تدوین معیارهای طراحی شهری برای
محله های بدون کربن
سهند لطفی ،1مهسا شعله   ،2مریم فرمند ،3کاوه فتاحی
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بــا بــروز بحــران هــای زیســت محیطــی ،نظیــر بحــران انــرژی ،افزایــش آلودگــی و تغییــرات اقلیمــی کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت و
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 معضــات 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 میتــوان 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
عناصــر و جریــان هایــی اســت کــه همگــی بــر میــزان انتشــار  CO2تأثیرگذارنــد .عــاوه برایــن ،راهکارهایــی کــه در ایــن مقیــاس مطــرح
مــی گردنــد ،مــی تواننــد از تنــوع و جذابیــت زیــادی برخــوردار باشــند .ایــن راهکارهــا ،بــه صــورت کلــی بــر مبنــای خلــق محلــه ای کــه
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 تــاش 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.
واژ گان کلیدی :تغییر اقلیم ،طراحی شهری کم کربن ،محله ی بدون کربن ،تاب آوری.
تاریخ دریافت95/02/04 :
تاریخ پذیرش95/03/25 :

.1استادیار بخش شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز (نویسنده مسئول) slotfi@shirazu.ac.ir
.2استادیار بخش شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز msholeh@shirazu.ac.ir
 .3کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز	 maryam_farmand2000@yahoo.com
ka_fattahi@yahoo.com
 .4استادیار بخش معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز،

 .1مقدمه

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

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

 .2مبانی نظری
 .1-2طراحی شهری کم کربن
امــروزه ،توجــه بــه نیازهــا و چالــش هــای زیســت محیطــی
تبدیــل بــه جزئــی الینفــک از طراحــی شــهری شــده انــد .تــا
حــدی اســت کــه بســیاری از نظریــه هــای طراحــی شــهری ،بــه
واســطه ی عــدم توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی ،مــورد
انتقــاد قــرار گرفتنــد( . )Golkar,2000:43اهمیــت بعــد زیســت
محیطــی تــا حــدی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از مؤلفــه هــای
اصلــی ســازنده ی کیفیــت طراحــی شــهری در نظــر گرفتــه مــی
شــود .بــا توجــه بــه نــکات ذ کــر شــده ،مــی تــوان چنیــن بیــان
نمــود کــه پاســخگویی بــه چالــش هــای زیســت محیطــی ،یکــی
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
هــای زندگــی انســان تأثیــر گــذار باشــد .تا کنــون راهکارهــا و
دســتورالعمل هــای گونا گونــی بــه منظــور بهــره گیــری از روش-
هــای طراحــی شــهری بــرای مقابلــه بــا پدیــده تغییــر اقلیــم
منتشــر شــده اســت.
بــه طــور کلــی ،ســه رویکــرد وابســته بــه هــم بــرای مقابلــه بــا
1
پدیــده تغییــر اقلیــم وجــود دارد :ســبک زندگــی ،حفاظــت
و اســتفاده از انــرژی پــا ک .ســبک زندگــی ،دربرگیرنــده ی
شــیوه زندگــی ماســت؛ مســافتی کــه رانندگــی میکنیــم ،انــدازه
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محیــط زیســت انســان و کیفیــت آن ،از دیربــاز دارای اهمیتــی
چشــمگیر بــوده اســت ،بــه گونــه ای کــه بشــر همــواره در
حــال تــاش بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی خــود بــوده اســت.
دســتیابی بــه محیطــی بــا کیفیــت و مطلــوب ،توقعــی اســت
کــه هــر شــهروند از محیــط پیرامــون خــود دارد(,2000:313
.)Knox & Ozolinsاز جملــه نــکات کلیــدی کــه در راســتای
دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بایــد بــه آن توجــه شــود« ،ایجــاد
و حفــظ تعــادل میــان محیــط طبیعــی و محیــط انســان
ســاخت» اســت  .تــا پیــش از انقــاب صنعتــی ،تعــادل میــان
انســان و طبیعــت ،همــواره پابرجــا بــود .بــا شــکل گیــری انقــاب
صنعتــی ،تحــوالت بزرگــی در نحــوه ی برخــورد بــا طبیعــت
بوقــوع پیوســت .افزایــش جمعیــت ،پیشــرفت صنعــت ،بهبــود
تکنولــوژی ســاخت و ســاز ،اســتفاده ی گســترده از ســوخت
هــای فســیلی ،گســترش روز افــزون وابســتگی بــه اتومبیــل و...
ســبب برهــم خــوردن ایــن تعــادل گرددید.پدیــده ی تغییــر
اقلیــم یکــی از اصلــی تریــن بحــران هایــی اســت کــه بشــر امــروز
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
تــوان بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل انســانی دانســت(:4-5
 .)Tcpa,2006از نیمــه ی دوم قــرن اخیــر ،افزایــش جعیــت
شهرنشــین ،آهنگــی شــتابان بــه خــود گرفتــه اســت و هــرروز
شــاهد افزایــش جمعیــت شــهری بــه ویــژه در کشــورهای در
حــال توســعه هســتیم ( .)Santamouris,2005:1ایــن افزایــش
جمعیــت ،پیامدهــای مختلفــی را در زمینــه هــای گونا گــون
اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی بــه دنبــال داشــته
اســت .یکــی از ایــن پیامدهــا افزایــش میــزان مصــرف و تقاضــای
انــرژی در شهرهاســت(.)www.data.worldbank.org,2014
ایــن افزایــش تقاضــا از یــک ســو باعــث کاهــش منابــع انــرژی
تجدیدپذیــر بــوده و از ســویی دیگــر اســتفاده از منابــع انــرژی
فســیلی منجــر بــه انتشــار حجــم باالیــی از گازهــای گلخانــه
ای نظیــر  CO2بــه عنــوان اصلــی تریــن علــت انســانی پدیــده
تغییــر اقلیــم  -مــی گــردد .چنانچــه بتــوان علــل انســانی را
کنتــرل نمــوده و کاهــش داد ،مــی تــوان انتظــار داشــت کــه
رونــد تغییــرات اقلیمــی ،بــا ســرعت کمتــری بوقــوع بپیونــدد.
رویکردهــای مقابلــه بــا پدیــده ی تغییر-اقلیــم را مــی تــوان بــه
دو دســته ی رویکردهــای انطباقــی و کاهشــی تقســیم نمــود.
هــدف اصلــی ایــن رویکردهــا ،تــاش بــرای مواجهــه ی هرچــه
بهتــر بــا ایــن پدیــده و دســتیابی بــه تــاب آوری بیشــتر اســت.

