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 چکیده

حائز اهمیت است، چرا که بسیاری از مشكالت پیش رو در مقیاس شهرهای بزرگ درحقیقت  نجاندن اصول پایداری در طرح محلهگ     

هایی نیاز است که ابتدا ها به شاخصریزی ضعیف و بد در سطح کوچک محله است. معموال برای شناسایی محلهپیامدهای فزاینده برنامه

های اقتصادی،اجتماعی و حتی تكنولوژیكی)فنی( ساکنان شروع کرد و بعد به سكونت با الهام از ویژگیاز جاهای کوچک مثل  باید

در مراکز  ها چون عمدتاًکاربری ای)بازار(، مساجد و شبكه دسترسی معابر توجه کرد. البته اینهای عمومی شامل مراکز تجاری محلهکاربری

شوند، کنند. گرچه در طی زمان و برحسب نیاز کم و زیاد میآسان و راحت می ها رادسترسی هم اند، هم مرکزیت دارند ومحله واقع شده

همراه دارند و  یابند، کارکرد اجتماعی واقتصادی هم بهبه عنوان شاخص کالبدی در محل استقرار می اما به هر صورت عالوه بر اینكه

کنند. رفتارهای اجتماعی نیز بر اساس همین تعامالت تنظیم و می وز تامینها را در طول شبانه رنیازهای مادی و معنوی ساکنان محله

ها، پایداری و سرزندگی دلبستگی سازند و احساس تعلق خاطر ومجموعه آنها در بستر عناصر کالبدی هویت محله رامی شوند کهکنترل می

 و داشتند تدریجی و بطیء رشدی شهری محالت شهرها، زایندهف رشد و صنعتی از انقالب قبل تاد. دهنها افزایش میو نشاط را در محله

 افزایش تبع به جدید عصر در اما د.می دادن پاسخ ساکنین ثابت نسبتاً  نیازهای به خود، کالبدی و اجتماعی های طبیعی، ارزش حفظ ضمن

به  علت، همین به .دهند وفق هریش محالت جدید مقتضیات با را خود تا نیافتند فرصت شهری، محالت شهرها، سریع رشد و جمعیت

 محله پایدار توسعه نگرش د.حاکم گردی محالت این بر زیادی اختالالت و ها سامانی بی ساکنین، نیازهای از بسیاری ماندن بی پاسخ دلیل

 متغیر نیازهای و سریع تغییرات دوران در محله به نیازهای می کوشد است، پایدار توسعه و ای محله توسعه رویكرد دو تلفیق حاصل که

 و دهد افزایش را مؤثر اجتماعی تعامالت محله، کالبدی فضاهای بهبود و با تقویت کند می تالش پایدار ای محله توسعه رویكردد. ده پاسخ

 .گردد نایل اجتماعی سرمایه ارتقاء و مسئولیت پذیری به مكان، تعلق حس افزایش به مسیر این از

 

 رشت.محله گلسار محله پایدار، شهر پایدار،  توسعه پایدار، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
 آنها ساکنین زندگی در اساسی دارای نقش شهری حیات های سلول عنوان به شهرها، مسكونی محالت دور های گذشته از     

 در مشترك قعالی و اهداف ایجاد به منجر معموالً محله یک در ساکن افراد میان در زندگی خاص شیوه یک وجود د.ان بوده

تغییرات  نیز محالت ساختار در زندگی شیوه در شگرف تغییرات با ، اخیر دهه چند در .گردید می محله یک میان ساکنین

 مشكالت حل که عنوان دیدگاهی به پایدار ای محله توسعه دیدگاه شدن مطرح با میان این در. است گردیده ایجاد اساسی

 و درون زا توانمند نیروهای از استفاده با توان می می داند، محله مفهوم به بازگشت ودرگر ا ر شهری زندگی و شهرها کنونی

 ها فعالیت از مرکب ای مجموعه محالت فضایی ساختارت. پرداخ موجود حل مشكالت به آن در موجود اجتماعی های سرمایه

 عمومی می های عرصه یا فضاها و تباطیار های شریان چنین هم و شاخص کالبدی عناصر و کاربری ها اجتماعی، تعامالت و

 دهندة ارتباط های رشته عنوان ارتباطی به های شریان د.ده می تشكیل را ای پیوسته هم به فضایی شبكه ساختار، ایند. باش
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 عمومی فضاهاید. ساز می منتقل آنها به را سرزندگی و شهر، حیات نهایت در و منطقه یعنی کالبدی، باالتر رده به محالت

 آن اجزای و شهر سطح در کالبدی – فضایی سازمان شالوده ، مجموع ایند. می باشن فعالیتهای اجتماعی تبلور مكان حلهم

 هر است الزم .باشد می آن جامعه هویت بیانگر عبارتی به و تاریخی اجتماعی، فرهنگی، های ویژگی بیانگر و داده راتشكیل

 های ویژگی صوری و ماهوی بازتاب این ساختار . نماید می متمایز مجاور محله از را آن که باشد ساختاری دارای محله

 های شكل به محله سطح در اجتماعی ارتباطات آن در که است ای و شبكه بوده محله ساکنین تاریخی و اجتماعی فرهنگی،

 ای جاری محله مقیاس در شهری زندگی و مدنی حیات آن در که است ای محدوده عبارتی به .وقوع می پیوندد به متفاوت

ضروری است. از  بنابراین تدوین برنامه .یابند می نمود آن در مقیاس، دراین تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی های شاخص و است

های های محلهگردد، بنابراین بایستی مبانی توسعه پایدار را از محدودهآنجا که یک شهر از مقیاس کوچک خود از محله آغاز می

 نمود. باید دیدگاه مردم را شناخت و در جهت توسعه پایدار حرکت نمود. شهری آغاز

 

 تعاریف و مفاهیم -2
  توسعۀ پایدار -2-1

توسعه پایدار یک ابزار، حرکت یا بحث جدیدی نیست، در حقیقت یک روش هوشمندانه و عاقالنه توسعۀ کیفی زندگی و      

سازی برای تولید محصول، یا ایجاد شغل و یا طراحی شهر و محله یک نگرش و روش متفاوتی برای فكر کردن و تصمیم

است.در حقیقت توسعۀ پایدار جنبشی است برای انجام کلیه کارها به صورت درست و مناسب، که باعث ارتقای کیفیت زندگی 

