
ن 
طوو

ی 
دو

ب ی
مز

له 
هح

ب 
 وو 

ب
هر

 ش
حن

کو 
ب 

مز
وزر

هع
ن 

دوی
ت

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1395� بهار�

نقـــش 
ن جهـــا

80

تدوین معیارهای طراحی شهری برای 
محله های بدون کربن 
سهندلطفی1،مهساشعله2،مریمفرمند3،کاوهفتاحی4

چكیده 
کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت و  بــا بــروز بحــران هــای زیســت محیطــی،  نظیــر بحــران انــرژی،  افزایــش آلودگــی و تغییــرات اقلیمــی 
مصــرف بــاالی انــرژی بودنــد، کیفیــت زندگــی بــه ویــژه در محیــط هــای شــهری تنــزل یافــت. بــه همیــن منظــور متخصصیــن شــهری 
نیــز ماننــد ســایرین، بــه دنبــال ارائــه ی راه حــل هایــی، بــرای مقابلــه بــا ایــن معضــالت بــوده انــد. از جملــه راهکارهــای ارائــه شــده بــرای 
ایــن منظــور، مــی تــوان بــه طراحــی کــم کربــن اشــاره نمــود. ایــن راهکارهــا کــه زیرمجموعــه ای از راهکارهــای طراحی شــهری پایــدار می 
باشــند را می تــوان در ســطوح مختلــف بــه کاربســت. در میــان مقیــاس هــای مختلــف،  مــی تــوان از محلــه بعنــوان مقیاســی مناســب 
بــرای کاربســت اصــول و راهکارهــای طراحــی شــهری کــم کربــن نــام بــرد ؛ چــرا کــه محلــه بــه عنــوان »واحــد ســاخت شــهر«،  دربرگیرنــده 
ح  کــه در ایــن مقیــاس مطــر کــه همگــی بــر میــزان انتشــار  CO2 تأثیرگذارنــد. عــالوه برایــن، راهکارهایــی  عناصــر و جریــان هایــی اســت 
کــه  کلــی بــر مبنــای خلــق محلــه ای  مــی گردنــد، مــی تواننــد از تنــوع و جذابیــت زیــادی برخــوردار باشــند. ایــن راهکارهــا، بــه صــورت 
مصــرف انــرژی پایینــی داشــته باشــد،  محیطــی مطلــوب بــرای زندگــی محلــی را فراهــم ارائــه نمایــد و از تــاب آوری بیشــتری برخــوردار 
باشــد،  اســتوار اســت. در ایــن مقالــه تــالش بــر آن بــوده تــا بــا اســتفاده از روش هــای توصیفــی وتحلیــل داده هــای ثانویــه )اســنادی(،  

معیارهایــی را بــرای طراحــی محلــه ی کم-کربــن و بــدون کربــن اســتخراج نمــود.

گان کلیدی: تغییر اقلیم، طراحی شهری کم کربن، محله ی بدون کربن، تاب آوری. واژ
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maryam_farmand2000@yahoo.com   کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز  .3
 ka_fattahi@yahoo.com 4. استادیار بخش معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، 



ن 
طوو

ی 
دو

ب ی
مز

له 
هح

ب 
 وو 

ب
هر

 ش
حن

کو 
ب 

مز
وزر

هع
ن 

دوی
ت

81

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
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1. مقدمه
ــاز دارای اهمیتــی  محیــط زیســت انســان و کیفیــت آن،  از دیرب
در  همــواره  بشــر  کــه  ای  گونــه  بــه  اســت،  بــوده  چشــمگیر 
کیفیــت زندگــی خــود بــوده اســت.  حــال تــالش بــرای بهبــود 
کیفیــت و مطلــوب، توقعــی اســت  دســتیابی بــه محیطــی بــا 
کــه هــر شــهروند از محیــط پیرامــون خــود دارد)2000:313, 
کــه در راســتای  کلیــدی  Knox & Ozolins(.از جملــه نــکات 
دســتیابی بــه ایــن هــدف،  بایــد بــه آن توجــه شــود،  »ایجــاد 
انســان  محیــط  و  طبیعــی  محیــط  میــان  تعــادل  حفــظ  و 
ســاخت« اســت . تــا پیــش از انقــالب صنعتــی،  تعــادل میــان 
انســان و طبیعــت،  همــواره پابرجــا بــود. بــا شــکل گیــری انقــالب 
صنعتــی،  تحــوالت بزرگــی در نحــوه ی برخــورد بــا طبیعــت 
بوقــوع پیوســت. افزایــش جمعیــت، پیشــرفت صنعــت، بهبــود 
گســترده از ســوخت  تکنولــوژی ســاخت و  ســاز، اســتفاده ی 
هــای فســیلی، گســترش روز افــزون وابســتگی بــه اتومبیــل  و... 
گرددید.پدیــده ی تغییــر  ســبب برهــم خــوردن ایــن تعــادل 
کــه بشــر امــروز  اقلیــم یکــی از اصلــی تریــن بحــران هایــی اســت 
را تهدیــد نمــوده و از مصــداق هــای بــارز برهــم خــوردن تعــادل 
میــان انســان و طبیعــت اســت. علــل ایجــاد ایــن پدیــده را 
میتــوان در دو دســته علــل طبیعــی و انســانی جســتجو نمــود. 
افزایــش جمعیــت و افزایــش مصــرف و تقاضــای انــرژی، را مــی 
دانســت)4-5:  انســانی  عوامــل  مهمتریــن  عنــوان  بــه  تــوان 
Tcpa,2006(. از نیمــه ی دوم قــرن اخیــر،  افزایــش جعیــت 
گرفتــه اســت و هــرروز  شهرنشــین، آهنگــی شــتابان بــه خــود 
کشــورهای در  شــاهد افزایــش جمعیــت شــهری بــه ویــژه در 
حــال توســعه هســتیم )Santamouris,2005:1(. ایــن افزایــش 
گــون  گونا جمعیــت،  پیامدهــای مختلفــی را در زمینــه هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی بــه دنبــال داشــته 
اســت. یکــی از ایــن پیامدهــا افزایــش میــزان مصــرف و تقاضــای 
 .)www.data.worldbank.org,2014(انــرژی در شهرهاســت
کاهــش منابــع انــرژی  ایــن افزایــش تقاضــا از یــک ســو باعــث 
تجدیدپذیــر بــوده و از ســویی دیگــر اســتفاده از منابــع انــرژی 
گلخانــه  گازهــای  فســیلی منجــر بــه انتشــار حجــم باالیــی از 
ای نظیــر CO2 بــه عنــوان اصلــی تریــن علــت انســانی پدیــده 
گــردد. چنانچــه بتــوان علــل انســانی را  تغییــر اقلیــم -  مــی 
کــه  کاهــش داد،  مــی تــوان انتظــار داشــت  کنتــرل نمــوده و 
رونــد تغییــرات اقلیمــی، بــا ســرعت کمتــری بوقــوع بپیونــدد. 
ــا پدیــده ی تغییر-اقلیــم را مــی تــوان بــه  رویکردهــای مقابلــه ب
ــود.  ــیم نم ــی تقس ــی و کاهش ــای انطباق ــته ی رویکرده دو دس
ــرای مواجهــه ی هرچــه  ــالش ب ــا، ت ــی ایــن رویکرده ــدف اصل ه
ــت.  ــتر اس ــاب آوری بیش ــه ت ــتیابی ب ــده و دس ــن  پدی ــا ای ــر ب بهت

یکــی از بیشــترین تأثیــرات تغییراقلیــم را مــی تــوان در شــهرها و 
محیــط هــای شــهری جســتجو نمــود. محلــه هــا نیــز، بــه عنــوان 

یکــی از اصلــی تریــن محیــط هــای شــهری از ایــن تأثیــرات 
مخــرب مســتثنی نمانــده انــد. در نتیجــه، ضــرورت ارائــه ی 
راهکارهایــی در مقیــاس محلــه،  بــه منظــور مواجهــه بــا ایــن 
کــه  کســی پوشــیده نیســت. از جملــه روش هایــی  پدیــده بــر 
بدیــن منظــور و در مقیــاس محلــه ارائــه گردیــده انــد،  مــی تــوان 
بــه طراحــی محله-هــای کــم کربــن و بــدون کربــن اشــاره نمــود. 
ــر  ــتر ب ــن، بیش ــدون کرب ــن و ب ــم کرب ک ــای  ــه -ه ــی محل در طراح
کیــد  رویکــرد کاهشــی بــرای مقابلــه بــا پدیــده ی تغییــر اقلیــم تأ
مــی گرددجســتجو و کاوش در مطالــب ذکــر شــده،  مــارا بــا ایــن 
کــه معیارهــای طراحــی محلــه هــای  ســوال مواجــه مــی نمایــد 
کــم کربــن و بــدون کربــن کدامنــد؟ و باتوجــه بــه مقیــاس عمــل 
طراحــی شــهری،  ایــن معیارهــا در چــه تربیتــی نســبت بهــم قــرار 

ــد؟ ــی گیرن م

در ایــن نوشــتار تــالش بــر آن اســت تــا بــا اســتفاده از اســناد 
کــم کربــن و بــدون کربــن  ارائــه شــده بــرای طراحــی محلــه ی 
و  بــا توجــه بــه تجــارب موفــق جهانــی در ایــن زمینــه، بــه تدویــن 
و  کربــن  کــم  ی  محلــه  طراحــی  بــرای  طراحــی  معیارهــای 

شــود. پرداختــه  بدون-کربــن 

2. مبانی نظری

2-1. طراحی شهری کم کربن
محیطــی  زیســت  هــای  و چالــش  نیازهــا  بــه  توجــه  امــروزه، 
تبدیــل بــه جزئــی الینفــک از طراحــی شــهری شــده انــد. تــا 
کــه بســیاری از نظریــه هــای طراحــی شــهری،  بــه  حــدی اســت 
واســطه ی عــدم توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی،  مــورد 
انتقــاد قــرار گرفتنــد)Golkar,2000:43( . اهمیــت بعــد زیســت 
کــه بــه عنــوان یکــی از مؤلفــه هــای  محیطــی تــا حــدی اســت 
اصلــی ســازنده ی کیفیــت طراحــی شــهری در نظــر گرفتــه مــی 
شــود. بــا توجــه بــه نــکات ذکــر شــده،  مــی تــوان چنیــن بیــان 
کــه پاســخگویی بــه چالــش هــای زیســت محیطــی، یکــی  نمــود 

از دغدغــه هــای اصلــی دانــش طراحــی امــروز اســت. 