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
پدیــده بــر کســی پوشــیده نیســت .از جملــه روش هایــی کــه
بدیــن منظــور و در مقیــاس محلــه ارائــه گردیــده انــد ،مــی تــوان
بــه طراحــی محله-هــای کــم کربــن و بــدون کربــن اشــاره نمــود.
در طراحــی محلــه -هــای کــم کربــن و بــدون کربــن ،بیشــتر بــر
رویکــرد کاهشــی بــرای مقابلــه بــا پدیــده ی تغییــر اقلیــم تأ کیــد
مــی گرددجســتجو و کاوش در مطالــب ذ کــر شــده ،مــارا بــا ایــن
ســوال مواجــه مــی نمایــد کــه معیارهــای طراحــی محلــه هــای
کــم کربــن و بــدون کربــن کدامنــد؟ و باتوجــه بــه مقیــاس عمــل
طراحــی شــهری ،ایــن معیارهــا در چــه تربیتــی نســبت بهــم قــرار
مــی گیرنــد؟

خانــه هایمــان ،غذایــی کــه مــی خوریــم و مقــدار مــوادی کــه
مصــرف مــی کنیــم .ایــن مــوارد تحــت تأثیــر جامعــه و فرهنــگ
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
بــرای بهــره گیــری از انــرژی خورشــیدی ،بــاد ،مــوج ،زمیــن
گرمایــی ،زیســت تــوده ،انــرژی هســته ای یــا همجوشــی اســت
(.)Calthorpe,2011:8در نتیجــه ،توجــه توأمــان بــه ایــن ســه
رویکــرد مــی توانــد مــارا در ارائــه ی راهکارهــای طراحــی شــهری
بــرای مقابلــه بــا پدیــده تغییــر اقلیــم یــاری رســاند.
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نقـــش
جهـــان
 نبرک نودب یاه هلحم یارب یرهش یحارط یاهرایعم نیودت

افزایــش انتشــار دیا کســیدکربن و گازهــای گلخان ـهای
ناشــی از افزایــش مصــرف انــرژی (بــه ویــژه در کشــور هــای در
حــال توســعه) بــه عنــوان مهــم تریــن علــل وقــوع پدیــده تغییــر
اقلیــم شــناخته شــده انــد( .)IPCC,2014:6ایــن مســأله،
طراحــان شــهری را بــرآن داشــته تــا ماننــد ســایر متخصصیــن
در جســتجوی چــاره ای بــرای پاســخ بــه ایــن طیــف از نگرانــی
هــا باشــند .بــه همیــن منظــور راهکارهــای گونا گونــی پیشــنهاد
گردیــده اســت کــه از میــان آنهــا ،مــی تــوان بــه راهکارهــای
«طراحــی شــهری کــم کربــن» اشــاره نمــود .در وهلــه ی اول
شــاید ایــن فکــر در ذهــن متبــادر گــردد کــه طراحــی شــهری چــه
تأثیــری بــر میــزان انتشــار  CO2خواهــد داشــت؟در پاســخ بــه
ایــن ســوال بایــد چنیــن بیــان نمــود کــه شــاید دانــش طراحــی
شــهری تأثیــر مســتقیمی بــر میــزان انتشــار  CO2نداشــته باشــد،
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه طراحــی شــهری می-توانــد نقشــی
کلیــدی را در دســتیابی بــه یــک «توســعه ی شــهری کــم کربــن»
فراهــم نمایــد .طراحــی شــهری بــا رویکــرد کاهــش میــزان
انتشــار کربــن (کــم کربــن) مــی توانــد مــارا در دســتیابی بــه خلــق
محیطــی بــا کیفیــت و زیســت پذیــر ،یــاری رســاند .الزم بــه ذ کــر
اســت کــه در طراحــی شــهری کــم کربــن ،بایــد بــه نــکات مهمــی
نظیــر اســتفاده از فنــاوری ،کار آمــدی انــرژی ،ســامت ،جنبــه
هــای اجتماعــی و اقتصــادی و  ...توجــه گــردد.
کانــدون ( ،)2010هفــت قانــون اصلــی را بــرای طراحــی شــهری
کــم کربــن بیــان نمــوده اســت کــه عبارتنــد از:
1 .1دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی
2 .2طراحــی ســامانه ی معابــر ســواره بــه صــورت پیوســته و
متصــل
3 .3اســتقرار خدمــات وســایل حمــل و نقــل همگانــی و
مــدارس در فاصلــه ی پنــج دقیقــه پیــاده روی
4 .4اســتقرار شــغل هــای خــوب در نزدیکــی خانــه هــای ارزان
قیمــت