ا بهبود بخشند، باید از اگر شهرها و ناحیه ها بخواهند امكانات رفاهی ساکنین و شهروندان خود ر های حال و آینده شود.نسل

چهار جنبه پایدار بوده و عملكرد مناسبی داشته باشند. اولین و مهمترین امر این است که قابل زیستن بوده و کیفیت مناسب 

زندگی و فرصتهای عادالنه به تمام شهروندان حتی فقیرترین افراد ارائه دهند. در عین حال این شهرها باید قابل رقابت با 

ای است گر بوده به درستی اداره و مدیریت شوند و از نظر مالی پایدار باشند. توسعه پایداری شهری در واقع مطالعهشهرهای دی

 .(18411383پاگ،)ددهمعیتی را مورد توجه قرار میکه تحوالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ج

 

 مفهوم شهر پایدار -2-2

رائی بیشتر در استفاده از منابع به حفظ کیفیت زیست محیطی، عدالت شهری پایدار است که درصدد حرکت به سوی کا     

اجتماعی و کارایی اقتصادی توجه داشته باشد و در عین حال تالش کند از وابستگی به اتومبیل، مصرف منابع تجدیدناپذیر، 

گردد که شهرسازی قادر میتولید مواد زائد خطرناك و نابرابری بكاهد. پایایی توسعه در یک جامعۀ شهری هنگامی تضمین 

باشد، سطح تولید اقتصادی و نرخ اشتغال را در حد مطلوب تأمین نماید، رفاه اجتماعی و سطح باالی زندگی در شهر شكل 

-ها و با کیفیت مطلوب جریان داشته باشد. آن زمان است که میبگیرد و زندگی سالم پاك و سبز و به دور از دغدغۀ آلودگی

 (.1311وسعه شهری پایا و پویایی اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی رخ نموده است )بحرینی، توان مدعی شد، ت

 به چند تعریف در این باره میپردازیم:

ترنر: شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امكان و  -1

د در دراز مدت، قادر به ادامه حیات خود باشد. شهر پایدار در مقابل شهرهای نوگرا با مشخصات وجود های مفیپذیرش سیاست

 (.181: 1311حجم زیاد ورودی در مقابل حجم زیاد خروجی است )ترنر ،

سائل بحرینی: شهر پایدار جانشینی موجه و معقول برای شهرسازی مخرب قرن بیستم است و در آن به موازات توجه به م -2

 (.28: 1311شود )بحرینی،زیست محیطی به مسائل اجتماعی و انسانی نظیر مسكن مناسب و زندگی حداقل نیز توجه می

تواند در آن درآمدی عادالنه به دست آورد، شهر پایدار فقط شهر تمیز نیست، بلكه همچون شهری است که انسان می -3

ش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید. ساخت یک اقتصاد سرپناه مناسب تهیه کند، احساس راحتی کند و تال
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های با هدف حفظ گروههای اجتماعی موجود و ارائه شهری قوی و شهری قابل زندگی از نظر زیست محیطی، باید با تالش

 شكل نوین اداره شهر و کنترل آن همگام شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی محفوظ بماند.

با ارتقاء و حفظ  رارده: شهر پایدار شهری است که در آن بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی انسانها در هماهنگیهربرت ژی -4

های اکولوژیكی و انسانی شود و در آن پایه صنعتی یک اقتصاد سالم،سالمت سیستمهای اکولوژیک حاصل میسالمتی سیستم

 .کندرا تضمین می

لحاظ اقتصادی خودکفا و کارآمد ، از لحاظ اجتماعی عدالت محور بوده و به حفاظت  جنكنز و دمپسی:شهر های پایدار از-5

 (.                    1384زیست محیطی از تمام گونه های طبیعی کمک می نماید )کاظمی محمدی،

اجتماعی سازمانی، ( : بهبود کیفیت زندگی در شهرها با توجه به موارد فرهنگی، سیاسی،2111کنفرانس شهر پایدار)برلین  -1

و اقتصادی با لحاظ نیاز نسلهای آینده بدون گذاشتن بار سنگین بر دوش آنها، باری که در نتیجه کاهش منابع و افزایش 

 (.1384قرضهای محلی بر آنها تحمیل خواهد شد )زاهدی ،

 

 محله پایدار -2-3

صورت یک سیستم زنده عمل می کند.  و  مكانی است که از یک بخش شهری و جمعیت آن تشكیل شده است و به     

نیازهای مختلف)کیفیت زندگی، فرصتهای شغلی، کیفیت زیست محیطی، تعامل اجتماعی، هویت مثبت، زندگی فرهنگی( 

صورتی که درتوسعه پایدارتر محیط ساکنان آینده و فعلی را برآورده می سازدکه کامالً در تقویت وعملكرد مكان نقش دارد به 

طرح محله پایدار، دربرگیرنده توسعه جوامع با توجه به اهداف زیست محیطی، اجتماعی  .(Ruelle,2009:8) ردداشهری نقش 

 .(Churchill, Beatz,1999:20)انداز متعادل استو اقتصادی در یک چشم

ها را برای عابران های فشرده آن شكل می گیرد. بدین ترتیب که مسیرهای مختلط و ساختمانیک محله پایدار با کاربر     

سواران و افرادی که از حمل و نقل عمومی دوچرخه آورند که به عابرین،انداز مناسبی بوجود میکند و چشمپیاده ایجاد می

روی کنند، از جای استفاده از اتومبیل پیادهدهد تا بی به عابران  امكان میدهند. چنین محالتکنند، خدمات ارایه میاستفاده می

یا وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای کوتاه استفاده نمایند، بدین ترتیب در کاهش ترافیک و کیفیت هوای بهتر  دوچرخه

 نقش دارند.