بــدون شــک، پدیــده تغییــر اقلیــم بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن 
دغدغــه هــای زیســت محیطــی،  مــی توانــد بــر ســایر بخــش 
کنــون راهکارهــا و  هــای زندگــی انســان تأثیــر گــذار باشــد. تا
گونــی بــه منظــور بهــره گیــری از روش- دســتورالعمل هــای گونا

هــای طراحــی شــهری بــرای مقابلــه بــا پدیــده تغییــر اقلیــم 
منتشــر شــده اســت. 

کلــی،  ســه رویکــرد وابســته بــه هــم بــرای مقابلــه بــا  بــه طــور 
زندگــی، حفاظــت1  اقلیــم وجــود دارد: ســبک  پدیــده تغییــر 
ی  دربرگیرنــده  زندگــی،   ســبک  ک.  پــا انــرژی  از  اســتفاده  و 
ــدازه  کــه رانندگــی میکنیــم، ان شــیوه زندگــی ماســت؛ مســافتی 
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کــه  کــه مــی خوریــم و مقــدار مــوادی  خانــه هایمــان، غذایــی 
ــر جامعــه و فرهنــگ  مصــرف مــی کنیــم. ایــن مــوارد تحــت تأثی
مــا هســتند. حفاظــت، حــول محــور بازدهــی و کارآمــدی اســت؛ 
در ســاختمان هــا، خودروهــا، لــوازم خانگــی و سیســتم هــای 
صنعتــی. رویکــرد ســوم نیــز دربرگیرنــده فنــاوری هــای جدیــد 
زمیــن  مــوج،  بــاد،  خورشــیدی،  انــرژی  از  گیــری  بهــره  بــرای 
ــت  ــی اس ــا همجوش ــته ای ی ــرژی هس ــوده، ان ــت ت ــی، زیس گرمای
ــه ایــن ســه  )Calthorpe,2011:8(.در نتیجــه، توجــه توأمــان ب
رویکــرد مــی توانــد مــارا در ارائــه ی راهکارهــای طراحــی شــهری 

بــرای مقابلــه بــا پدیــده تغییــر اقلیــم یــاری رســاند.

گلخانــه ای  گازهــای  و  کســید کربن  دی ا انتشــار  افزایــش 
کشــور هــای در  ناشــی از افزایــش مصــرف انــرژی )بــه ویــژه در 
حــال توســعه( بــه عنــوان مهــم تریــن علــل وقــوع پدیــده تغییــر 
مســأله،  ایــن   .)IPCC,2014:6(انــد شــده  شــناخته  اقلیــم 
طراحــان شــهری را بــرآن داشــته تــا ماننــد ســایر متخصصیــن 
ــه ایــن طیــف از نگرانــی  ــرای پاســخ ب در جســتجوی چــاره ای ب
گونــی پیشــنهاد  هــا باشــند. بــه همیــن منظــور راهکارهــای گونا
کــه از میــان آنهــا، مــی تــوان بــه راهکارهــای  گردیــده اســت 
کــم کربــن« اشــاره نمــود. در وهلــه ی اول  »طراحــی شــهری 
کــه طراحــی شــهری چــه  گــردد  شــاید ایــن فکــر در ذهــن متبــادر 
تأثیــری بــر میــزان انتشــار CO2 خواهــد داشــت؟در پاســخ بــه 
کــه شــاید دانــش طراحــی  ایــن ســوال بایــد چنیــن بیــان نمــود 
شــهری تأثیــر مســتقیمی بــر میــزان انتشــار CO2 نداشــته باشــد، 
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه طراحــی شــهری می-توانــد نقشــی 
کلیــدی را در دســتیابی بــه یــک »توســعه ی شــهری کــم کربــن« 
میــزان  کاهــش  رویکــرد  بــا  شــهری  طراحــی  نمایــد.  فراهــم 
انتشــار کربــن )کــم کربــن( مــی توانــد مــارا در دســتیابی بــه خلــق 
محیطــی بــا کیفیــت و زیســت پذیــر،  یــاری رســاند. الزم بــه ذکــر 
کــه در طراحــی شــهری کــم کربــن،  بایــد بــه نــکات مهمــی  اســت 
نظیــر اســتفاده از فنــاوری، کار آمــدی انــرژی،  ســالمت، جنبــه 

گــردد. هــای اجتماعــی و اقتصــادی و ... توجــه 

کانــدون )2010(،  هفــت قانــون اصلــی را بــرای طراحــی شــهری 
کــه عبارتنــد از: کــم کربــن بیــان نمــوده اســت 

دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی. 1

طراحــی ســامانه ی معابــر ســواره بــه صــورت پیوســته و . 2
متصــل 

و . 3 همگانــی  نقــل  و  حمــل  وســایل  خدمــات  اســتقرار 
روی پیــاده  دقیقــه  پنــج  ی  فاصلــه  در  مــدارس 

اســتقرار شــغل هــای خــوب در نزدیکــی خانــه هــای ارزان . 4
ــت قیم

ارائه ی طیف متنوعی از انواع خانه های مسکونی . 5

بــه وجــود آوردن ســامانه ای پیوســته و متصــل از مناطــق . 6
طبیعــی و پــارک هــا 

ســرمایه گــذاری بــرای زیرســاخت هــای ســبک تــر،  ســبزتر،  . 7
ارزان تــر و هوشــمندتر 

کل هســتند. دســت  یــک  اجــزای  ی  نماینــده  اصــول  ایــن 
بــه   – هــا  آن  بقیــه  بــدون  اصــول،  ایــن  از  یکــی  بــه  یابــی 
ــه قیمــت بقیــه تمــام شــود – ارزش محــدودی  ــر ب گ خصــوص ا
داشــته  معکــوس  ی  نتیجــه   توانــد  مــی  و  داشــت  خواهــد 
باشــد)Condon,2010:23(. لــذا مــی تــوان یکپارچــه نگــری را 
کلیــد اصلــی طراحــی شــهری کم-کربــن دانســت. بــه عنــوان 

2-2.  محله کم کربن و بدون کربن
ــهری در  ــان ش ــد،  طراح ــان گردی ــه پیــش از ایــن بی ک ــور  همانط
پاســخ بــه دغدغــه ی افزایــش میــزان انتشــار CO2،  در قالــب 
طراحــی شــهری پایــدار، بــه ارائــه ی چهارچــوب هایــی بــرای 
»طراحــی شــهری کــم کربــن« پرداختــه انــد. ایــن چهــار چــوب 
گــون )از ســاختمان  هــا قابلیــت کاربســت در مقیــاس هــای گونا
ح شــده،  تــا شــهر( را دارا هســتند. در میــان مقیــاس هــای مطــر
محلــه را مــی تــوان بــه عنــوان مقیاســی مطلــوب بــرای کاربســت 

ایــن چهارچــوب هــا دانســت. 

بنابــر گــزارش هــا و آمارهــای منتشــر شــده،  بخــش ســاختمانی از 
اصلــی تریــن بخــش هــای تولیــد کننــده CO2 مــی باشــد. بخــش 
حمــل و نقــل نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از بخــش هــای مصــرف 
کننــده ی انــرژی ســهم باالیــی را در میــزان انتشــار CO2 ایفــا مــی 

ــد. نمای

ــه منظــور کاهــش میــزان  کــه در گذشــته ب بیشــتر راهکارهایــی 
انتشــار CO2 و مقابلــه بــا پدیــده تغییراقلیــم ارائــه شــده اند، 
یــک  مقیــاس  بــر  اول،  ی  درجــه  در  را،  خــود  اصلــی  تمرکــز 
ســاختمان و یــا تاسیســات بــزرگ مقیــاس قــرار داده انــد. گرچه، 
گذشــته، ایــن راهکارهــا ســبب پیشــرفت  طــی چهــل ســال 
کارآمــدی و بهــره وری انــرژی ســاختمان هــا  چشــمگیری در 
شــده انــد،  ولــی ســاختمان هــا بــه تنهایــی در برگیرنــده ی حمل 
و نقــل و زیرســاخت هــا )نظیــر انــرژی، آب و هدررفــت( نیســتند. 
امــروزه، بــه مقیــاس محلــه )از یــک بلــوک تــا یــک منطقــه( بــه 
کــم کربــن نگریســته  عنــوان فرصتــی مناســب بــرای طراحــی 
ــتم  ــام سیس ــده ی تم ــه دربرگیرن ــک محل ــه ی ک ــرا  ــود،  چ ــی ش م
هــا و جریــان هاســت )Fraker,2013:2(. بــه عبارتــی محلــه بــه 
 )Madanipour,2008:162(»شــهر ســاخت  »واحــد  عنــوان 
کــه  اســت  هایــی  جریــان  و  هــا  الیــه  ابعــاد،  برگیرنــده ی  در 
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ــی  ــرای طراح ــب ب ــی مناس ــوان مقیاس ــه عن ــه را ب ــاس محل مقی
ح می-ســازد. چنانچــه محلــه را بــه  کــم کربــن مطــر شــهری 
تــوان  کولوژیــک« در نظــر بگیریــم مــی  ا عنــوان »ســاختاری 
کــه از پنــچ الیــه ســاختاری  کــه هــر محلــه  چنیــن ادعــا نمــود 
تشــکیل شــده اســت؛ ســه الیــه اول بــر روابــط اجتماعــی و دو 
کیــد مــی  الیــه ی بعــدی بــر محیــط زیســت طبیعــی و مصنــوع تأ