5 .5ارائه ی طیف متنوعی از انواع خانه های مسکونی
6 .6بــه وجــود آوردن ســامانه ای پیوســته و متصــل از مناطــق
طبیعــی و پــارک هــا
7 .7ســرمایه گــذاری بــرای زیرســاخت هــای ســبک تــر ،ســبزتر،
ارزان تــر و هوشــمندتر
ایــن اصــول نماینــده ی اجــزای یــک کل هســتند .دســت
یابــی بــه یکــی از ایــن اصــول ،بــدون بقیــه آن هــا – بــه
خصــوص ا گــر بــه قیمــت بقیــه تمــام شــود – ارزش محــدودی
خواهــد داشــت و مــی توانــد نتیجــه ی معکــوس داشــته
باشــد( .)Condon,2010:23لــذا مــی تــوان یکپارچــه نگــری را
بــه عنــوان کلیــد اصلــی طراحــی شــهری کم-کربــن دانســت.
 .2-2محله کم کربن و بدون کربن
همانطــور کــه پیــش از ایــن بیــان گردیــد ،طراحــان شــهری در
پاســخ بــه دغدغــه ی افزایــش میــزان انتشــار  ،CO2در قالــب
طراحــی شــهری پایــدار ،بــه ارائــه ی چهارچــوب هایــی بــرای
«طراحــی شــهری کــم کربــن» پرداختــه انــد .ایــن چهــار چــوب
هــا قابلیــت کاربســت در مقیــاس هــای گونا گــون (از ســاختمان
تــا شــهر) را دارا هســتند .در میــان مقیــاس هــای مطــرح شــده،
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  CO2مــی باشــد .بخــش
حمــل و نقــل نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از بخــش هــای مصــرف
کننــده ی انــرژی ســهم باالیــی را در میــزان انتشــار  CO2ایفــا مــی
نمایــد.
بیشــتر راهکارهایــی کــه در گذشــته بــه منظــور کاهــش میــزان
انتشــار  CO2و مقابلــه بــا پدیــده تغییراقلیــم ارائــه شــدهاند،
تمرکــز اصلــی خــود را ،در درجــه ی اول ،بــر مقیــاس یــک
ســاختمان و یــا تاسیســات بــزرگ مقیــاس قــرار داده انــد .گرچه،
طــی چهــل ســال گذشــته ،ایــن راهکارهــا ســبب پیشــرفت
چشــمگیری در کارآمــدی و بهــره وری انــرژی ســاختمان هــا
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
عنــوان فرصتــی مناســب بــرای طراحــی کــم کربــن نگریســته
مــی شــود ،چــرا کــه یــک محلــه دربرگیرنــده ی تمــام سیســتم
هــا و جریــان هاســت ( .)2013:2,Frakerبــه عبارتــی محلــه بــه
عنــوان «واحــد ســاخت شــهر»()Madanipour,2008:162
در برگیرنــدهی ابعــاد ،الیــه هــا و جریــان هایــی اســت کــه

مقیــاس محلــه را بــه عنــوان مقیاســی مناســب بــرای طراحــی
شــهری کــم کربــن مطــرح می-ســازد .چنانچــه محلــه را بــه
عنــوان «ســاختاری ا کولوژیــک» در نظــر بگیریــم مــی تــوان
چنیــن ادعــا نمــود کــه هــر محلــه کــه از پنــچ الیــه ســاختاری
تشــکیل شــده اســت؛ ســه الیــه اول بــر روابــط اجتماعــی و دو
الیــه ی بعــدی بــر محیــط زیســت طبیعــی و مصنــوع تأ کیــد مــی
کنند((.)Barton,2003:27جــدول شــماره ) 1
بعد
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جدول:1الیههایساختاریمحله()Barton,203:27

عــاوه بــر نــکات ذ کــر شــده ،مقیــاس محلــه ایــن فرصــت
را پدیــد مــی آورد کــه طراحــی شــبکه ی حمــل و نقــل،
ســاختمان هــا ،زیرســاخت هــا و عرصــه ی همگانــی (بــه
عنــوان بخشــی از سیســتم) بــه شــکلی یکپارچــه صــورت پذیــرد
( .)Fraker,2013:2لــذا مــی تــوان مقیــاس محلــه را بــه عنــوان
مقیاســی مناســب بــرای طراحــی کــم کربــن مطــرح نمــود.

