجریط هیكَزثسیي سطسیت همساض آثی وِ 

اثس ٍ زض ًشیؼِ ثب وبّف ؾطفز ػطیبى اثی وِ ثِ اثطاِّ ّب هی دیًَسز ویعاى ی ثط ضٍی ظهیي ضؾیسُ وبّف هی

 .فبضالثْب ًیع وبّف هیبثٌس

زضذشبى ٍ .ؾالهشی؛زضذشبى ذیبثبى ٍ گیبّبى زیگط ًیع زض ذسهز اضسمب ویفیز َّا لطاض هی گیطًس  ویفیز َّا ٍ -

گیبّبى همساض لبثل سَػْی اظ الَزگی ّبی هرشلف ثِ ذهَل زی اوؿیس ًیشطٍغى زی اوؿیس ؾَلفَض ،هًََ اوؿیس 

لبثل سَػْی  ؾجعیٌگی ذیبثبى ّبی ّوذٌیي ثِ عَض .ًی ٍ یب وَدىشط ضا ثطعطف هی وٌٌسهیىطٍ 10وطثي  اظى ٍ شضاى 

فضبّبی ؾجع ٍ زضذشبى هطزم ضا ثِ ذَز .قْط هوىي اؾز ثِ عَض غیط هؿشمین زض اظ ثیي ضفشي ػطم ذیعی فول وٌس

 [.1]ای ثیطًٍی ٍ ػوقی هی وكبًسػصة هی وٌس اًْب ضا ثِ فضبُ

لَحِؾطزضقْطی ثبیؿشیؾیوبیثْجَززضآىانَلثىبضگیطیلعٍمٍهحیظعطاحیزض دبیبى هی سَاى گفز ، 

ٍیبثسسطهینزیگطعجیقز ثبضی–اًؿبى‐قْطثیيهبگؿیرشِدیًَسسبگیطزلطاضقْطیثْؿبظیٍسَؾقِفولیبر

ثب سَػِ ثِ انَل قطح زازُ قسُ ،هسل هفَْهی اًؿبًیهٌبؾت ػْز فقبلیز ّبیثؿشطیعجیقی،هٌبؽطقْطّب ثب

 :ر اضائِ زازُ قسُ اؾز ػْز ػوـ ثٌسی آًْب زض ایي لؿن

 (ًگبضًسُ)انَل ذیبثبى دبیساض -1هسل هفَْهی



 

ثطای انالح قجىِ حول ٍ ًمل   cnuوِ دطٍغُ   sustainable street network principlesزض همبلِ ّوچٌیي 

ایجاد ، رسیدن بو خیابان پایدار را انَلی ضا ثطای قجىِ ذیبثبى ّبی دبیساض اضائِ زازُ وِ ّسف اظ اؽْبض وطزُ اؾز ،

 :این اصٌل بو شرح زیر می باشد اداموارتباط بین شبکو خیابان ً سیستم ىای طبیعی می داند  در 

 ثِ ٍػَز آٍضزى یه قجىِ ذیبثبًی وِ اظ ػبهقِ ٍ هىبى ّب حوبیز وٌس (1

 الشهبزیثِ ٍػَز آٍضزى یه قجىِ ذیبثبًی وِ ػصة ٍ حوبیز وٌس اظ فقبلیز ّبی  (2

 (افن اظ دیبزُ، زٍچطذِ، ذَزضٍ،اسجَؼ)ثیكشطیي اًشربة زض حول ٍ ًمل ضا زاقشِ ثبقس(3

 ازغبم قجىِ ذیبثبى ثب ؾیؿشن ّبی عجیقی زض ّوِ همیبؼ ّب(4

 احشطام ثِ ؾبذشبض هحیظ ٍ فطم هحیظ ظیؿز(5

  سبویس ثط دیبزُ ضٍی ثِ فٌَاى ٍاحس ثٌیبزی قجىِ ذیبثبى(6

 .[8]...(هبًٌس ثعضگطاُ، سمبعـ غیط ّوؿغح ٍ )زیگط قجىِ ّبی حول ٍ ًملایؼبز ّوبٌّگی ثب (7

 اصول عراحی پایدار اکولوشیک-3-4

 ثیكشط ّطچِ ٍ هحیظ ویفیز ؾغح اضسمبء لبثلیشكبى زض ثِ سَػِ ثب اوَلَغیىی، ضٍیىطز ثب قسُ عطاحی هٌبؽط

زض ازاهِ اثشسا ثِ هفَْم . هیٌوبیٌس ایفب قْطی فوَهی فضبّبی دبیساضی زض ضا ػسی ًمف قْطّب ًوَزى ظیؿز دصیط



 ثیبى قسُ اؾززض لبلت ًوَزاضی هفَْهی ،انَل عطاحی دبیساض اوَلَغیه ّط یه اظ ایي انَل دطزاذشِ ٍ ؾذؽ 

[9.] 