)  1 شــماره  کنند)Barton,2003:27(.)جــدول 

فرصــت  ایــن  محلــه  مقیــاس  شــده،   ذکــر  نــکات  بــر  عــالوه 
نقــل،   و  حمــل  ی  شــبکه  طراحــی  کــه  آورد  مــی  پدیــد  را 
)بــه  همگانــی  ی  عرصــه  و  هــا  زیرســاخت  هــا،   ســاختمان 
عنــوان بخشــی از سیســتم( بــه شــکلی یکپارچــه صــورت پذیــرد 
ــه عنــوان  ــوان مقیــاس محلــه را ب ــذا مــی ت )Fraker,2013:2(. ل
ح نمــود. کربــن مطــر کــم  مقیاســی مناســب بــرای طراحــی 

باتوجــه بــه مطالــب ذکــر شــده،  مــی توان چنیــن بیــان نمود یک 
محلــه ی کــم کربــن و بــدون کربــن محلــه ای اســت کــه »عــالوه بر 
گــی هــای یــک محلــه ی خــوب نظیــر هویــت  برخــورداری از ویژ
محلــی، همــه شــمولی، مقیــاس انســانی،  خودکفایــی،  انســجام 
وهمپیونــدی و ...،  وابســتگی حداقلــی تــا میــزان صفــر بــه 
ــیب  ــد،  آس ــته باش ــر داش ــد ناپذی ــیلی و تجدی ــرژی فس ــع ان مناب
ک، پوشــش گیاهــی  ــه منابــع طبیعــی نظیــر آب، خــا حداقلــی ب

رســانده، و به-عنــوان یــک کل یکپارچــه عمــل نمایــد«.

کــه مــارا در برنامــه  بــه طــور کلــی مــی تــوان اصــول و معیارهایــی 
ــاری  ــن ی ــن و بــدون کرب ریــزی و طراحــی یــک محلــه ی کــم کرب
مــی رســانند، را در چنــد الیــه دســته بنــدی نمــود. ایــن الیــه هــا 

عبارتنــد از:

1. فراینــد و برنامــه : فراینــد برنامــه ریــزی و طراحــی محلــه  
ــدار  ــن و پای ــی در خلــق یــک محلــه ی کــم کرب ــه عنــوان ضرورت ب
کــه در فراینــد برنامــه ریــزی و  کلیــدی،   ح اســت. ابعــاد  مطــر

طراحــی بایــد بــه آن هــا توجــه شــود،  عبارتنــد از :

   - راهبری و هدایت

   - همکاری های میان رشته ای و میان سازمانی

   - هدفگذاری

کنین    - بهره گیری از مشارکت مالکین و سا

چنانچــه ایــن ابعــاد،  بــه عنــوان بخشــی از فراینــد برنامــه ریــزی 
تنهــا احتمــال  نــه  گرفتــه شــوند،   و طراحــی محلــه در نظــر 
کــه در  کــم کربــن و بــدون کربــن  خلــق یــک محلــه ی پایــدار 
عمــل صــد در صــد از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر اســتفاده مــی 
کنــد،  را افزایــش مــی دهــد،  بلکــه ســبب پدیــد آمــدن و تقویــت 
ــه محلــه را  کنین ب حــس اجتماعــی شــده،  احســاس تعلــق ســا
افزایــش داده و بــه پایــداری اجتماعــی محلــه کمــک مــی نمایــد  

)Fraker,2013:198(

2. حمــل و نقــل و فــرم شــهری : بــه عنــوان اولیــن قــدم بــه 
کــم کربــن تــر و زیســت پذیــر تــر، فــرم شــهری  ســوی آینــده ای 
بایــد دارای دانــه بنــدی مناســب بــوده، پیــاده روی و دوچرخــه 
ــل  ــل و نق ــه حم ــان ب ــی آس ــوده،  دسترس ــویق نم ــواری را تش س
عمومــی را فراهــم نمایــد و ســبب وابســتگی کامــل بــه خــودرو 
ــه در زمینــه ی حمــل و نقــل و  ک شــخصی نگــردد. معیارهایــی 
ح مــی شــوند،  شــباهت زیــادی بــا معیارهــای  فــرم شــهری مطــر
ارائــه شــده در توســعه-ی حمــل و نقــل گــرا2 یــا رشــد هوشــمند 

)Fraker,2013:200( دارنــد 

ــای  ــتفاده از روش ه ــی : اس ــت محیط ــای زیس ــتم ه 3. سیس
زیــر مــی تواننــد بــه ســادگی امــکان اســتفاده و بهــره گیــری صــد 

ــد: ــم نماین ــر را فراه ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــدی از مناب درص

   - کاهش تقاضا

   - استفاده از منابع تجدید پذیر

   - تولید انرژی چندگانه )برق و گرما از یک منبع(

   - بازیافت زباله )زباله به عنوان منبع تولید انرژی(

ــا بهــره گیــری از ایــن عناصــر و اجــزا در یــک رویکــرد سیســتمی  ب
کــم کربــن و  یکپارچــه،  مــی تــوان امــکان دســتیابی بــه محلــه 
بــدون کربــن را فراهــم نمــود ؛ محلــه ای بهــره منــد از منابــع 
ــن،   ــر ای ــالوه ب ــر . ع ــاب آوری باالت ــر و دارای ت ــد پذی ــرژی تجدی ان
کاربســت صحیــح آنهــا،  حتــی مــی  توجــه بــه ایــن روش هــا و 
ــر  ــذ ی ــد پ ــای تجدی ــرژی ه ــای ان ــش تقاض ــات کاه ــد موجب توان
نظیــر انــرژی بــادی،  خورشــیدی و زمیــن گرمایــی3 را فراهــم 

.)Fraker,2013:201( نمایــد 

گرفتــه  : مطالعــات صــورت  4. زیرســاخت هــای همگانــی 
کــم کربــن،  نشــانگر نیــاز مبــرم بــه  بازنگــری  در محلــه هــای 
ی تصویــر و  هــای همگانــی  و ارائــه  در طراحــی زیرســاخت 

اجزاالیهبعد

روابط 
اجتماعی

چالهتن و ربزچ، "طوفوا ززدگن"چزطنون

گروچ مز و شبکه مزب  جتمزعن جتمزع هحلن

ززدگن،   شتغزل،  یزیب،  حوطا،  بعزلوا مزب هحلن
خربد،  آهوزش و...

زیست 
محیطی

هکزی مز )هحوط 
هصنرع(

هحوط چزخته شدچ زظوو چزختمزی-
مز،  بضزمز،  خوزیزی مز

هنزیع کبوعن 
)هحوط-کبوعن(

ک،  هر ا هعدزن،   مر ،  آف،  خز
غذ ،   زر ب،  حوزت وحش،  آف 

و مر 

)Barton,203:27( جدول1: الیه های ساختاری محله
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مفهومــی جدیــد از آن هــا اســت، تــا بتوانــد در برگیرنــده ی نقــش 
فزاینــده ی منظــر شــهری بــه عنــوان یــک زیرســاخت ســبز ســه 
کــه در همخوانــی بــا زیرســاخت  بعــدی باشــد ؛ زیرســاختی 
گســترده ای از خدمــات ســازگار  هــای ســنتی بــوده،  طیــف 
کــرده و در خلــق فضایــی سرشــار از  بــا محیط-زیســت را ارائــه 
لــذت همگانــی مشــارکت دارد . طراحــی زیــر ســاخت هــای 
همگانــی،  ورای نقــش معمــول خــود در فراهــم نمــودن اشــکال 
گردهمایــی  گــون دسترســی عمومــی،  تفریــح همگانــی،   گونا
ــد دربرگیرنــده ی  اجتماعــی و ابعــاد زیبایــی شناســانه اش،  بای
ــا محیــط زیســت  بالقوگــی هایــی در ارائــه ی خدمــات ســازگار ب
)نظیــر خرداقلیم،کیفیــت هوا،جــذب کربن،تولیــد موادغذایــی 
ــه  ــت،  ب ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــات س ــه خدم ــند. چنانچ و..(باش
عنــوان بخشــی از طراحــی ســه بعــدی فضــای همگانــی در نظــر 
گرفتــه شــود،  تجربــه ی انســان از شــهر ســنتی را دچــار تحــول و 
دگردیســی مــی نمایــد. در ایــن شــرایط،  زیرســاخت هــای عمدتا 
صلــب و بــی جــان،  بــا گونــه ای پویــا و زنــده جایگزیــن مــی شــود، 
کــه ســبب پیونــد مجــدد طبیعــت بــا زندگــی شــهری روزمــره مــی 
گــردد. تأثیــر مثبــت ارتبــاط بــا طبیعــت بــر بــر ســالمتی و رفــاه 
قابــل انــدازه گیــری اســت ؛ یافتــه هــای پژوهــش هــای مختلــف،  
ــا طبیعــت مــی  ــه تمــاس هــرروزه ب ک بیانگــر ایــن مطلــب اســت 
توانــد بــه عنــوان یــک منبــع همگانــی بــرای افزایــش ســالمت و 