بــه طــور کلــی مــی تــوان اصــول و معیارهایــی کــه مــارا در برنامــه
ریــزی و طراحــی یــک محلــه ی کــم کربــن و بــدون کربــن یــاری
مــی رســانند ،را در چنــد الیــه دســته بنــدی نمــود .ایــن الیــه هــا
عبارتنــد از:
 .1فراینــد و برنامــه  :فراینــد برنامــه ر یــزی و طراحــی محلــه
بــه عنــوان ضرورتــی در خلــق یــک محلــه ی کــم کربــن و پایــدار
مطــرح اســت .ابعــاد کلیــدی ،کــه در فراینــد برنامــه ریــزی و
طراحــی بایــد بــه آن هــا توجــه شــود ،عبارتنــد از :
 -راهبری و هدایت

 هدفگذاری بهره گیری از مشارکت مالکین و سا کنینچنانچــه ایــن ابعــاد ،بــه عنــوان بخشــی از فراینــد برنامــه ریــزی
و طراحــی محلــه در نظــر گرفتــه شــوند ،نــه تنهــا احتمــال
خلــق یــک محلــه ی پایــدار کــم کربــن و بــدون کربــن کــه در
عمــل صــد در صــد از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر اســتفاده مــی
کنــد ،را افزایــش مــی دهــد ،بلکــه ســبب پدیــد آمــدن و تقویــت
حــس اجتماعــی شــده ،احســاس تعلــق ســا کنین بــه محلــه را
افزایــش داده و بــه پایــداری اجتماعــی محلــه کمــک مــی نمایــد
()Fraker,2013:198

 .2حمــل و نقــل و فــرم شــهری  :بــه عنــوان اولیــن قــدم بــه
ســوی آینــده ای کــم کربــن تــر و زیســت پذیــر تــر ،فــرم شــهری
بایــد دارای دانــه بنــدی مناســب بــوده ،پیــاده روی و دوچرخــه
ســواری را تشــویق نمــوده ،دسترســی آســان بــه حمــل و نقــل
عمومــی را فراهــم نمایــد و ســبب وابســتگی کامــل بــه خــودرو
شــخصی نگــردد .معیارهایــی کــه در زمینــه ی حمــل و نقــل و
فــرم شــهری مطــرح مــی شــوند ،شــباهت زیــادی بــا معیارهــای
ارائــه شــده در توســعه-ی حمــل و نقــل گــرا 2یــا رشــد هوشــمند
دارنــد ()Fraker,2013:200
 .3سیســتم هــای زیســت محیطــی  :اســتفاده از روش هــای
زیــر مــی تواننــد بــه ســادگی امــکان اســتفاده و بهــره گیــری صــد
درصــدی از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر را فراهــم نماینــد:
 کاهش تقاضا استفاده از منابع تجدید پذیر تولید انرژی چندگانه (برق و گرما از یک منبع) بازیافت زباله (زباله به عنوان منبع تولید انرژی)بــا بهــره گیــری از ایــن عناصــر و اجــزا در یــک رویکــرد سیســتمی
یکپارچــه ،مــی تــوان امــکان دســتیابی بــه محلــه کــم کربــن و
بــدون کربــن را فراهــم نمــود ؛ محلــه ای بهــره منــد از منابــع
انــرژی تجدیــد پذیــر و دارای تــاب آوری باال تــر  .عــاوه بــر ایــن،
توجــه بــه ایــن روش هــا و کاربســت صحیــح آنهــا ،حتــی مــی
توانــد موجبــات کاهــش تقاضــای انــرژی هــای تجدیــد پــذ یــر
نظیــر انــرژی بــادی ،خورشــیدی و زمیــن گرمایــی 3را فراهــم
نمایــد (.)Fraker,2013:201
 .4زیرســاخت هــای همگانــی  :مطالعــات صــورت گرفتــه
در محلــه هــای کــم کربــن ،نشــانگر نیــاز مبــرم بــه بازنگــری
در طراحــی زیرســاخت هــای همگانــی و ارائــه ی تصویــر و
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نقـــش
جه ــان
 نبرک نودب یاه هلحم یارب یرهش یحارط یاهرایعم نیودت

باتوجــه بــه مطالــب ذ کــر شــده ،مــی توان چنیــن بیــان نمود یک
محلــه ی کــم کربــن و بــدون کربــن محلــه ای اســت کــه «عــاوه بر
برخــورداری از ویژگــی هــای یــک محلــه ی خــوب نظیــر هویــت
محلــی ،همــه شــمولی ،مقیــاس انســانی ،خودکفایــی ،انســجام
وهمپیونــدی و  ،...وابســتگی حداقلــی تــا میــزان صفــر بــه
منابــع انــرژی فســیلی و تجدیــد ناپذیــر داشــته باشــد ،آســیب
حداقلــی بــه منابــع طبیعــی نظیــر آب ،خــا ک ،پوشــش گیاهــی
رســانده ،و به-عنــوان یــک کل یکپارچــه عمــل نمایــد».