بر عملكرد انرژی، کاربرد حمل و به عنوان یک مكان و چگونگی ساخت بر عملكرد بلند مدت اجتماعی و اقتصادی توسعه       

ست که چگونه توسعه اجتماع تحت تأثیر آن موضوع که مرتبط با ساخت ایناحتماالً مهمترین  گذارد.نقل و زیرساخت ها اثر می

شوند و چگونه به آنها گیرد. دومین موضوع مهم این است که چگونه نیازهای روزمره و اشتغال در منطقه توسعه واقع میقرار می

 .(Morgan,Mondell,2007:58)دسترسی پیدا می کنند

دو مفهوم نوشهرسازی و رشد هوشمند، بر فرم محله و طراحی آن برای رسیدن به پایداری، تأکید می کنند. به طرفداران      

 گذارد: تراکم؛ تنوع و طرح.طور کلی، این عقیده وجود دارد که سه جنبه فرم محله بر الگوهای رفت و آمد تأثیر می

-دهد که از وسایل نقلیه موتوری استفاده نمیکسانی قرار می تراکم و تنوع بیشتر، خدمات و تسهیالت بیشتری را در دسترس

-تری بین مقصدها بوجود میای در مقایسه با سایر الگوها، ارتباط و اتصال بهتری دارند و فواصل کوتاه کنند. خیابان های شبكه

کنند و بدین ترتیب از سهم یق میروی؛ دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی را تشوآورند. اثرات گروه بندی، پیاده

 (.(Soltani,Bosman,2008:5 کاهندرفت و آمد موتوری  می

توان  یافت که ترکیبی از الگوهای مختلف کاربری زمین با پیشینه تاریخی مشخص های مختلفی را میشهر ، فرم یکدر      

 هستند که عبارتند از:

اند. این نوع توسعه بیشتر به طور سنتی بر پایه جنبش رویپیاده هایمحورنواحی با تراکم نسبتًا باال که بیشتر دارای  -1

 ، طراحی شده است.1باغ شهر

                                                 
1-Garden City 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4 

روی کرد و هم با توان در آنها پیادهدارای کاربری مختلط مانند مناطق مرکزی شهر که هم می نواحی با تراکم متوسط، -2

 اتومبیل رفت و آمد نمود. 

 اطراف مسیرهای حمل و نقل که تا حدودی حمل و نقل محوراند. نواحی با تراکم متوسط و پایین در -3

 نواحی جدید دهكده های شهری با تراکم پایین که اتومبیل محورند. -4

ای است که غرور، حس مكان و از همه مهمتر تعهد فیزیكی و بصری را باعث شود. یک محله خوب در اجتماعی سالم، محله     

ح. خوانایی و وضو ،ها برای کاربراناندازچشم ،های خاصزماندهی شده بود: افراد خاص، مكانمضمون اصلی سا 4این ارایه، حول 

، زیست محیطی، هویت، اجتماعی، فرهنگی و غیره را با ساکنان و یک محله پایدار: مسكونی، اقتصادیعملكردهای گوناگون 

 .(Ruelle,2009:8) برای آنان توسعه دهید)ترکیب کارکردی(

 کنند:ای آرمانی تعریف می( اصول زیر را برای یک محله2113پالئرزیبرك ) دوانی و     

 .دارد مشخص ایلبه و مرکز محله هر •

 .است آن لبه تا مرکز از مایل چهارم یک محله بهینه اندازه •

را در خود جای  امل فضای زندگی، خرید، کار، مدرسه، عبادت و اوقات فراغتش مختلف هایفعالیت از متعادلی ترکیب محله •

 دهد.می

 .دهدمی شكل ریزدانه ترکیبی در را داخلی سواره هایشبكه و شده ساخته فضاهای محله •

 .(1381سمیع یوسفی،)دده می تقدم حق شهری عمومی بناهای قرارگیری محل و عمومی فضاهای به محله •

 

 ریزی محله پایدار اهداف برنامه  -2-3-1

ز طریق موارد که ا ه ریزی و طراحی را تشكیل می دهند، نقاط آغازین برنامایداری و سرزندگیپ ه هدف اصلی سالمت،س     

 :زیر امكان پذیر است

 .جمعیت متعادل و فرصت های اسكان متنوع که  برای دامنه ای از درآمد ها و نوع خانوارها مناسب است 

 فرصت و  ی و سالمت که برای همه دسترسی آسان،اجتماعی، فرهنگ تجاری، امكانات و تجهیزات مسكونی، ،تنوع کاربری

 انتخاب فراهم می آورد.

 ،حمل و نقل عمومی و شبكه های جاده ای در محدوده محله که به شهر و منطقه گسترده  شبكه های عابر پیاده، دوچرخه

 تری متصل بوده و یک محیط نفوذ پذیر و مرتبط با فرصت واقعی حمل ونقل ایجاد می کند.

 مومی  برمبنای اهمیت به عابر پیاده تا زندگی اجتماعی سالم را تسهیل کرده تا یک محیط جذاب و امن را در یک حوزه ع

 مقیاس انسانی فراهم آورد.

  اصول توسعه و ساخت وساز که از نظر اکولوژیک پاسخگو بوده و منطبق با شمول اجتماعی و قطع استفاده منابع و کاهش

 آلودگی باشند.

  و مدیریت اقلیم را فراهم می آورد. حیات وحش موثر ،انرژی ،بز که  فضای باز در دسترس با آبسیک شبكه فضای 

 هویت زیبایی شناسانه که ریشه در هویت جمعی منطقه داشته و منعكس کننده ویژگی هایی است که توسط جامعه ی 

 ، با ارزش شده اند.محلی

 برای نوسازی  ،ا تراکم های مختلف ساخته شده استعمومی ب دانه که حول دسترسی با حمل ونقلیک محله با بافت ریز

 تدریجی و سازگاری با نیاز های جدید، فرصت ایجاد می کند.

  فرصت  برای مشارکت فعال و مكرر همه بخش های جمعیت، عالیق تجاری و گروههای داوطلب در برنامه ریزی و طراحی

 .(Barton,2003:3منطقه )
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 پایدارمعیارهای محله ی   -2-3-2

پویایی، خوانایی، تأمین خدمات و  سرزندگی، دسترسی، تنوع، سازگاری و یر هویت وظاصول و معیارهای پایداری محله ن     

باید به عنوان یک ها، اصل ظرفیت قابل تحمل محله میریزی و طراحی محلهعالوه بر اصول معمول در برنامه باشد.امنیت می

 ها مورد توجه جدی قرار گیرد. پذیر برای پایداری محلهناکننده و اجتناباصل تعیین

 1314ها قابل تمایز باشد )لینچ،ها و محلهای است که از سایر مكانمحلۀ با هویت محله:  هویت و سرزندگی -3-2-1

د. از جمله (.محله خوب و پایدار سكونتگاهی است که سالمت و بهزیستی ساکنین و بقاء موجودات زنده در آن تامین باش111:

عوامل موثر در ایجاد سرزندگی در محله، وجود فضاهای عمومی مناسب است. این فضاها با میزان جذابیت خود و اثرگذاری بر 

های توانند سرزندگی محله را تامین کنند برای مثال، تخصیص فضای مناسب برای عابرین پیاده، انجام فعالیتذهن انسان می

هایی مانند های مناسب برای خرید مردم )نه فقط از جنبه اقتصادی، بلكه از جنبهكانات و زمینهاقتصادی، ترافیک آرام، ام

ها، مراکز فرهنگی، رستوران و کتابخانه موجبات ارتقاء تفریح( فضاهای تفریحی نظیر سینما و تاتر، مكان ورزشی، موزه

 (158: 1384کنند )چپ من، سرزندگی محله را فراهم می

 تواند معیار مهمی برای کارایی و سرزندگی محله باشد.های الزم در محله برای گذران اوقات فراغت ساکنین، میوجود زمینه

محله های شهری با حالت ارگانیک و پویا سیر تاریخی خود را سپری می کنند. محله ها مكان :  پویایی و سازگاری -3-2-2

ی و زیست محیطی هستند. که تغییرات و تحوالت باعث پویایی محالت می تالقی تعامالت و عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، کالبد

 شوند. و محالت خود را برای تامین نیازهای جدید و فضاهای جدید سازگار می کنند.

کننده در کیفیت زندگی های آنها به عنوان دو عامل مهم و تعیینهای ساکنین محالت و فعالیتخصلت:  تنوع -3-2-3

محیطی در جوامع مختلف، هر دو خصلت مذکور به تبع شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست شوند.محسوب می

توان در قالب اصول و معیارهای کارایی، های مختلف، از تنوع الزم برخوردار هستند.اصل تنوع را میشهرهای مختلف و محله

 (.(Wheeler,2004:199ها درنظرگرفتسرزندگی و پایداری محله

تواند درك و احساس آنها از ایمنی جایی برای استفاده کنندگان یک مكان، میوجود تنوع در انتخاب الگوی حرکت و جابه

ها در صورت استفاده و انتخاب از بروز فردی را افزایش دهد. بنابراین آزاد گذاشتن مردم در انتخاب اینكه کدام مسیرها و راه

تواند میسر گردد.تنوع، بویژه در مقیاس کوچک شوند، میو موجب لذت بردن از مسیر می کنندحوادث ناخوشایند جلوگیری می

 گردد.انگیزد و در نهایت منجر به برجستگی و سرزندگی محیط میواکنش انسان را برمی

ه طور های انسانی بشهرها چیزی فراتر از آجر و سنگ هستند. شكل کالبدی فقط یک صحنه است که انبوهی از نمایشنامه

دهد، ساعت در روز، هفت روزهفته، رخ می 24هایی که در یک مكان در پیوسته در آن بنیان نهاده شده است. تنوع فعالیت

 شخصی از سرزندگی آن مكان است. 

توان از آن فضایی با عملكردهای متنوع را نیز دسترسی در محله تنها برای رفت و آمد نیست. بلكه می: دسترسی  -3-2-4

(.دسترسی آسان 11411384توانند فضایی برای لذت بردن از فرآیند حرکت باشند )چپ من، ها میار داشت دسترسیانتظ

 برای همه مردم به فعالیت ها با تاکید بیشتر بر استفاده بدون اتومبیل در سطح محله است.

م با تراکم بوده و اثرات مستقیم بر از جمله موضوعاتی که در ارتباط مستقی:  تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله  -3-2-5

کیفیت زندگی در مقیاس محله دارد، ظرفیت قابل تحمل است. ظرفیت قابل تحمل محله در بر گیرنده شناخت و ارزیابی موارد 

 زیر است:

 توان محله در ارائه خدمات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 

 قابلیت جایگزینی خدمات 

 تمیزان پاسخگویی و کفایت خدما 

 درجه بندی و الویت بندی اهمیت خدمات 
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محله به افراد هویت می بخشد .افراد با حسی که نسبت به خیابان ، میدان و کوچه ای که در آن زندگی می  :امنیت  -3-2-1

کنند دارند حس امنیت  یا عدم امنیت  پیدا می کنند .در صورتی که افراد احساس امنیت در خیابان داشته باشند ،احتمال 

حس سالمتی و رفاه روانی به طرز چشمگیری افزایش می یابد . به طور مشابه در صورتی که ترافیک آرام شده و مزاحم نباشد 

 خیابان می تواند به محلی برای گفتگو، بازی و گسترش شبكه های اجتماعی محلی تبدیل شود .

ت که امكان تشخیص جهت در محله و وجود نظم از جمله معیار های پایداری یک محله خوانایی آن اس :خوانایی -3-2-1

سمیع )ت باعث خوانایی آن محله می شودآشكار و پنهان و برخورداری از وضوح کالبدی و پرهیز از یكنواختی در محال

 .(9831یوسفی،

 

 توسعه پایدار محله ای -2-3-3

های اصلی این های شهری به عنوان هستهچنانچه قرار باشد اصول و معیارهای توسعه شهری پایدار تحقق یابد، محله     

ریزان و طراحان باشد. عرصه عمومی محالت بسترساز تامین نیازهای روانی، باید کانون توجه سیاستگزاران، برنامهتوسعه می

کنار اجتماعی و فرهنگی و برقراری روابط اجتماعی چهره به چهره ساکنان محالت با یكدیگر بود و این پیوندهای اجتماعی در 

هم محله "در  "ما"ساز یک احساس مشترك در ساکنان بود، یک ادراك مشترك از های تعریف کننده کالبدی زمینهویژگی

 .از دالیل پایداری محالت برشمرد توان یكیاین هم پیوندی و روابط انسانی را می "بودن

 

  بر پایداری محالت موثر متغیرهای -2-3-3-1

 عبارتند از : شاخص های پایداری در محله

 هویت محله ای و سر زندگی .1

 حس تعلق خاطر و مسئولیت پذیری .2

 مشارکت مردمی .3

 کیفیت زیست محیطی .4

 دسترسی .5

 امنیت و ایمنی .1

 تنوع .1

 (.1381سمیع یوسفی،)تامین تجهیزات و خدمات .8

 

  توسعه پایدار محله موانع -2-3-3-2

اند. در زیر به انع اساسی بر سر راه تحقق پایداری ظاهر شدهدر درجه اول عوامل نهادی و ساختاری هستند که به عنوان م     

 شود:اهم موانع مذکور به طور خالصه اشاره می

 ـ غلبه تفكر سنتی توسعه نظیر  بخشی نگری آنی و کوتاه مدت.