 .)Fraker,2013:203( گرفتــه شــود رفــاه در نظــر 

کنــون راهکارهــای زیــادی بــه منظــور طراحــی محلــه هــای  تا
دســتورالعمل  قالــب  در  شــهری  کربــن  بــدون  و  کم-کربــن 
ح شــده انــد. بــه عنــوان  کشــورهای مختلــف مطــر هایــی در 
مثــال،  انجمــن معمــاران آمریــکا بــه عنــوان یکــی از نهادهــای 
صاحــب نظــر در زمینــه معمــاری و طراحــی شــهری،  در ســال 
کــه در آن بــه تدویــن راهکارهــای  2011 گزارشــی را منتشــر نمــود 
کــم کربــن پرداختــه شــده اســت. در ایــن  طراحــی محلــه ی 
کــم کربــن بایــد از اصــول جوامــع زیســت  گــزارش،  یــک محلــه ی 
پذیــر پیــروی نمایــد4 . ایــن انجمــن،  پــس از بررســی نمونــه هــای 
کشــورهای مختلــف،  راهکارهــای طراحــی  طراحــی شــده در 
کــه عبارتنــد  کــم کربــن را در 7 بخــش تنظیــم نمــوده،   محلــه ی 

:)AIA,2011:11(از

اختــالط . 1 فشــردگی،    ( محلــه  طراحــی  و  ریــزی  برنامــه 
)... و  و فضــای ســبز  پــارک  کاربــری،  

حمل و نقل )خدمات حمل و نقلی متنوع(. 2

کارایــی ســاختمان )کاهــش تقاضــای انــرژی در بخــش . 3
ســاختمان( 

آموزش )کاهش رفتارهای مصرفی (. 4

سیاســت گــذاری )مشــوق هایــی بــرای اســتفاده از منابــع . 5
انــرژی تجدیــد پذیــر و کارا( 

ــرای جــذب ســرمایه ی . 6 ســرمایه گــذاری )مشــوق هایــی ب
ــه منظــور اســتفاده از منابــع  بخــش خصوصــی و دولتــی ب

ــر و کارا(  ــد پذی ــرژی تجدی ان

انرژی های تجدید پذیر. 7

کاهــش  کــه موضــوع  کشــور آلمــان از دیگــر کشــورهایی اســت 
گــون را – بــه عنــوان  میــزان انتشــار کربــن در مقیــاس هــای گونا
ــده تغییــر اقلیــم- در دســتور کار  ــا پدی ــه ب ــرای مقابل راهــکاری ب
توســعه ی خــود قــرار داده اســت. بــه همیــن منظــور در ســال 
هــای اخیــر برنامــه هایــی در قالــب راهنمــا، در مقیــاس محلــی 
کشــور،تهیه و بروزرســانی شــده  در شــهرهای مختلــف ایــن 
اســت. راهکارهــای ارائــه شــده در ایــن راهنماهــا،  بــر کاهــش 
میــزان تولیــد و انتشــار گازهــای گلخانــه ای – بــه ویــژه CO2،  از 
طریــق طراحــی شــهری و برنامــه ریــزی شــهری،  متمرکــز اســت. 
عــالوه بــر ایــن،  اســتفاده از ایــن راهنماهــا در طراحــی محلــه 
هــای جدیــد )چــه توســعه ی حومــه و چــه توســعه ی زمیــن 
هــای بازیافتــی( ضــروری اســت. ایــن راهنماهــا در بــر گیرنــده ی 
طیــف گســترده ای از مقیــاس هــای توســعه – از کل شــهر گرفته 
تــا یــک ســاختمان- اســت،  ولیکــن توجــه اصلــی آنهــا بــر توســعه 
هــای میــان مقیــاس و محلــه هاســت. راهکارهــای ارائــه شــده 
بــرای طراحــی محلــه ی کــم کربــن در ایــن راهنماهــا را مــی تــوان 

)Seelig,2011 :3-5(:ــود ــیم نم ــر تقس ــته ی زی ــه دو دس ب

گــی هــای محــدوده،  هندســه و فــرم شــهری،  تقاضــا و . 1 ویژ
گــی هــای طبیعــی محــدوده  ــرژی : تحلیــل ویژ مصــرف ان
ی توســعه،  بــه ویــژه مشــخصات مکانــی آن؛ توجــه بــه 
گیــری بافــت  توپوگرافــی در طراحــی محــدوده؛ جهــت 
بــه  دهــی  نظــم  بــاد؛  وزش  جهــت  بــه  نســبت  محلــه 
ســاختار فضایــی محــدوده ی توســعه؛ اهمیــت دادن بــه 

هندســه و فــرم شــهری

ــه . 2 ــرژی : توجــه ب ســامانه هــا و فنــاوری هــای ذخیــره ی ان
بهــره گیــری از ایــده هــای مختلــف بــرای ذخیــره ی انــرژی،  
در برنامــه ریــزی و طراحــی یــک محلــه ؛ توجــه بــه فرصــت 
هــای بهــره گیــری از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر،  از آغــاز 

فرآینــد طراحــی و برنامــه ریــزی.

3. بررسی تجارب موفق جهانی
کــم کربــن و بــدون- در زمینــه ی ایجــاد و طراحــی محلــه هــای 

کربــن مــی تــوان بــه نمونــه هــای موفقــی چــون کرونســبرگ5 
آلمــان،   فرایبــورگ  شــهر  در  وابــن6  آلمــان،  هانوفــر  شــهر  در 
Hammarby sj–stad در شــهر اســتکهلم ســوئد،  Bo01 در 
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شــهر مالمــو ســوئد و توســعه ی انــرژی صفــر محلــه ی بدینگتن7 
در شــهر لنــدن اشــاره نمــود. 

مشــارکت  و  همــکاری  شــاهد  نمونــه،   پنــج  ایــن  تمــام  در 
میــان بخــش دولتــی و خصوصــی در زمینــه هــای مختلــف 
گــذاری، مدیریــت و ...  نظیــر برنامه-ریزی،طراحــی، ســرمایه 
ح شــده،   هســتیم. عــالوه بــر ایــن،  در تمامــی نمونــه هــای مطــر

کنین بهــره بــرده شــده اســت. از مشــارکت ســا

در تمامــی ایــن محلــه هــا از مزایــای اختــالط کاربــری و حمــل-
ونقــل عمومــی بــه خوبــی بهــره بــرده شــده اســت و برخــورداری 
کارامــد بــه عنــوان  از یــک ســامانه ی حمــل و نقــل عمومــی 

ح اســت. عنصــری ضــروری بــرای توســعه مطــر

ــه اســتفاده  ــرای بافــت محل ــرم فشــرده ب ــه از ف در هــر پنــج محل
کــه اولویــت  شــده اســت و طراحــی شــبکه هــا بــه گونــه ای اســت 
از ســاختاری  و  پیــاده و دوچرخــه ســوار داده  بــه  را  حرکــت 
منســجم برخوردارند.عــالوه بــر ایــن در طراحــی بلــوک هــا عــالوه 
بــر بهــره گیــری از الگوهــای ســنتی،  تــالش بــر آن بــوده تــا هویــت 

ــرای هــر محلــه تعریــف شــود. خاصــی ب

نکتــه ی جالــب توجــه دیگــر، دسترســی آســان بــه فضاهــای 
ســبز و محیــط هــای طبیعــی در هــر پنــج محلــه اســت. بــه گونــه 
ــر  ــه منظ ــی ب ــبت دسترس ــا نس ــه ه ــن محل ــی ای ــه در تمام ک ای 
طبیعــی )نــرم فضــا( بــه منظــر مصنــوع )ســخت فضــا( تفــاوت 
چشــمگیری بــا محلــه  هــای ســنتی داشــته و محیــط طبیعــی و 

ــد. ــه ان ــم آمیخت ــی در ه ــکل مطلوب ــه ش ــوع ب مصن

کنــار اتخــاذ راهکارهایــی بــرای  همچنیــن هــر پنــج محلــه در 
کاهــش تقاضــای انــرژی،  از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر بــرای 

کــرده انــد. تأمیــن نیازهایشــان اســتفاده 

عــالوه بــر ایــن در هــر پنــج محلــه تــالش بــر آن بــوده تــا بــا اســتفاده 
از شــیوه هــای مختلــف از منابــع آبــی حفاظــت شــود. همچنین 
بــه منظــور مدیریــت هدررفــت و بازیافــت زبالــه در هــر محلــه،  
تفکیــک  نظیــر  مختلفــی  راهکارهــای  شــرایط،  بــا  متناســب 
زبالــه، شــبکه جمــع آوری فاضــالب،  تبدیــل زبالــه بــه زیســت گاز 

ــده اســت. ــه گردی و ... ارائ

از  محلــه  پنــج  هــر  در  اینکــه  دیگــر  توجــه  جالــب  ی  نکتــه 
کــه آن هــا را بــه ســوی پایــداری  راهکارهایــی بهــره جســته شــده 
اجتماعــی ســوق مــی دهــد. بــه عنــوان مثــال تمــام ایــن محلــه 
گــروه هــای  کاربــری بــوده و در بیشــتر آنهــا  هــا دارای اختــالط 
کنــار یکدیگــر ســکونت دارنــد. همچنیــن  درآمــدی مختلــف 
در هــر محلــه امکانــات ضــروری نظیــر مدرســه،  فروشــگاه و 
ــه ی  ــا کیفیتــی مطلــوب و در فاصل ســایر خدمــات اجتماعــی ب
قابــل پیــاده روی جانمایــی شــده اند.آمــوزش همگانــی در 

مــورد ســبک زندگــی پایــدار- در طــول فرآینــد توســعه- از دیگــر 
راهکارهایــی اســت کــه ســبب افزایــش حــس تعلــق و مســئولیت 
کنین نســبت بــه محــل سکونتشــان شــده و  پذیــری در ســا
شــرایط را بــرای دســتیابی بــه پایــداری اجتماعــی در هــر پنــج 

محلــه فراهــم نمــوده اســت.