 -همکاری های میان رشته ای و میان سازمانی

84
ش ـمـ ــار ه 6-1
بهار 1395
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

مفهومــی جدیــد از آن هــا اســت ،تــا بتوانــد در برگیرنــده ی نقــش
فزاینــده ی منظــر شــهری بــه عنــوان یــک زیرســاخت ســبز ســه
بعــدی باشــد ؛ زیرســاختی کــه در همخوانــی بــا زیرســاخت
هــای ســنتی بــوده ،طیــف گســترده ای از خدمــات ســازگار
بــا محیط-زیســت را ارائــه کــرده و در خلــق فضایــی سرشــار از
لــذت همگانــی مشــارکت دارد  .طراحــی زیــر ســاخت هــای
همگانــی ،ورای نقــش معمــول خــود در فراهــم نمــودن اشــکال
گونا گــون دسترســی عمومــی ،تفریــح همگانــی ،گردهمایــی
اجتماعــی و ابعــاد زیبایــی شناســانه اش ،بایــد دربرگیرنــده ی
بالقوگــی هایــی در ارائــه ی خدمــات ســازگار بــا محیــط زیســت
(نظیــر خرداقلیم،کیفیــت هوا،جــذب کربن،تولیــد موادغذایــی
و)..باشــند .چنانچــه خدمــات ســازگار بــا محیــط زیســت ،بــه
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 ســامتی و رفــاه
قابــل انــدازه گیــری اســت ؛ یافتــه هــای پژوهــش هــای مختلــف،
بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه تمــاس هــرروزه بــا طبیعــت مــی
توانــد بــه عنــوان یــک منبــع همگانــی بــرای افزایــش ســامت و
رفــاه در نظــر گرفتــه شــود (.)Fraker,2013:203

 نبرک نودب یاه هلحم یارب یرهش یحارط یاهرایعم نیودت

تا کنــون راهکارهــای زیــادی بــه منظــور طراحــی محلــه هــای
کم-کربــن و بــدون کربــن شــهری در قالــب دســتورالعمل
هایــی در کشــورهای مختلــف مطــرح شــده انــد .بــه عنــوان
مثــال ،انجمــن معمــاران آمریــکا بــه عنــوان یکــی از نهادهــای
صاحــب نظــر در زمینــه معمــاری و طراحــی شــهری ،در ســال
 2011گزارشــی را منتشــر نمــود کــه در آن بــه تدویــن راهکارهــای
طراحــی محلــه ی کــم کربــن پرداختــه شــده اســت .در ایــن
گــزارش ،یــک محلــه ی کــم کربــن بایــد از اصــول جوامــع زیســت
پذیــر پیــروی نمایــد . 4ایــن انجمــن ،پــس از بررســی نمونــه هــای
طراحــی شــده در کشــورهای مختلــف ،راهکارهــای طراحــی
محلــه ی کــم کربــن را در  7بخــش تنظیــم نمــوده ،کــه عبارتنــد
از(:)AIA,2011:11
1 .1برنامــه ریــزی و طراحــی محلــه ( فشــردگی ،اختــاط
کاربــری ،پــارک و فضــای ســبز و )...
2 .2حمل و نقل (خدمات حمل و نقلی متنوع)
3 .3کارایــی ســاختمان (کاهــش تقاضــای انــرژی در بخــش
ســاختمان)
4 .4آموزش (کاهش رفتارهای مصرفی )

5 .5سیاســت گــذاری (مشــوق هایــی بــرای اســتفاده از منابــع
انــرژی تجدیــد پذیــر و کارا)
6 .6ســرمایه گــذاری (مشــوق هایــی بــرای جــذب ســرمایه ی
بخــش خصوصــی و دولتــی بــه منظــور اســتفاده از منابــع
انــرژی تجدیــد پذیــر و کارا)
7 .7انرژی های تجدید پذیر
کشــور آلمــان از دیگــر کشــورهایی اســت کــه موضــوع کاهــش
میــزان انتشــار کربــن در مقیــاس هــای گونا گــون را – بــه عنــوان
راهــکاری بــرای مقابلــه بــا پدیــده تغییــر اقلیــم -در دســتور کار
توســعه ی خــود قــرار داده اســت .بــه همیــن منظــور در ســال
هــای اخیــر برنامــه هایــی در قالــب راهنمــا ،در مقیــاس محلــی
در شــهرهای مختلــف ایــن کشــور،تهیه و بروزرســانی شــده
اســت .راهکارهــای ارائــه شــده در ایــن راهنماهــا ،بــر کاهــش
میــزان تولیــد و انتشــار گازهــای گلخانــه ای – بــه ویــژه  ،CO2از
طریــق طراحــی شــهری و برنامــه ریــزی شــهری ،متمرکــز اســت.
عــاوه 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
بــه دو دســته ی زیــر تقســیم نمــود)Seelig,2011 :3-5(:
1 .1ویژگــی هــای محــدوده ،هندســه و فــرم شــهری ،تقاضــا و
مصــرف انــرژی  :تحلیــل ویژگــی هــای طبیعــی محــدوده
ی توســعه ،بــه ویــژه مشــخصات مکانــی آن؛ توجــه بــه
توپوگرافــی در طراحــی محــدوده؛ جهــت گیــری بافــت
محلــه نســبت بــه جهــت وزش بــاد؛ نظــم دهــی بــه
ســاختار فضایــی محــدوده ی توســعه؛ اهمیــت دادن بــه
هندســه و فــرم شــهری
2 .2ســامانه هــا و فنــاوری هــای ذخیــره ی انــرژی  :توجــه بــه
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.