 ـ فقدان ساختار و تشكیالت الزم.

 یداری.های پاگیری پایداری: شاخصهای اندازهها و روشـ عدم آشنایی با مكانیزم

 ای و تخصصی.های حرفههای سیاسی بر جنبهـ غلبۀ جنبه

 های زیست محیطی.ها خصوصاً ارزیابیگیریهای ارزیابی در تصمیمـ عدم استفاده از مفاهیم و روش

 ـ عدم توجه به تقابل )و یا تعامل و تعادل( بین ابعاد اکولوژیكی، اجتماعی و اقتصادی در توسعۀ پایدار.

 ها، و...(ها، گروهـ ضرورت توجه به عدالت اجتماعی )بین نسل

 ها.ـ ضرورت شفاف سازی تصمیم
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 ها.گیریـ نیاز به حسابداری و حسابرسی کامل در تصمیم

 ـ ضرورت در نظر گرفتن پایداری به عنوان یک فرایند و نه یک محصول نهایی.

 ـ نیاز به حاکمیت مردمی.

 یسازـ ضرورت توجه به ظرفیت

 ـ توجه به آموزش و آگاهی عمومی به عنوان کلید اصلی تحقق پایداری.

 ـ نیاز به آمار و اطالعات دقیق، صحیح و کامل برحسب مقیاس مناطق موردنظر .

بزرگترین مشكل در عملی کردن چنین اصولی ، خواست و اراده سیاسی نیست . بلكه جدایی علم  و عمل است.مسؤولیت برای 

ت زندگی ، توسعه اقتصاد ، سالمت و بهداشت ، مسكن ، کیفیت زیست محیطی ، برنامه ریزی  انرژی ، توسعه جنبه های متفاو

اجتماعی ، تنوع زیستی  در بین مجموعه ای از مؤسسات دولتی ، خصوصی ، داوطلبانه تقسیم شده است . یكی از مشكالت ، با 

 "ذی نفعان"ر نتیجه ، استراتژی دولت ، تقویت همكاری مؤثر بین معنا ساختن این عناصر است که به صورت پراکنده اند . د

 .)همان(مختلف برای افزایش تنوع هر حوزه است

 

  ضوابط و مقررات ایجاد یک محله پایدار -2-3-3-3

مكانی است که از یک بخش شهری و جمعیت آن تشكیل شده است و به صورت یک سیستم زنده عمل می محله پایدار ،      

و نیازهای مختلف)کیفیت زندگی، فرصتهای شغلی، کیفیت زیست محیطی، تعامل اجتماعی، هویت مثبت، زندگی  کند. 

فرهنگی( ساکنان آینده و فعلی را برآورده می سازدکه کاماًل در تقویت وعملكرد مكان نقش دارد به صورتی که درتوسعه 

ده توسعه جوامع با توجه به اهداف زیست محیطی، اجتماعی و طرح محله پایدار، دربرگیرن. پایدارتر محیط  شهری نقش دارد

 .انداز متعادل استاقتصادی در یک چشم

های فشرده آن شكل می گیرد. بدین ترتیب که مسیرها را برای عابران های مختلط و ساختمانیک محله پایدار با کاربر     

سواران و افرادی که از حمل و نقل عمومی به عابرین،دوچرخه آورند کهانداز مناسبی بوجود میکند و چشمپیاده ایجاد می

روی کنند، جای استفاده از اتومبیل پیادهدهد تا بهدهند. چنین محالتی به عابران  امكان میکنند، خدمات ارایه میاستفاده می

ر کاهش ترافیک و کیفیت هوای از دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای کوتاه استفاده نمایند، بدین ترتیب د

 بهتر نقش دارند.

گذارد. و  بر عملكرد انرژی، چگونگی ساخت بر عملكرد بلند مدت اجتماعی و اقتصادی توسعه به عنوان یک مكان تأثیر می

توسعه  احتماالً مهمترین موضوع که مرتبط با ساخت است این است که چگونه گذارد.کاربرد حمل و نقل و زیرساخت ها اثر می

گیرد. دومین موضوع مهم این است که چگونه نیازهای روزمره و اشتغال در منطقه ی توسعه اجتماع تحت تأثیر آن قرار می

 .)همان(آنها دسترسی پیدا می کنند شوند و چگونه بهواقع می

 

 دستورالعمل ها و ضوابط توسعه محله ای پایدار -2-3-3-4

 ایجاد کنید .اجتماعی محلی گروهها و شبكه های فرصت هایی برای ، 

  تقویت کنید . از طریق محیط های اجتماعی حمایتیسالمت ذهنی را ، 

 . زندگی فرهنگی و اجتماعی را تقویت کنید 

  .فرصت ها و استطاعت مسكن را متنوع سازید 

 . امكانات محلی در دسترس را تقویت کنید 

 نمایید تقویت را عمومی نقل و حمل و ریسوا دوچرخه روی، پیاده بخصوص–گزینه های نقل و انتقال. 

 . کیفیت هوای محلی را بهبود بخشید 

  ًپیاده روی ، ورزش ( را تشویق نمایید .یک سبک زندگی فعال )مثال 
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 . دسترسی به سبزیجات و میوه جات تازه محلی را تسهیل نمایید 

 . احتمال تصادفات را کاهش دهید 

 اهش دهید. احتمال )و ترس( از خشونت خیابانی را ک 

 . حس مالكیت و تعلق را مورد تشویق قرار دهید 

 کار و ارتباط اجتماعی را متنوع سازید. فرصت ها برای امكانات محلی ، 

 . گزینه های نقل و انتقال و سبک زندگی را ایجاد نمایید 

  .سرمایه اجتماعی محلی را از طریق روند مشارکتی ایجاد نمایید 

 محلی را افزایش دهید . ، بر سیستم هایکنترل کاربر 

 . فرصت های کارفرمایی محلی را متنوع نمایید 

 . به طور محلی منابع مالی را تجدید نمایید 

  .بازسازی و نوسازی شهری را تقویت نمایید 

  .فرصت های استخدام محلی متنوع را تامین کنید 

  .فرصت های آموزش و تعلیم بیشتر را تقویت نمایید 

 حمل و نقل عمومی مناسب با مناطق گسترده تر را تامین کنید. ، پیاده رویارتباط دوچرخه سواری ، 