4. معیارهای طراحی شهری برای محله کم-کربن 
و بدون کربن

4-1. پیش نیازهای طراحی محله کم کربن و بدون کربن
طراحــی یــک محلــه بــا رویکــرد کاهــش کربــن،  ماننــد هــر توســعه 
زمینــه  در  ویــژه  بــه  هایــی،  شــرط  پیــش  نیازمنــد  دیگــر  ی 
انتخــاب مــکان توســعه اســت. لــذا، بــه نظــر مــی رســد،  پیــش از 
آنکــه بــه تبییــن معیارهــای طراحــی محلــه ی کــم کربــن و بدون 
کربــن پرداختــه شــود، مــی بایــد پیــش نیازهایــی بــرای گزینــش 
کــه تحــت  گردنــد. ایــن پیــش نیازهــا  مــکان توســعه تعریــف 
گــذاری LEED-ND8 تدویــن شــده اند،  خ  تأثیــر سیســتم نــر

عبارتنــد از:

کثــری از وســایل حمــل و نقــل عمومــی  امــکان بهــره گیــری حدا
همپیونــدی  و  اتوموبیــل  بــه  وابســتگی  کاهــش  منظــور  بــه 
بــا ســایر محــالت و قســمت هــای شــهر ؛ پرهیــز از توســعه در 
زمیــن هــای ســیالبی ؛ پرهیــز از توســعه در محــدوده هــای 
ــی  ــط طبیع ــه محی ــان ب ــی آس ــکان دسترس ــده؛ ام ــت ش حفاظ
بــدون آســیب رســاندن بــه آن ؛ توجــه بــه حفاظــت از زمیــن 
کشــاورزی ؛ پرهیــز از توســعه در زمیــن هایــی بــا شــیب  هــای 
خشــن )حفاظــت از ایــن زمیــن هــا و عــدم تخریــب آن هــا( ؛ 
توجــه بــه امــکان اســتفاده از اراضــی قهــوه ای بــرای مــکان یابــی 
گونــه  موقعیــت مناســب توسعه)توســعه درونــی( ؛ توجــه بــه 
ــایی  ــی ؛ شناس ــای طبیع ــتگاه ه ــراض و زیس ــر انق ــای در خط ه
منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر و امــکان ســنجی بــه منظــور بهــره 

گیــری از ایــن منابــع.

کــه مــوارد یــاد شــده بــه عنــوان پیــش نیــاز،      الزم بــه ذکــر اســت 
بــرای توســعه هــای جدیــد مــی باشــند. چنانچــه بخواهیــم 
کربــن بــاز طراحــی  کربــن و بــدون  کــم  محلــه ای را بــا رویکــرد 
نماییــم،  عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده،  بایــد بــه نــکات زیــر نیــز 

نماییــم: توجــه 

کارایــی انــرژی در بخــش ســاختمانی؛  برخــورداری از حداقــل 
فــرم  شــناخت  ســاختمانی؛  بخــش  در  آب  کارایــی  حداقــل 
ــا  ــه ب ــی محل ــنجی بازطراح ــکان س ــود و ام ــت موج ــدی باف کالب
رویکــرد کم-کربــن؛ برخــورداری از حداقــل شــرایط بــرای حضــور 
پیــاده در فضاهــا؛ ســنجش میــزان آمادگــی و دانــش جامعــه ی 
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محلــی بــرای پذیــرش رویکــرد جدیــد و امــکان جلــب مشــارکت 
ــه بازدهــی اقتصــادی آنهــا ؛ توجــه ب

4-2. تدوین معیارها
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده،  بررســی تجــارب جهانــی 
گــون در زمینــه ی طراحــی و برنامــه ریــزی محلــه هــای  گونا
کربــن و توجــه بــه مقیــاس عمــل طراحــی  کم-کربــن و بــدون 
ــرای آفرینــش  ــوان معیارهــای طراحــی شــهری ب شــهری، مــی ت
)بازآفرینــی( یــک محلــه ی کــم کربــن و بــدون کربــن را،  بر اســاس 

ــر دســته بنــدی نمــود: ــه ی زی ــه صــورت پنــج الی ــت ب اولوی

کالبــد مناســب را مــی تــوان  کالبــد: طراحــی فــرم و  1 (  فــرم و 
کربــن  کــم  گام بــرای رســیدن بــه محلــه ای  بــه عنــوان اولیــن 
گیــری از »زبــان اقلیمــی  تــر  و زیســت پذیرتــر دانســت. بهــره 
در طراحــی محیــط«)Pourdeihimi,2011(  را مــی تــوان بــه 
عنــوان اصلــی تریــن روش در ایــن بخــش دانســت. بــا توجــه 
بــه تقســیمات اقلیمــی ایــران،  و قرارگیــری بخــش اعظمــی 
گــرم و خشــک و اقلیــم ســرد9،  کشــور در اقلیــم  از مســاحت 
ایجــاد بافتــی فشــرده10، بــه ویــژه در مناطــق شــهری، از جملــه 
کاهــش نیــاز بــه  کــه  می-توانــد مــارا در  راهکارهایــی اســت 
رســاند.  یــاری  گرمایــش  و  ســرمایش  ایجــاد  بــرای  انــرژی 
در  غیرفعــال11  طراحــی  هــای  روش  کارگیــری  بــه  همچنیــن 
طراحــی فــرم و کالبــد،  مــی توانــد ســبب کاهــش نیــاز بــه انــرژی 
در بخــش ســاختمانی شــده و بــه دنبــال آن میــزان انتشــار 
CO2 ناشــی از اســتفاده از ســوخت هــای فســیلی را  تقلیــل 

گیــری از ایــن روش هــا بایــد بــه  کــه در بهــره  دهــد. نکتــه ای 
گیــری از ایــن روش هــا چــه در  آن توجــه شــود، ضــرورت بهــره 
طراحــی ابنیــه و چــه در شــکل دهــی بــا بافــت شــهری اســت. 
کــه اســتفاده از اصــول  گیــرد  ایــن ضــرورت از آنجــا نشــأت مــی 
ــری  ــت گی ــر جه ــه )نظی ــال در ابنی ــی غیرفع ــای طراح و روش ه
کالبــدی مناســب، اســتفاده از مصالــح  بهینــه، انتخــاب فــرم 
را  انــرژی  مصــرف  میــزان  کاهــش  موجبــات  و...(  مناســب، 
فراهــم مــی نمایــد. از طــرف دیگــر بهــره گیــری از ایــن روش هــا 
در طراحــی و شــکل-دهی بافــت شــهری )نظیــر جهــت گیــری 
معابــر، نحــوه ی جانمایــی تــوده ســاختمانی و ...( مــی توانــد 
بــر چهــار عامــل اصلــی آســایش حرارتــی در محیــط بیرونــی– 
و  نســبی  رطوبــت  تشعشــعی،  متوســط  دمــای  هــوا،  دمــای 
جریــان هوا)جهــت و ســرعت بــاد(- تأثیرگــذار باشــد و شــرایط را 
بــرای دســتیابی بــه آســایش حرارتــی در محیــط بیرونــی فراهــم 
بــه  نیــز،   ایــران  در   .)Ruckert & Shariari,2014:26(آورنــد
واســطه ی شــرایط اقلیمــی، شــاهد اســتفاده از ایــن روش هــا 
کــه  در طراحــی شــهری و معمــاری ســنتی ایرانــی مــی باشــیم 
ــرداری  ــه ب گرت ــرای  ــب ب ــه ای مناس ــوان نمون ــه عن ــد ب ــی توانن م

باشــند.  ح  مطــر

کــه مــا  2 (  حمــل ونقــل و کاربــری : از دیگــر گام هــای اساســی،  
کــم کربــن تــر و زیســت پذیــر تــر هدایــت  را بــه ســوی آینــده ای 
می نمایــد،  طراحــی یــک محلــه ی مســکونی بــه گونــه ای اســت 
کــه امکانــات،  خدمــات و نیازهــای روزانــه را در فاصلــه ی قابــل 
کــرده،  وابســتگی  پیــاده-روی و دوچرخــه ســواری جانمایــی 
کاهــش داده و دسترســی آســان بــه  بــه خــودرو شــخصی را 
حمــل و نقــل عمومــی را افزایــش دهــد. بــه همیــن منظــور 
ضــروری اســت ســاختاری منســجم از حمــل ونقــل و کاربــری 
کاربــری را مــی تــوان بــه عنــوان  گــردد. ایجــاد اختــالط  ایجــاد 
یکــی از مهمتریــن ابزارهــا بــرای دســتیابی بــه چنیــن ســاختاری 
دانســت. اختــالط کاربــری بــا نزدیــک کــردن تســهیالت فراغتی، 
کاهــش اســتفاده از  کار بــه محــل ســکونت موجــب  خریــد و 
اتومبیــل بــرای جابجایــی، خریــد و ســفرهای فراغتــی میشــود. 
بــا اختــالط کاربــری بســیاری از سرویســها و خدمــات در فاصلــه 
گرفتــه و بــه پیــاده روی و دوچرخــه  ای منطقــی از هــم قــرار 
ســواری تشــویق مــی کننــد )Abbasi & et al,2012:26 بــه نقــل 
ازRafeq Jabareen,2006:41( . عــالوه برایــن بــا اســتفاده از، 
تقویــت سیســتم حمــل و نقــل عمومــی و ایجــاد تنــوع در آن، 
اولویــت دادن بــه حرکــت پیــاده و دوچرخــه و راهکارهایــی از 
ایــن قبیــل،  مــی تــوان شــرایط را بــرای دســتیابی بــه محلــه ای 