 .3بررسی تجارب موفق جهانی
در زمینــه ی ایجــاد و طراحــی محلــه هــای کــم کربــن و بــدون-
کربــن مــی تــوان بــه نمونــه هــای موفقــی چــون کرونســبرگ5
در شــهر هانوفــر آلمــان ،وابــن 6در شــهر فرایبــورگ آلمــان،
 Hammarby sjöstadدر شــهر اســتکهلم ســوئد Bo01 ،در

شــهر مالمــو ســوئد و توســعه ی انــرژی صفــر محلــه ی بدینگتن
در شــهر لنــدن اشــاره نمــود.
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در تمــام ایــن پنــج نمونــه ،شــاهد همــکاری و مشــارکت
میــان بخــش دولتــی و خصوصــی در زمینــه هــای مختلــف
نظیــر برنامه-ریزی،طراحــی ،ســرمایه گــذاری ،مدیریــت و ...
هســتیم .عــاوه بــر ایــن ،در تمامــی نمونــه هــای مطــرح شــده،
از مشــارکت ســا کنین بهــره بــرده شــده اســت.
در تمامــی ایــن محلــه هــا از مزایــای اختــاط کاربــری و حمــل-
ونقــل عمومــی بــه خوبــی بهــره بــرده شــده اســت و برخــورداری
از یــک ســامانه ی حمــل و نقــل عمومــی کارامــد بــه عنــوان
عنصــری ضــروری بــرای توســعه مطــرح اســت.
در هــر پنــج محلــه از فــرم فشــرده بــرای بافــت محلــه اســتفاده
شــده اســت و طراحــی شــبکه هــا بــه گونــه ای اســت کــه اولویــت
حرکــت را بــه پیــاده و دوچرخــه ســوار داده و از ســاختاری
منســجم برخوردارند.عــاوه بــر ایــن در طراحــی بلــوک هــا عــاوه
بــر بهــره گیــری از الگوهــای ســنتی ،تــاش بــر آن بــوده تــا هویــت
خاصــی بــرای هــر محلــه تعریــف شــود.
نکتــه ی جالــب توجــه دیگــر ،دسترســی آســان بــه فضاهــای
ســبز و محیــط هــای طبیعــی در هــر پنــج محلــه اســت .بــه گونــه
ای کــه در تمامــی ایــن محلــه هــا نســبت دسترســی بــه منظــر
طبیعــی (نــرم فضــا) بــه منظــر مصنــوع (ســخت فضــا) تفــاوت
چشــمگیری بــا محلــه هــای ســنتی داشــته و محیــط طبیعــی و
مصنــوع بــه شــکل مطلوبــی در هــم آمیختــه انــد.

عــاوه بــر ایــن در هــر پنــج محلــه تــاش 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،
متناســب بــا شــرایط ،راهکارهــای مختلفــی نظیــر تفکیــک
زبالــه ،شــبکه جمــع آوری فاضــاب ،تبدیــل زبالــه بــه زیســت گاز
و  ...ارائــه گردیــده اســت.
نکتــه ی جالــب توجــه دیگــر اینکــه در هــر پنــج محلــه از
راهکارهایــی بهــره جســته شــده کــه آن هــا را بــه ســوی پایــداری
اجتماعــی ســوق مــی دهــد .بــه عنــوان مثــال تمــام ایــن محلــه
هــا دارای اختــاط کاربــری بــوده و در بیشــتر آنهــا گــروه هــای
درآمــدی مختلــف کنــار یکدیگــر ســکونت دارنــد .همچنیــن
در هــر محلــه امکانــات ضــروری نظیــر مدرســه ،فروشــگاه و
ســایر خدمــات اجتماعــی بــا کیفیتــی مطلــوب و در فاصلــه ی
قابــل پیــاده روی جانمایــی شــده اند.آمــوزش همگانــی در