 . یک حوزه عمومی جذاب به وجود آورید 

  .تمایز محلی را تقویت کرده ومیراث محلی را گرامی بدارید 

 . سر و صدا و تخریب را کاهش دهید 

  .ساختمانهای محكم ، سازگار با کیفیت باال بسازید 

  محله را تقویت کنید .تنوع زیستگاه در 

  شهری را درك کرده و بدین ترتیب از دست رفتن روستا را کاهش دهید . "فضاهای غیر سبز"پتانسیل 

 . پایداری منابع آب را مدیریت نمایید 

 . تقاضا برای منابع تجدید ناپذیر را کاهش دهید 

 ( را ببندید. سیكل منابع محلی )کاربرد دوباره و بازیافت 

  ساختمان ها را افزایش دهید .بازده انرژی 

  .منابع قابل تجدید و گرما و نیروی ترکیب شده را تقویت کنید 

 همان(مبیل و نیاز به سفر را کاهش دهیدتكیه بر اتو(. 

 

 روش تحقیق -3

ت و... پیمایشی است که با استفاده از کتب، اسناد، مقاال-تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی-روش پژوهش توصیفی     

به بررسی و تجزیه و تحلیل میپردازیم)در قالب مطالعات کیفی و نمونه موردی(. اولین دسته از اطالعات موردنیاز پژوهش، 

اطالعاتی است که مربوط به ادبیات تئوریک موضوع می باشد، بخش مبانی نظری و مطالعات تئوریک را تشكیل می دهد. دسته 

تباط با نمونه مورد مطالعه در اختیار داشته باشیم تا در تحلیل های خود از آن استفاده نماییم دوم اطالعاتی است که باید در ار

نفر از زنان و  211 راو در نهایت از روی ادبیات موضوع و تحلیل پرسشنامه ها به ارائه پیشنهادات کلی می رسیم. جامعه آماری 

ه نگارنده به عنوان شاخص های پایداری در محله در نظر گرفته ک معیارهایی انتخاب کردیم. رشت گلسارمحله مردان ساکن 

 در پرسش نامه به بررسی این معیار ها  پرداخته است عبارتند از: است و

 هویت محله ای و سر زندگی .1

 حس تعلق خاطر و مسئولیت پذیری .2
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 مشارکت مردمی .3

 کیفیت زیست محیطی .4

 دسترسی .5

 امنیت و ایمنی .1

 تنوع .1

 تامین تجهیزات و خدمات .8

 

 معرفی نمونه موردی -4

منطقه  1 نفر در در ناحیه 11121متر مربع و با جمعیتی در حدود   3421182شهرك گلسار  رشت با  وسعتی در حدود      

از جنوب به میدان  از شرق به بولوار شهید انصاری، گلسار از شمال به کانال آبرسانی پستک، شهرداری رشت واقع شده است. 1

شود و به صورت ترین محالت شهر محسوب میاین شهرك که از شاخصبه رودخانه پستک محدود است. گلسار و از غرب 

متری در قسمت شمال شهر برای اقشار درآمدی متوسط به باال احداث شده  311تا  251برنامه ریزی شده با قطعات تفكیكی 

نصاری( نقطه اتصال این شهرك به شهر است و از نظر باشد. میدان گلسار )شهید ااست، دارای بافت کالبدی نسبتاً نوساز می

 شود.ارتباطی، از نقاط استراتژیک محسوب می

 

 )ماخذ: نگارندگان( محله گلسار :2شكل           )مأخذ: طرح جامع شهر رشت( نقشه کاربری زمین محله گلسار رشت: 1 شكل

 یافته های پژوهش: -5

سواالت مرتبط با شامل  که تدوین گردید که پیش تر گفته شد یار ارزیابی پایداریمع 8پرسشنامه تحقیق حاضر بر اساس      

سواالت اصلی مرتبط با معیارهای سوال( و  2)سواالت عمومی و کلی مرتبط با مساله تحقیقسوال( ،  1)مشخصات پاسخگو

مه ها، کار استخراج اطالعات با پس از اتمام مرحله گردآوری اطالعات حاصل از پرسشناسوال( بود.  21)ارزیابی پایداری

 :قال داده می شوندکدگذاری پرسشنامه ها و سواالت آنها  آغاز شده و در مرحله بعد داده های کدگذاری شده برای پردازش  انت

 

 )ماخذ: نگارندگان(زندگیمعیار هویت محله ای و سرهای مربوط به : آمار1جدول
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 )ماخذ: نگارندگان(اطر و مسئولیت پذیریحس تعلق خمعیار های مربوط به آمار :2جدول

 

 )ماخذ: نگارندگان(مشارکت مردمیمعیار مربوط به  : آمار3جدول

 

 )ماخذ: نگارندگان(کیفیت زیست محیطیمعیار های مربوط به آمار :4جدول

 

 )ماخذ: نگارندگان(دسترسیمعیار های مربوط به آمار : 5جدول

 

 )ماخذ: نگارندگان(و ایمنی امنیتمعیار های مربوط به آمار :1جدول
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 )ماخذ: نگارندگان(تنوعمعیار های مربوط به آمار :1جدول

 

 )ماخذ: نگارندگان(تامین تجهیزات و خدمات معیار مربوط به آمار :8جدول

 

                  هرکدام از معیارها بصورت زیر است: بطور خالصه      
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 ساکنین آن را جز محالت قدیمی رشت نمی  جود بناهای قدیمی و قدمت گلسار،در رابطه با معیار هویت با توجه به عدم و

در رابطه با سرزندگی گلسار به دلیل وجود مجتمع های تجاری و و  اما جز محالت با هویت شهر رشت است دانند،

 .دسر زنده می دانن خدماتی مانند رستوران ها و کافی شاپ ها پاسخگویان گلسار آن را محله ای حدوداً

  در رابطه با معیار حس تعلق، معیارهای دانستن دیگران از محل سكونت و احساس تعلق به دلیل سكونت طوالنی و آشنایی

بیشتر با مردم محله نسبت به سایر محالت و تمایل به تغییر محل سكونت پرسیده شد که هر چه سكونت در محله بیشتر 

 .در گلسار  معیار حس تعلق نسبتا باالست حل سكونت کمتر است.باشد حس تعلق بیشتر است و تمایل برای تغییر م

  درصد پاسخگویان تمایل به مشارکت زیاد در سطح محله دارند 41 و تمایل برای حل مشكالت محله وجود دارد گلساردر 

 که این نشان می دهد که ساکنین به بهبود وضعیت محله خود اهمیت می دهند.