 )فقبلیشْب ٍ ظهیي وبضثطی ًؾط اظ( حساوظط سٌَؿ عجیقی: حسالل زذبلز زض هحیظ -

 ثؿشِ ًؾبم یه فٌَاى ثِ الومسٍض حشی: سقبزل ثْیٌِ ثیي ػوقیز ٍ هٌبثـ -

 ّوبٌّگ ثب عطاحی ثبقس، عجیقی سط هحیظ زض چِ ٍ قْط زضٍى زض چِ وِ ؾبیز عطاحی زض: اضسجبط ثب عجیقز -

 زاقشِ عجیقی فضبیی وِ وٌس هی ووه هب ثِ هحیغی سبطیطار ٍ زاضز ذَز زض ضا هحیغی ظًسگی ثِ ثبظگكز عجیقز

 . ثبقین

ٍ  ؾبظز هی فطاّن زیگطی ثطای ضا غصا اضگبًیؿن یه سَلیس ًساضز ٍػَز اسالفی عجیقز زض: قٌبذز فطآیٌسّبی عجیقی -

 ثب ٍ گصاضزُ احشطام ًیبظ گًَِ ّب ثِ هب ظًسُ فطایٌسّبی ثب وبض ثب .زاضًس ثؿشِ ای چطذِ عجیقی ّبی ؾیؿشن فجبضسی ثِ

 . هی زّین ثبظگكز ظًسگی ثِ عطاحی ضا زّس، لطاض عجیقز چطذِ زض ضا ذَز ثشَاًس وِ عطاحی

 

 (ًگبضًسُ)عطاحی دبیساض اوَلَغیىی -2هفَْهی هسل

 
 

 سب زاضز، سأویس آًْب ثیي اضسجبط ٍ هَػَزار ظًسُ ظًسگی فطایٌس ثط وِ اوَلَغیه زض عطاحی اؾبؾی انَلایي هسل زض 

زض  ثَهی ظهیٌِ ٍ قطایظ ثِ عطاحی ثَزى قبهل دبؾرگَ ًوبیٌس، ایؼبز ضا ؾَءهحیغی سأطیطار ثسیي ٍؾیلِ ووشطیي

 فیٌی عجیقز ػٌجِ ّبی ثِ سَػِ عجیقی، فطایٌسّبی ٍ فطهْب اؾشفبزُ اظ ٍ عجیقز ثب عطاحی هىبى، حؽ سمَیز ػْز

 ثط .ثبقس دبیساضی ّورَاى هفَْم ثب ثبیس اوَلَغیىی عطاحی فجبضسی ثِ . عطاحی اؾز فطایٌس زض هطزم ثِ زازى اّویز ٍ

 [:10]ثبقس قسُ سكىیل ظیط اظ انَل ثبیس عطاحی ًَؿ ایي اؾبؼ ایي

 

 (ًگبضًسُ)عطاحی دبیساض اوَلَغیىی -3هفَْهیهسل 



 
 

  جمع بندی و نتیجه گیری-4

 هحیغی ظیؿز ثؿشط ایؼبز زلیل ثِ هٌؾط ذیبثبى ّبی قْطی وِ قطایظ اوَلَغیىی هٌبؾت ضا زاضا هی ثبقٌس،زض

 ایي دیَؾشگی ٍ سَؾقِ ثطای ضیعی ثطًبهِ ضٍ ایي اظ .ضا زاضًس قْطی دبیساض هحَض ایؼبز سَاًوٌسی ٍ دشبًؿیل هٌبؾت

 قْطّب زض هَػَز آلَزگی ّبی ٍ وبّف ظیؿز هحیظ حفؼ ثطای هؤططی السام قْطی هرشلف هحَضّبی زض فضبّب

 زض ٍیػُ ثِ فوَهی قْطی فضبّبی اظ گًَِ ایي زض قْطی دبیساض هٌؾط ثِ زؾشیبثی هٌؾَض ثِ لصا .هی گطزز هحؿَة

 ثِ ثبیس آًْب ظهبى ثط ٍ دطّعیٌِ احیبی ٍ ثبظؾبظی فلز ثِ قْطی، ؾجع فضبّبی ٍ عجیقی هحیظ سَؾقِ ٍ حفؼ حَظُ

 ثب ٍ ًوَز فول ػسی ثؿیبض قْطّب اوَلَغیىی ذهَل ثِ ٍ فطٌّگی اػشوبفی، اضظقْبی اظ حفبؽز زض عَض ػسی

 ٍالـ زض .ًوَز السام هٌبؽط ذیبثبى ثیكشط ّطچِ سَؾقِ ٍ اضسمبء هٌؾَض ثِ فولیبسی انَل وبضثطزی ٍ اػطایی افوبل

 ضا قْطی هحیظ ّبی اوَلَغیىی سَاى اضسمبء هَػجبر ذیبثبى ّب زض دبیساض هٌؾط عطاحی هقیبضّبی ٍ انَل افوبل

 .فطاّن هی آٍضز

ثِ فٌَاى دػٍّف هب ًیبظهٌس اضسجبط ثیي هٌؾط ذیبثبى ٍ دبیساضی اوَلَغیه هی ثبقین وِ ایي اضسجبط اظ عطیك  ثب سَػِ

هٌؾط ٍ انَل عطاحی دبیساضی اوَلَغیه سحمك هی دصیطز وِ هسل هفَْهی اقشطان انَل اضائِ قسُ زض عطاحی 

 .ـ زازُ قسُ اؾززیگطی سطؾین قسُ اؾز وِ ثِ ٍؾیلِ آى اضسجبط ثیي ایي زٍ هَلفِ ًوبی

زض هسل هفَْهی ظیط هٌؾط ذیبثبى اظ لحبػ اضسجبعف ثب عجیقز ٍ اوَلَغی قٌبؾبیی قسُ ٍ ثب سَػِ ثب دبیساضی زض ثقس 

ّط یه اظ ایي انَل ثب یىسیگط اضسجبط زٍ ؾَیِ زاقشِ ٍ زض . هَضز ؾٌؼف لطاض هی گیطز( اوَلَغی)ظیؿز هحیغی

 .ن ووه هی وٌسًْبیز ثِ ایؼبز یه هٌؾط دبیساض اوَلَغی

 (ًگبضًسُ)دبیساض اوَلَغیه ذیبثبىهٌؾط -4هسل هفَْهی
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