 .4معیارهای طراحی شهری برای محله کم-کربن
و بدون کربن
 .1-4پیش نیازهای طراحی محله کم کربن و بدونکربن
طراحــی یــک محلــه بــا رویکــرد کاهــش کربــن ،ماننــد هــر توســعه
ی دیگــر نیازمنــد پیــش شــرط هایــی ،بــه ویــژه در زمینــه
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
مــکان توســعه تعریــف گردنــد .ایــن پیــش نیازهــا کــه تحــت
تأثیــر سیســتم نــرخ گــذاری  LEED-ND8تدویــن شــدهاند،
عبارتنــد از:
امــکان بهــره گیــری حدا کثــری از وســایل حمــل و نقــل عمومــی
بــه منظــور کاهــش وابســتگی بــه اتوموبیــل و همپیونــدی
بــا ســایر محــات و قســمت هــای شــهر ؛ پرهیــز از توســعه در
زمیــن هــای ســیالبی ؛ پرهیــز از توســعه در محــدوده هــای
حفاظــت شــده؛ امــکان دسترســی آســان بــه محیــط طبیعــی
بــدون آســیب رســاندن بــه آن ؛ توجــه بــه حفاظــت از زمیــن
هــای کشــاورزی ؛ پرهیــز از توســعه در زمیــن هایــی بــا شــیب
خشــن (حفاظــت از ایــن زمیــن هــا و عــدم تخریــب آن هــا) ؛
توجــه بــه امــکان اســتفاده از اراضــی قهــوه ای بــرای مــکان یابــی
موقعیــت مناســب توسعه(توســعه درونــی) ؛ توجــه بــه گونــه
هــای در خطــر انقــراض و زیســتگاه هــای طبیعــی ؛ شناســایی
منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر و امــکان ســنجی بــه منظــور بهــره
گیــری از ایــن منابــع.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه مــوارد یــاد شــده بــه عنــوان پیــش نیــاز،
بــرای توســعه هــای جدیــد مــی باشــند .چنانچــه بخواهیــم
محلــه ای را بــا رویکــرد کــم کربــن و بــدون کربــن بــاز طراحــی
نماییــم ،عــاوه بــر مــوارد ذ کــر شــده ،بایــد بــه نــکات زیــر نیــز
توجــه نماییــم:
برخــورداری از حداقــل کارایــی انــرژی در بخــش ســاختمانی؛
حداقــل کارایــی آب در بخــش ســاختمانی؛ شــناخت فــرم
کالبــدی بافــت موجــود و امــکان ســنجی بازطراحــی محلــه بــا
رویکــرد کم-کربــن؛ برخــورداری از حداقــل شــرایط بــرای حضــور
پیــاده در فضاهــا؛ ســنجش میــزان آمادگــی و دانــش جامعــه ی
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همچنیــن هــر پنــج محلــه در کنــار اتخــاذ راهکارهایــی بــرای
کاهــش تقاضــای انــرژی ،از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر بــرای
تأمیــن نیازهایشــان اســتفاده کــرده انــد.

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

محلــی بــرای پذیــرش رویکــرد جدیــد و امــکان جلــب مشــارکت
آنهــا ؛ توجــه بــه بازدهــی اقتصــادی
 .2-4تدوین معیارها
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده ،بررســی تجــارب جهانــی
گونا گــون در زمینــه ی طراحــی و برنامــه ریــزی محلــه هــای
کم-کربــن و بــدون کربــن و توجــه بــه مقیــاس عمــل طراحــی
شــهری ،مــی تــوان معیارهــای طراحــی شــهری بــرای آفرینــش
(بازآفرینــی) یــک محلــه ی کــم کربــن و بــدون کربــن را ،بر اســاس
اولویــت بــه صــورت پنــج الیــه ی زیــر دســته بنــدی نمــود:
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 ) 1فــرم و کالبــد :طراحــی فــرم و کالبــد مناســب را مــی تــوان
بــه عنــوان اولیــن گام بــرای رســیدن بــه محلــه ای کــم کربــن
تــر و زیســت پذیرتــر دانســت .بهــره گیــری از «زبــان اقلیمــی
در طراحــی محیــط»( )Pourdeihimi,2011را مــی تــوان بــه
عنــوان اصلــی تریــن روش در ایــن بخــش دانســت .بــا توجــه
بــه تقســیمات اقلیمــی ایــران ،و قرارگیــری بخــش اعظمــی
از مســاحت کشــور در اقلیــم گــرم و خشــک و اقلیــم ســرد،9
ایجــاد بافتــی فشــرده ،10بــه ویــژه در مناطــق شــهری ،از جملــه
راهکارهایــی اســت کــه می-توانــد مــارا در کاهــش نیــاز بــه
انــرژی بــرای ایجــاد ســرمایش و گرمایــش یــاری رســاند.
همچنیــن بــه کارگیــری روش هــای طراحــی غیرفعــال 11در
طراحــی فــرم و کالبــد ،مــی توانــد ســبب کاهــش نیــاز بــه انــرژی
در بخــش ســاختمانی شــده و بــه دنبــال آن میــزان انتشــار
 CO2ناشــی از اســتفاده از ســوخت هــای فســیلی را تقلیــل
دهــد .نکتــه ای کــه در بهــره گیــری از ایــن روش هــا بایــد بــه
آن توجــه شــود ،ضــرورت بهــره گیــری از ایــن روش هــا چــه در
طراحــی ابنیــه و چــه در شــکل دهــی بــا بافــت شــهری اســت.
ایــن ضــرورت از آنجــا نشــأت مــی گیــرد کــه اســتفاده از اصــول
و روش هــای طراحــی غیرفعــال در ابنیــه (نظیــر جهــت گیــری
بهینــه ،انتخــاب فــرم کالبــدی مناســب ،اســتفاده از مصالــح
مناســب ،و )...موجبــات کاهــش میــزان مصــرف انــرژی را
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–
دمــای هــوا ،دمــای متوســط تشعشــعی ،رطوبــت نســبی و
جریــان هوا(جهــت و ســرعت بــاد) -تأثیرگــذار باشــد و شــرایط را
بــرای دســتیابی بــه آســایش حرارتــی در محیــط بیرونــی فراهــم
آورنــد( .)Ruckert & Shariari,2014:26در ایــران نیــز ،بــه
واســطه ی شــرایط اقلیمــی ،شــاهد اســتفاده از ایــن روش هــا
در طراحــی شــهری و معمــاری ســنتی ایرانــی مــی باشــیم کــه
مــی تواننــد بــه عنــوان نمون ـهای مناســب بــرای گرتــه بــرداری
مطــرح باشــند.