 ت محیطی ، آلودگی محیط و آلودگی صوتی گلسار از نظر آلودگی صوتی آن نسبتا کم است زیس در رابطه با معیار کیفیت

 است. زیادیعنی کیفیت زیست محیطی در گلسار  و سطح بهداشت عمومی از نظر ساکنین در گلسار باال است.

 سایل نقلیه شخصی به نسبت در مورد استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در گلسار استفاده از و در رابطه با معیار دسترسی

 می که دارند تمایل بیشتری روزانه کارهای انجام به منظور پیاده معابر از استفاده به مسن افراد خیلی بیشتر است . اکثر

 :نمود اشاره زیر دالیل به توان

 کم مشغله و آزاد وقت  

 محله از خارج شهری درون سفرهای میزان بودن کمتر و ترافیک علت به شخصی اتومبیل از استفاده به تمایل عدم 

 زندگی

 محله؛ درون خدمات از استفاده 

 دهند؛ می راترجیح عمومی نقلیه وسایل نقلیه، وسایل از استفاده به اجبار صورت در مسن افراد

 دارند؛ را پیاده از مسیرهای ورزشی - تفریحی استفاده به تمایل کم وقت و زیاد مشغله علت به جوانان

 را شخصی اتومبیل از استفاده عمومی نقل حمل و وسایل فرهنگ استفاده از نبود و وقت کمبود علت به میانسال دافرا و جوانان

 دهند. می ترجیح

  در رابطه با معیار امنیت، به بررسی شدت بزهكاری، آگاهی از ورود غریبه ها و امنیت در ساعات پایانی شب و بررسی

درصد پاسخگویان میزان  52پرداختیم که با توجه به نتایج حاصله در گلسار  حادثه خیزی از نظر ترافیكی در محله ها

 .امنیت را کم می دانند

 از جدید، نیازهای راستای در قرارگرفتن که بود خواهند به گونه ای محله فضاهای و کالبدی شرایط رعایت معیار تنوع، با 

باشد.که با توجه به نتایج حاصله در  پاسخگو نی مختلفرا برای گروه های س متنوع نیازهای و بوده برخوردار جامعیت

 .درصد پاسخگویان معتقدند که تنوع در گلسار کم است 11محله گلسار 

 با توجه به نظر ساکنین ،در محله گلسار  فضاهای فرهنگی و مذهبی و فضاهای سبز  در رابطه با تامین تجهیزات و خدمات

 بهداشتی درمانی زیاد است.کم است و کاربری های تجاری و آموزشی و 

 

  پیشنهاداتنتایح و  -6

 می زیر اصول پایدار مبین ای محله توسعه دیدگاه که گردید نایل این نتیجه به توان می با توجه به مطالب گفته شده     

 :باشد

 است شده ادایج باشند، می محله هویت مبین که عواملی و عناصر ترکیب از که است فضایی ساختار دارای محله هر. 

 گیرند قرار توجه مورد اجتماعی و فضایی  کالبدی بخش دو در توانند می عناصر این. 
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 اجزای و عناصر میان انسجام و پیوستگی فقدان با است معادل محله فضای در) اجتماعی یا و کالبدی(هویتی بی مفهوم     

 با است ، معادل محل فضای به بخشی هویت نتیجه در است آن یكپارچگی فقدان لذا مبین و محله اجتماعی  فضایی ساختار

 .آن نمودن یكپارچه و ساماندهی

 ساخته دگرگون را محله فضایی ساختار مفهوم محله، در انسانی و تراکم ساختمانی رابطه و فضا و توده رابطه دگرگونی     

 در دگرگونی. است داشته همراه به محله در را هنجاری و رفتاری دگرگونی محله، فضایی ساختار در و گسست دگرگونیت. اس

 را محله فضایی ساختار در گسست جدید آن، و قدیم بافت و محله جدید و قدیم ساکنین میان محلی هنجارهای و رفتارها

 .برد می بین از را ساکنین میان ارتباط و سازد می دوچندان

 حالی عین در نموده، کمک ساختار فضایی بهبود به محلی، نساکنی میان اجتماعی تعامالت و ارتباطات تقویت نتیجه در     

 شدن بومی به ساکنین میان در مشارکتی های زمینه ایجاد وهمچنین رفتارهایی چنین بروز برای مناسب فضاهای ایجاد که

 .می نماید مشكالت کمک حل و ساختار این

 ساکنین میان در نزدیک ارتباطات ایجاد NGO  صورت به محلی های گروه قالب در ... و جوانان بالقوه نیروهای از استفاده     

 و خاطر حس تعلق افزایش در مؤثر عوامل ترین اصلی عنوان به می توان را مردم میان در مشارکت های زمینه ایجاد و

 .دانست میان ساکنین در پذیری مسئولیت

 آن است. ساکنین شهری مدنظر مشكالت حل منظور به پیشنهادهایی ارائه اصلی هدف فضایی، ساختار بخش در     

 الزم و است ریزی برنامه محور به عنوان انسانی مقیاس قراردادن محله فضایی ساختار بهبود در اصلی هدف مرحله، این در

 نهادینه نحوی به محلی سطح در ها، کاربری مورد در همچنین و ایجاد فضاها و خدمات ارائه دسترسی، در مراتب سلسله است

 .محلی گردد ساکنین میان اجتماعی تعامالت بهبود و قوی اجتماعی های شبكه تقویت و ایجاد به عملی منجر طور به که ودش

 این در نتیجه دارد. در هدف این به درنیل اساسی نقش محالت در موجود بالقوه اجتماعی های سرمایه از استفاده راستا این در

 :است الزم بخش

 گردد، سازماندهی یدسترس مراتب سلسله -1

 گردند، بینی پیش جبران و محلی های سرانه به توجه با شهری خدمات کمبود -2

 .گردند ساماندهی محلی سطح در مراکز خدماتی دیگر و ها دسترسی با ارتباط در مناسبی صورت به شهری فضاهای -3

 فضایی ساختار سپس و در محالت اجتماعی های ایهسرم از استفاده با ابطه ر در الزم پیشنهادهای است الزم ابتدا بنابراین

 .گردد ارائه پیشنهادی

 پیشنهادی اجتماعی های سرمایه ساختار -1-1

 :گردد رعایت ذیل موارد است الزم اجتماعی ساختار زمینه اهداف در تحقق بمنظور     

 ها طراحی در انسانی مقیاس رعایت  

 چهره به چهره و رودرو تعامالت و ارتباطات امكان ز طریق ایجادتقویت هویت کالبدی توسط هویت دهی اجتماعی ا 

 یكی از روش ها برگزاری مراسم و جشن ها می باشد.  ساکنین میان در

 و زنان سالمندان، جوانان، گروههای جمله از ساکنین مختلف های رده میان در محلی های گروه تشكیل .... 