ــن فراهــم نمــود . ــدون کرب ــا ب ــم ت ک

کــم کربــن  کــه در طراحــی محلــه هــای  3 (  انــرژی : گام بعــدی 
و بــدون کربــن از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، ، جایگزیــن 
کربــن بــاال بــا روش هــای  نمــودن روش هــای تولیــد انــرژی 
کربــن اســت. بــا اســتفاده از  کربــن  و بــدو ن  کــم  تولیــد انــرژی 
کــم کربــن و ترکیــب  جایگزیــن نمــودن روش هــای تولیــد انــرژی 
آن بــا راهکارهــای طراحــی منفعــل،  جانمایــی مناســب کاربــری 
هــا و تقویــت حمــل و نقــل عمومــی و پیــاده مــداری،  مــی تــوان 
ــن  ــزان انتشــار کرب ــه صفــر رســاندن می ــه هــدف نهایــی کــه،  ب ب
 CO2 اســت،  دســت یافــت. یکــی از راهکارهــای کاهــش انتشــار
ک و  ناشــی از مصــرف انــرژی،  جایگزیــن نمــودن منابــع انــرژی پــا
تجدیــد پذیــر بــا منابــع انــرژی فســیلی و آالینــده اســت. از جملــه 
ی ایــن منابــع مــی تــوان بــه انــرژی خورشــیدی،  انــرژی بــادی،  
زمیــن گرمایــی و ... اشــاره نمــود. گزینــش منبــع مناســب بــرای 
هــر محلــه،  نیازمنــد بررســی و امــکان ســنجی دقیقــی اســت. 
کربــن،  بــرای  کربــن و بــدون  کــم  معمــوال در در محلــه هــای 
کارایــی بیشــتر از ترکیبــی از چندیــن منبــع انــرژی تجدیــد پذیــر 
ــه منظــور کاهــش انتشــار  ــر ایــن، ب اســتفاده مــی شــود. عــالوه ب
ــرق و  ــد ب ــر تولی ــی نظی ــرای مصارف ــرژی ب ــد ان ــی از تولی CO2 ناش

گرمــا،  مــی تــوان از ســامانه هــای محلــی تولیــد همزمــان گرمــا و 
بــرق12 اســتفاده نمــود. در ایــن روش،  یــک منبــع تولیــد انــرژی 
بــا تغذیــه از تنهــا یــک منبــع ســوختی،  انــرژی گرمایــی و بــرق را 
کــه منبــع  بــه طــور همزمــان تولیــد مــی کنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
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ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

گــی هــای محــدوده  ــا توجــه بــه امکانــات،  ویژ تغذیــه کننــده،  ب
گــردد. اســتفاده  ی توســعه و هزینــه هــای مربوطــه تعییــن مــی 
از روش هــای تولیــد انــرژی چندگانــه،  عــالوه بــر کاهــش انتشــار 
CO2 مــی تواننــد،  موجبــات خودکفایــی بیشــتر محلــه را فراهــم 

آورنــد.

گردیــد،  منظــر   کــه پیــش از ایــن ذکــر  4 ( منظــر: همانطــور 
شــهری مــی توانــد بــه عنــوان یــک زیرســاخت ســبز ســه بعــدی 
گــردد؛ لــذا طراحــی منظــر بــه شــکلی هوشــمندانه از  ح  مطــر
کــه مــارا بــه ســوی دســتیابی بــه یــک  گام هایــی اســت  دیگــر 
محلــه ی کم-کربــن  تــر و زیســت پذیرتــر هدایــت مــی نمایــد. 
طراحــی فضاهــای ســبز از عناصــر کلیــدی طراحــی یــک منظــر 
هوشــمند اســت. جانمایــی هوشــمندانه فضاهــای ســبز در 
مجــاورت مناطــق مســکونی و دسترســی آســان بــه فضــای 
گــذار بــوده  ســبز و محیــط طبیعــی،  بــر ســالمتی انســان تأثیــر 
ــاد  ــردد. همچنیــن ایج گ ــی  ــی م ــاء کیفیــت زندگ و موجــب ارتق
ترکیبــی جــذاب از منظــر طبیعــی و انســان ســاخت مــی توانــد 
موجبــات ارتقــا هویــت محــدوده را فراهــم نمــوده و ســبب 
کنین و  گیــری تصویــر ذهنــی مطلــوب در ذهــن ســا شــکل 
ــر عملکــرد تفریحــی،   گــردد. فضاهــای ســبز عــالوه ب شــهروندان 
بــه عنــوان  باشــند.  نیــز  تواننــد دارای مزایــای دیگــری  مــی 
مثــال،  فضاهــای ســبز از طریــق ســایه انــدازی وافزایــش رطوبــت 
گــرم شــده و  ســبب کاهــش دمــای هــوا،  بــه ویــژه در روزهــای 
آســایش اقلیمــی را افزایــش دهنــد. عــالوه برایــن، فضاهای ســبز 
ــر محــدود نمــودن و کاهــش میــزان  دارای تأثیــری چشــمگیر ب
گونــه- کــه انتخــاب  انتشــار CO2 دارنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
هــای گیاهــی مــورد نظــر بایــد براســاس اقلیــم محــدوده صــورت 
کــه نــوع گونــه ی گیاهــی و میــزان همخوانــی آن بــا  بگیــرد،  چــرا 
شــرایط اقلیمــی،  بــر میــزان نیــاز بــه آب بــرای حفــظ و نگهــداری 
فضاهــای ســبز، مؤثــر اســت. همچنیــن، اســتفاده از ســطوح و 
ــاب و اســتفاده از  ــد مــارا در کنتــرل روان فضاهــای ســبز مــی توان

هــرزآب یــاری رســاند.

گام  5 ( خالقیــت : خالقیــت را مــی تــوان بــه عنــوان آخریــن 
کربــن دانســت.  کربــن و بــدون  کــم  دســتیابی بــه محلــه ای 
در ایــن مرحلــه مــی تــوان بــا اتخــاذ راهکارهایــی در زمینــه 
کالبــدی،   اقتصــادی،  اجتماعــی،  زیســت محیطــی و  هــای 
امــکان پشــتیبانی از ســایر راهکارهــا را فراهــم نمــوده و احتمــال 
موفقیــت را افزایــش داد. اســتفاده از روش هــای خالقانــه بــرای 
ــه  کنین و تشــویق بخــش هــای مختلــف ب جلــب مشــارکت ســا
گــذاری مــی توانــد طــراح را در فرآینــد طراحــی یــاری  ســرمایه 
گیــری از راهکارهــای خالقانــه  رســاند. عــالوه بــر ایــن،  بهــره 
مــی توانــد زمینــه را بــرای دســتیابی بــه پایــداری اجتماعــی و 

آورد. اقتصــادی فراهــم 

4-3. فرآینــد تدویــن راهنمــای طراحــی شــهری بــرای محلــه 
هــای کــم کربــن و بــدون کربــن

بــا وجــود اینکــه تدویــن راهنماهــای طراحــی شــهری بــه شــدت 
تــوان چنیــن  بــه بســتر آن هــا هســتند،ولیکن مــی  وابســته 
کلــی راهنماهــای طراحــی شــهری  کــه بــه طــور  بیــان نمــود 
بــرای محلــه ی کم-کربــن و بــدون کربــن بایــد شــامل هشــت 

مرحلــه ی اصلــی باشند)شــکل  1( :

ح شده، 1 (انتخاب محدوده با توجه به پیش نیازهای مطر

2 ( بررســی و ســنجش شــرایط عمومــی محــدوده ی طراحــی بــا 
کــم کربــن،  توجــه بــه رویکــرد طراحــی 

از  بــه نتایــج حاصــل  بــا توجــه  ( تببیــن اهــداف طراحــی   3
ســنجش و تحلیــل،  در قالــب معیارهــای تعریــف شــده در مقاله، 

4 ( ارائــه ی راهبردهــا و راهکارهــای بــا توجــه بــه اهــداف تبییــن 
شــده،  

5 ( ارائه ی گزینه-های طراحی

  6 ( انتخاب گزینه ی بهینه، 

7 ( طراحی، 

ــا،  ــت ه ــک لیس ــا چ ــی ب ــش خدمات ــک بخ ــودن ی ــم نم 8 ( فراه
ح پــس از اجــرا )پاســخ  ــرای ســنجش طــر پرسشــنامه هــا و... ب

بــه خاصیــت رفــت و برگشــتی فرآینــد طراحــی شــهری( 

نتیجه گیری
در ایــن مقالــه تــالش بــر آن بــود تــا بــا اســتفاده از منابــع موجــود 
و معتبــر،  تعریفــی نســبتا کامــل از مفهــوم محلــه ی کــم کربــن و 
بدون-کربــن ارائــه گردیــده،  معیارهایــی بــرای طراحــی چنیــن 
محلــه هایــی تدویــن گــردد و پیشــنهاداتی بــرای طراحــی محله 
ی کــم کربــن و بــدون کربــن ارائــه شــوند)جدول شــماره  2 (. در 
طــول ســال هــای اخیــر دانــش طراحــی شــهری بــا برخوردهــای 
کاربســته  مختلفــی مواجــه بــوده و در ســطوح مختلفــی بــه 
ــروز بحــران هــای زیســت محیطــی نظیــر پدیــده  شــده اســت. ب
ی تغییــر اقلیــم، ســبب گردیــده تــا رویکــرد زیســت محیطــی بــه 
عنــوان یکــی از اصلــی تریــن رویکردهــای دانــش طراحی شــهری 
ح شــده و هــر روز توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب نمایــد.  مطــر
کــه امــروزه  یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای زیســت محیطــی 
توجــه محافــل علمــی و حتــی سیاســی دنیــا را بــه خودجلــب 
ــرژی  گاز CO2 ناشــی از مصــرف ان ــد افزایــش انتشــار  نمــوده، رون
کشــورهای در حــال توســعه( اســت. بــر اســاس  )بــه ویــژه در 
ــر اقلیــم،  ایــن عامــل  ــی تغیی ــزارش ســاالنه مجمــع بیــن الدول گ
بــه عنــوان اصلــی تریــن دلیــل پدیــده ی تغییــر اقلیــم معرفــی 
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شــده اســت. بــه همیــن منظــور متخصصیــن طراحــی شــهری 
ــه نمــوده  ــرای کاهــش میــزان انتشــار CO2 ارائ راهکارهایــی را ب

انــد.

در ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن راهکارهــای طراحــی شــهری 
کــم کربــن  کــم کربــن پرداختــه شــد، و اصــول طراحــی شــهری 
ــره  ــه به ک ــد  ــد ش کی ــه تأ ــن نکت ــر ای ــن ب ــد. همچنی ــی گردی معرف
گیــری از ایــن اصــول تنهــا زمانــی منجــر بــه حصــول یــک نتیجــه 
ــه عنــوان اجــزای یــک کل در نظــر  ــه ب ک ی مطلــوب مــی شــود،  
گرفتــه شــده و بــه کار بســته شــوند. مســلما دســت یابــی بــه یکــی 
گــر بــه قیمــت  از ایــن اصــول،  بــدون بقیــه آن هــا  بــه خصــوص ا
بقیــه تمــام شــود – ارزش محــدودی خواهــد داشــت و چــه بســا 

نتیجــه ای معکــوس را در پــی داشــته باشــند.

کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد، اصــول و چهارچــوب  همانطــور 
هــای  مقیــاس  در  کاربســت  امــکان  شــهری  طراحــی  هــای 
مختلــف )از ســاختمان تــا شــهر( را دارا هســتند. یکــی از ایــن 
بــه عنــوان  هــا  مقیــاس هــا،  مقیــاس محلــه اســت. محلــه 
مقیاســی میانــی و عنصــر اصلــی ســاخت شــهر در برگیرنــده 
کــه  گــی هــا، زیرســاخت هــا و جریــان هایــی هســتند  ی ویژ
کــم  کاربســت اصــول طراحــی شــهری  آنهــا را از هرنظــر بــرای 
کربــن مطلــوب مــی ســازند. بــه عنــوان مثــال محلــه هــا، در 
برگیرنــده ی دو بخــش ســاختمان و حمــل و نقــل بــه صــورت 
هــای  گــزارش  براســاس  کــه  بخشــی  دو  هســتند؛  همزمــان 
را   CO2 انتشــار  و  انــرژی  مصــرف  میــزان  بیشــترین  موجــود 
در محیــط هــای شــهری دارنــد. در ایــن مقالــه تــالش بــر آن 
ــا بررســی اصــول کلــی طراحــی و برنامــه ریــزی محلــه  ــا ب ــوده ت ب

هــای کم کربــن و بــدون کربــن،  مطالعــه ی دســتورالعمل هــای 
کشــورهای مختلــف و بررســی  موجــود بــرای ایــن منظــور در 
تجــارب موفــق جهانــی،  بــه تبییــن معیارهــای طراحــی شــهری 
بــرای محلــه هــای کــم کربــن و بــدون کربــن پرداختــه شــود. پــس 
از مطالعــات صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه مقیــاس عمــل دانــش 
گردیــد،   طراحــی شــهری،  ایــن معیارهــا در پنــج الیــه تدویــن 
کالبــد،  2 (حمــل  کــه بــه ترتیــب اولویــت عبارتنــد از : 1 (فــرم و 
کاربــری، 3 (انــرژی، 4 (منظــر، 5 (خالقیــت . چنانچــه  و نقــل و 
بــه ایــن الیــه هــا بــه عنــوان اجــزا یــک کل منســجم پنداشــته 
ــا رویکــردی یکپارجــه  ــا هــر الیــه ب شــوند و راهکارهــای مرتبــط ب
نگــر اتخــاذ شــده و مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد،  مــی تــوان انتظــار 
خلــق محلــه ای کــم کربــن و بــدون کربــن را داشــت ؛ محلــه ای 
گــی هــای یــک محلــه ی مطلــوب نظیــر هویــت محلــی،   بــا ویژ
کمتــر،   همــه شــمولی،  مقیــاس انســانی، و ...،مصــرف انــرژی 
انتشــار CO2  پاییــن تــر و از همــه مهــم تــر،  تــاب آوری بیشــتر. بــه 
کــه در  عنــوان نکتــه ی پایانــی،  الزم بــه ذکــر اســت،  چهارچوبــی 
ایــن مقالــه بــرای طراحــی محلــه هــای کــم کربــن و عــاری از  کربن  
پیشــنهاد شــده اســت،  بــه نوعــی دربردارنــده ی مقدمــات 
بــه معنــای  زندگــی  آن  کــه در  اســت  بــه شــهری  دســتیابی 
فرســودن میــراث طبیعــی و کاســتن از حقــوق نســل هــای آتــی 
کــه بتوانــد مصــداق "بلــدی امیــن" بــرای آنانــی  نباشــد، شــهری 
باشــد کــه پــس از مــا قــرار اســت پــای بــر زمیــن خداونــدگار نهنــد.

پی نوشت ها
Conservation .1

)TOD (Transit Oriented Development .2

حمل و نقل و 
کاربری

اختالط کاربری
طه تز چزعتن  طزرورب مز و بعزلوا مز ار چطح هحله / تویبع هتر یی بعزبا مز و خواچ بروشن مزیز  تویبع هتر یی 
طزرورب  طزرورب مز منگزم جززمزیز آزهز/  بجزا  ختالکن هنزچب  ز   ز شب بعزل یزشند/ترجه یه هقوزس عملکوا 

طزرورب مز/جززمزیز بضزمن چبن ار زنابکن حوزچ مزب چکرزا هسکرزن یز چزیو 

پیاده مداری

طزمش حوطا چر رچ و  بن بش غلوه ب پیزاچ/ اچتوچن   بجزا چلسله هو تبن  ز هسوومزب پیزاچ یه هنظور 
هنزچب یه شبکه مزب حمل وزقل ممگززن / جززمزیز  هکزززت و خدهزت هحلن ار بزصله پنج اقوقه پیزاچ 
فوب یه هنظور ت ویق چبک ززدگن 5 اقوقه- ب14/ آر هسزیب تو بوک چر رچ  ز کریق کو حن شبکه/  بجزا 
طو به ب اوسوخه یه ویژچ ار وفواب هحله /  بجزا  پزرطونگ حزشوه  ب یه صورت هحدوا/جززمزیز  بستگزچ 

حمل و زقل عمرهن ویژچ ب هحله ار صورت  هکزی 

انرژی

 هکزی چنجن و  زتخزف هنزیع  زر ب تجدبد پذیو یز ترجه یه پتززسول مزب هحدواچ/ چتفزاچ  ز توطوبن  ز هنزیع منابع انرژی تجدید پذیر
 زر ب تجدبد پذیو ار صورت  هکزی/ تأهون  زر ب ینزمزب ممگززن  ز هنزیع تجدبد پذیو

تولید انرژی چندگانه

طزمش و یستگن هحله   چتفزاچ  ز چوستم مزب cogeneration plant یه هنظور ترلود ممنهزی ورق و حو رت و 
یه هنزیع خزرجن تأهون  زر ب/ جززمزیز چوستم cogeneration plant ار هکزی هنزچب یه هنظور اچتوچن 

ک یه عنر ی چرخا هورا زوزز وو ب  بکسزی و حد یه هنبع تأهون  زر ب/ بو مم زمرای  هکزی  چتفزاچ  ز هنزیع پز
cogeneration plant

جدول شماره 2: پیشنهادات طراحی در قالب معیارها و زیرمعیارهای ضروری برای طراحی محله ی کم کربن و بدون کربن، )مآخذ: نگارندگان با برداشت از منابع(
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منظر

منظر طبیعی

گرزه مزب  گورب  ز  کو حن و جززمزیز بضزمزب چبن یه او هنظور  بجزا بضزب تفربح و پزالبش و تلطوف مر / وهوچ 
گوزمن یه هنظور حفزظا  ز هنزیع آوز/ گرزه مزب  گوزمن ورهن زقش  زگوزب/ترجه یه  قلوم هحدواچ ار  زتخزف 

گوزمن وو ب جلرگورب  ز یزامزب ززهطلرف/جها گورب هعزوو  صلن یه چوب   چتفزاچ  ز بضزب چبن و پرشش 
طزمش آچزبش  قلومن ار هعزوو زگواا(/  چتفزاچ  گورب چبب  ز ززه مزب کبوعن)ه روط وو  بنکه  ین جها 
گورب  ز زمک ن کبوعن/  چتفزاچ  ز بضزب چبن وو ب  طثرب  ز شو بط کبوعن زهون )توپرگو بن( وو ب وهوچ  ب حد 

گوزمن و تزثوو آی وو اچتوچن یه تزیش خورشود و تهوبه ب کبوعن گرزه ب  هدیربا فو ززف/ترجه یه 

 چتفزاچ  ز چطرا چبن )زظوو ایر رمزب چبن و یزم چبن( یه هنظور توطوب هنظو کبوعن یز هنظو هصنرع و  بجز تعزال منظر مصنوع
طزلبدب و کبوعن یز بکدبگو هوزی آی-مز/ توطوب ز ززه مزب 