 ساکنین پیشنهادات و نظریات به اثردادن ترتیب تایدر راس ساکنین میان در خاطر اطمینان ایجاد 

 محلی های گروه درون در مشارکت سازی نهادینه  

 ارائه در آنها نمودن دخیل طریق از آنها میان در پذیری مسئولیت حس نهایت در و ساکنین خاطر تعلق حس افزایش 

 آن بهبود و اجرا طرح،

 ای محله های فعالیت در کنینسا مشارکت جلب به منظور الزم های انگیزه ایجاد 

 سطوح همه در آن تحقق و مسئولین میان در مشارکت امر به توجه 

 :باشد ذیل های ویژگی دارای گلسار باید محله است الزم بخش این در اهداف تحقق بمنظور     
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  نظام کاربری و فعالیت 

کاربری های مناسب و ایجاد کاربری های مزاحم و تعیین  های فعالیت و عملكردها حذف طریق از ایمن محیطی ایجاد -1

 محله ای برای فضاهای بایر محله جهت تامین کمبود ها و نیازهای اهالی )دسترسی به شبكه و خدمات(

 ایجاد کاربری های مختلط به منظور ایجاد جذابیت برای همه گروه های سنی. -2

 ای فرامحله های کاربری حذف ازطریق محدوده به غیرمحلی ازورودمراجعین جلوگیری -3

 افزایش نقش کاربری های تجاری در ایجاد نقاط مكث -4

 ایجاد پارکینگ در کنار  فضاهای تفریحی و مجتمع های تجاری -5

 محدوده هویت احیاء به منظور موجود عناصر تقویت و نمادین بناهای و ها نشانه ایجاد -1

 باشند. تهداش ساکنین زندگی در مؤثری نقش فعال مرکز یک عنوان به باید محله مرکز -1

 نظام حرکت و دسترسی 

 پیاده و رواج فرهنگ استفاده از شبكه حمل و نقل عمومی معابر و عمومی نقل و حمل های سیستم نمودن کارآمد -1

 درون به را حیات نیروهای و ساخته مرتبط یكدیگر با را محله اجزاء و عناصر ، حیاتی شریانهای عنوان به ارتباطی های راه -2

باشد،هم  می محلی ساکنین میان اجتماعی تعامالت برقراری برای فضایی که خود حالی عین در ، یدنما می هدایت محله

 می باشد، محله اجتماعی مراتب سلسله از تابعی ارتباطی های راه و معابر چنین توسعه

رو ها در جهت  ایجاد شبكه حرکت پیاده و دوچرخه در شهر  در ارتباط با شبكه های فضای سبز و تجهیز و تقویت پیاده -3

 دسترسی مطلوب به خدمات محلی و شبكه شهری

 یكدیگر با سیستم یک در باید پیاده مسیرهای باشد، موجود نیز مناسب مسیرهای و طی قابل پیاده صورت به باید فواصل -4

 برسند. یكدیگر به اصلی شهری فضای عنوان به محله مرکز در و باشند ارتباط در

 دهد، می تشكیل را محله بصری هویت که نماید ایجاد فضا از کننده استفاده ذهن در اسبمن تصویری است الزم مسیرها -5

 ایجاد سایه بان و قرادهی نیمكت در طول مسیرهای پیاده -1

 استفاده از تكنولوژی اطالعات به منظور کاهش رفت و آمد -1

 نظام فرم کالبدی 

شوند و فضاهای باز به صورت مطلوب  ترکیب ناسبیم طور به یكدیگر با ساختمانها و باز فضاهای محله در است الزم -1

 طراحی شوند جهت افزایش برخورد های اجتماعی )ایجاد تنوع و سرزندگی( به منظور گذران اوقات فراغت.

سبب  که جشن هایی ایجاد فضاهایی برای به وجود آوردن فضاهای خاطره انگیز و تجمع اهالی)حس تعلق( و برگزاری -2

 .گردد می محدوده ساکنین  میان بیشتر ههرچ ارتباطات برقراری

 ایجاد محله شهری فشرده با طیف وسیعی از خدمات و ایجاد یک ناحیه پرتراکم شهری با احترام به کارایی منابع  -3

 دقیقه پیاده روی از واحدهای مسكونی 11ایجاد مراکز محالت فعال و ارائه انواع خدمات محلی در آن ، با فاصله حداکثر  -4

 ع دیداری، شنیداری و بصری در محله و ارتقا کیفیت زیباشناختی فضاهاایجاد تنو -5

  نظام استخوانبندی فضاهای همگانی 

 ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی پیوسته در شهر برای اتصال مناطق مهم شهری به یكدیگر -1

  نظام منظر شهری 

 ینه از فضاها )مانند رودخانه و...(رفع انواع آلودگی های زیست محیطی از فضاهای محله به منظور استفاده به -1

 استفاده گسترده از فضای سبز در محله و ایجاد حریم سبز جهت کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی -2

 استفاده از آب برای نمایش در فضاهای محله -3
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 ایجاد تنوع زیست محیطی در فضاهای سبز  -4

 دسترسی مستقیم به فضای سبز  -5

 ز و فضای پوشیده از چمن برای بازی و استراحت تخصیص فضاهای باز بایر به فضای سب -1

 بلوك برای ایجاد حس تعلق در ساکنین  8فضای سبز محلی برای هر  -1

 ایجاد فضای سبز خصوصی برای هر واحد مانند باغچه  -8
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