خالقیت

خالقیت اجتماعی

طزمش  طنون و ت ویق آی مز یه تغویو چبک ززدگن /  چتفزاچ  ز آهوزچ مزب هلن و ابنن یه هنظور  آهوزش چز
طنون ار  طنترل هون ی هصوف  زر ب /  چتفزاچ  ز ه زرطا چز طنون یه هنظور  طمک چز هصوف  زر ب / وهوچ گورب  ز 
طنترل تو بوک،  ربتزرمزب بکدبگو و .../  هکزی ووگن فب هو چم و ووززهه  ووززهه مزیز زظوو ابدچ یزی هحله یه هنظور 
گواممزییهز یه عنر ی بوصتن وو ب آهوزش و  طنون یز بکدبگو و  چتفزاچ  ز  ین  مزب ممگززن یه هنظور آشنزیز چز

گروچ مز و NGO مز وو ب حمزبا  ز هحوط یبسا /  بجزا  هکزززت وو ب ممه ب  گورب  بزاگورب / ت ویق یه شکل 
گروچ مزب چنن،  جنسن،  جسمن و قرهن جها اچتوزوز یه ممه شمرلن/ اچتوچن آچزی یه  بنتوزا پوچوعا 
/  بجزا چلسله هو تبن  ز بضزمزب خصرصن،  زومه خصرصن – زومه عمرهن و عمرهن یه هنظور  بن بش حس 

طنون یه هحله و  رتقزء موبا هحلن / کو حن بک ویسزبا وو ب هحله،  یه هنظور  بن بش ه زرطا  تعلق چز
طنون و تبلوغ هحله هوزی چزیو شهروزد ی چز

خالقیت اقتصادی

 بجزا بوصا مزب شغلن هتنرع یه هنظور  بن بش پوبزیز  قتصزا هحلن / تقوبا ترجوه  قتصزاب وو ب ترچعه 
گذ ر ی یخش اولتن و خصرصن /  تخزذ چوزچا مزب ت وبقن زظوو  ر ئه ب و م  طوون و ت ویق چوهزبه  طم  ب 
طه  ز  طه هصوف  زر ب پزیینن ا رزد /  ر ئه ب تسهوالت ویژچ یه چزززدگززن  طنونن  و بز یخ راگن هزلوزتن یه چز

گورب ه زغل خززگن /  فوش مزب کو حن هنفعل ار کوا خرا وهوچ جسته  زد /  بجزا بوصا وو ب فوزق و شکل 
طزمش مزبنه  طنون یه ترلود یخ ن  ز هر ا غذ یز ترچط خراشزی یه هنظور تقوبا خراطفزیز هحله و  ت ویق چز

گذ شتن هحصرالت خززگن و هصوف  زر ب وو ب  زتقزل هر ا غذ یز /  بجزا زمزب گزچ مفتگن وو ب یه زمزبش 

خالقیت زیست محیطی

طراطزی / شوطا ار ووززهه مزب هلن زظوو "هد رس چبن" و ووززهه  ط زوفیب ار یزم هدرچه یه هنظور آهوزش   هکزی 
مزب جهززن زظوو "one planet"/  چتفزاچ  ز بوصا اچتوچن آچزی یه کبوعا جها آهوزش شهروزد ی )یه ویژچ 
طنترل هصوف  زر ب ار هقوزس خززگن/  چتفزاچ  ز چوستم مزب  طراطزی(/  چتفزاچ  ز تجهون ت و اچتگزچ مزب 

تصفوه و ذخووچ ب آف ار هقوزس خززگن/  چتفزاچ  ز فوش مزب خالقززه ار هدیربا اوففین

خالقیت کالبدی

 چتفزاچ ب خالقززه  ز بوم مزب هعمزفب ورهن ار کو حن / تهوه ب  چتززد رامزیز وو ب چزخا و چزز یه هنظور 
گر من "طزرآهدب  زر ب"/  طزرآهدب  زر ب/ هکزی چزخا و چزز ار هحله،  ار صورت ا شتن  چزخا ینزمزیز یز 
گراووا فب وو ب  ک حزصل  ز   چتفزاچ  ز کوا مزب خالقززه و هفهرهن ار کو حن ینزمزب ممگززن / چتفزاچ  ز خز
ک(/  بجزا زهونه مزیز وو ب رقزیا هوزی هعمزر ی و کو حزی وو ب  ترلود هصزلح )ه روط وو قزول  چتفزاچ ورای خز

طزرآهدتو و خالقززه تو  ر ئه ب کوا مزب 

جدول شماره 2: پیشنهادات طراحی در قالب معیارها و زیرمعیارهای ضروری برای طراحی محله ی کم کربن و بدون کربن، )مآخذ: نگارندگان با برداشت از منابع(

گرمایــی یــا geo-thermal  انــرژی موجــود در عمــق  3. انــرژی زمیــن 
کــه در طــول هــزاران ســال در  کــه از انــرژی خورشــیدی  زمیــن اســت 
داخــل زمیــن ذخیــره شــده و همچنیــن فروپاشــی یــا زوال ایزوتــوپ 
ســالیان  طــی  در  پتاســیم  و  کتیویته،توریــم  ا رادیــو  اورانیــوم  هــای 
درازدرعمــق زمیــن  نشــات گرفتــه اســت و عمدتــا در نواحــی زلزلــه خیــز 
و آتشفشــانی جــوان و صفحــات تکتونیکــی زمیــن متمرکــز شــده  اســت 
. بــرای اطالعــات بیشــتر در زمینــه ی بهــره گیــری از ایــن نــوع انــرژی در 

www.suna.org.ir : ایــران مراجعــه شــود بــه

4.بــرای اطــالع بیشــتر مراجعــه شــود به براون، لنــس جی و دیگــران)1389( 
طراحــی شــهری بــرای قــرن شــهری : مــکان ســازی بــرای مــردم،  ترجمــه 
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Kronsberg.5

Vauban.6

 Beddington Zero Energy Development )Bed.7
)Zed

گــذاری  خ  نــر 8 . شــورای ســاختمان هــای ســبز آمریــکا، یــک سیســتم 
 LEED پایــداری را بــرای طراحــی محــالت و جوامــع محلــی را  بــا عنــوان

 )for Neighborhood development )LEED-ND
 Leadership in Energy and ــه از برنامــه ی ک تدویــن نمــوده 
و  انــرژی  در  )رهبــری   )Environmental Design )LEED
طراحــی محیــط( بــرای ســاختمان هــا پیــروی مــی کنــد. در ایــن برنامــه 
اســتاندارهایی در ســه بخــش »مــکان یابــی هوشــمند«، «الگــوی محلــه 
و طراحــی« و »ســاختمان هــا و زیــر ســاخت هــای ســبز« تدویــن شــده 
اســت و محلــه هــا بــر اســاس ایــن معیارهــا امتیــاز دهــی مــی شــوند. 

www.usgbc.org بــرای اطالعــات بیشــتر مراجعــه شــود بــه

9 . یــرای اطــالع بیشــتر از تقســیمات اقلیمــی ایــران مراجعــه شــود بــه : 
و معمــاری،  صفحــات 82-95 )1387(اقلیــم  کســمایی، مرتضــی 

10 . یــرای اطــالع بیشــتر از مزایــای ایجــاد بافــت فشــرده مراجعــه شــود بــه 
: گلکار،کــوروش؛1390؛ آفرینــش مــکان پایدار:تأمالتــی در بــاب نظریــه 
طراحــی شــهری،  صفحــات 155-146، مباحــث نظریــه »شــهر فشــرده« 

ــگاره »شــهر فشــرده ایرانــی« و ان

کــه در آن  passive design روشــی اســت  یــا  11.طراحــی غیرفعــال 
ــرژی نیســتند،  ــه نیازمنــد مصــرف ان ک ــر روش هایــی  ــا تکیــه ب طراحــی ب
گیــری از انــرژی هــای طبیعــی موجــود  صــورت پذیرد)ماننــد بهــره 
در اقلیــم مثــل انــرژی بــاد، انتخــاب فــرم و پوســته ی مناســب بــرای 
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شكل 1: استخراج معیارهای طراحی شهری برای محله ی کم کربن و بدون کربن و تدوین فرآیند طراحی )مآخذ: نگارندگان با برداشت از منابع(

ک  ــه هالگــر کا ــرای اطالعــات بیشــتر رجــوع شــود ب ســاختمان و ...(. ب
نیلســن)1389( معمــاری همســاز بــا اقلیــم: اصــول طراحــی زیســت 

گــرم. ص 12 محیطــی در مناطــق 

12. تولیــد همزمــان )cogeneration( یــا تولیــد همزمــان گرمــا و بــرق 
روش  از  یکــی   )combined heat and power or CHP(
کــه براســاس آن بــا اســتفاده از تنهــا یــک  هــای تأمیــن انــرژی اســت 
ــرق  ــرای تولیــد گرمــا و ب ــرژی الزم ب ــه طــور همزمــان ان منبــع ســوختی ب
را فراهــم آورد. ایــن ســامانه در مقیــاس هــای مختلــف قابــل اســتفاده 
اســت و مــی توانــد از منابــع ســوختی مختلــف )چــه تجدیــد پذیــر و چــه 
کاهــش  تجدیدناپذیــر( اســتفاده نمایــد و  بــه ایــن ترتیــب موجبــات 

تقاضــا بــرای انــرژی را فراهــم آورد.

13. بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه اقلیــم تهــران و طــول و عــرض جغرافیایــی 
کــه تهــران در آن واقــع شــده اســت، زاویــه مناســب بــرای جانمایــی تــوده 
ســاختمانی بیــن 270 تــا 285 درجــه )جنــوب تــا جنــوب شــرقی( اســت.

five minutes-Lifestyle  .14
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