 ) 2حمــل ونقــل و کار بــری  :از دیگــر گام هــای اساســی ،کــه مــا
را بــه ســوی آینــده ای کــم کربــن تــر و زیســت پذیــر تــر هدایــت
مینمایــد ،طراحــی یــک محلــه ی مســکونی بــه گونــه ای اســت
کــه امکانــات ،خدمــات و نیازهــای روزانــه را در فاصلــه ی قابــل
پیــاده-روی و دوچرخــه ســواری جانمایــی کــرده ،وابســتگی
بــه خــودرو شــخصی را کاهــش داده و دسترســی آســان بــه
حمــل و نقــل عمومــی را افزایــش دهــد .بــه همیــن منظــور
ضــروری اســت ســاختاری منســجم از حمــل ونقــل و کاربــری
ایجــاد گــردد .ایجــاد اختــاط کاربــری را مــی تــوان بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن ابزارهــا بــرای دســتیابی بــه چنیــن ســاختاری
دانســت .اختــاط کاربــری بــا نزدیــک کــردن تســهیالت فراغتی،
خریــد و كار بــه محــل ســکونت موجــب كاهــش اســتفاده از
اتومبیــل بــرای جابجایــی ،خریــد و ســفرهای فراغتــی میشــود.
بــا اختــاط كاربــری بســیاری از سرویســها و خدمــات در فاصلــه
ای منطقــی از هــم قــرار گرفتــه و بــه پیــاده روی و دوچرخــه
ســواری تشــویق مــی کننــد ( Abbasi & et al,2012:26بــه نقــل
از . )Rafeq Jabareen,2006:41عــاوه 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
کــم تــا بــدون کربــن فراهــم نمــود .
 ) 3انــرژی  :گام بعــدی کــه در طراحــی محلــه هــای کــم کربــن
و بــدون کربــن از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ، ،جایگزیــن
نمــودن روش هــای تولیــد انــرژی کربــن بــاال بــا روش هــای
تولیــد انــرژی کــم کربــن و بــدو ن کربــن اســت .بــا اســتفاده از
جایگزیــن نمــودن روش هــای تولیــد انــرژی کــم کربــن و ترکیــب
آن بــا راهکارهــای طراحــی منفعــل ،جانمایــی مناســب کاربــری
هــا و تقویــت حمــل و نقــل عمومــی و پیــاده مــداری ،مــی تــوان
بــه هــدف نهایــی کــه ،بــه صفــر رســاندن میــزان انتشــار کربــن
اســت ،دســت یافــت .یکــی از راهکارهــای کاهــش انتشــار CO2
ناشــی از مصــرف انــرژی ،جایگزیــن نمــودن منابــع انــرژی پــا ک و
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.
معمــوال در در محلــه هــای کــم کربــن و بــدون کربــن ،بــرای
کارایــی بیشــتر از ترکیبــی از چندیــن منبــع انــرژی تجدیــد پذیــر
اســتفاده مــی شــود .عــاوه بــر ایــن ،بــه منظــور کاهــش انتشــار
 CO2ناشــی از تولیــد انــرژی بــرای مصارفــی نظیــر تولیــد بــرق و
گرمــا ،مــی تــوان از ســامانه هــای محلــی تولیــد همزمــان گرمــا و
بــرق 12اســتفاده نمــود .در ایــن روش ،یــک منبــع تولیــد انــرژی
بــا تغذیــه از تنهــا یــک منبــع ســوختی ،انــرژی گرمایــی و بــرق را
بــه طــور همزمــان تولیــد مــی کنــد .الزم بــه ذ کــر اســت کــه منبــع

تغذیــه کننــده ،بــا توجــه بــه امکانــات ،ویژگــی هــای محــدوده
ی توســعه و هزینــه هــای مربوطــه تعییــن مــی گــردد .اســتفاده
از روش هــای تولیــد انــرژی چندگانــه ،عــاوه بــر کاهــش انتشــار
 CO2مــی تواننــد ،موجبــات خودکفایــی بیشــتر محلــه را فراهــم
آورنــد.

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

) 1انتخاب محدوده با توجه به پیش نیازهای مطرح شده،
 ) 2بررســی و ســنجش شــرایط عمومــی محــدوده ی طراحــی بــا
توجــه بــه رویکــرد طراحــی کــم کربــن،
 ) 3تببیــن اهــداف طراحــی بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از
ســنجش و تحلیــل ،در قالــب معیارهــای تعریــف شــده در مقاله،
 ) 4ارائــه ی راهبردهــا و راهکارهــای بــا توجــه بــه اهــداف تبییــن
شــده،
 ) 5ارائه ی گزینه-های طراحی
 ) 6انتخاب گزینه ی بهینه،
 ) 7طراحی،
 ) 8فراهــم نمــودن یــک بخــش خدماتــی بــا چــک لیســت هــا،
پرسشــنامه هــا و ...بــرای ســنجش طــرح پــس از اجــرا (پاســخ
بــه خاصیــت رفــت و برگشــتی فرآینــد طراحــی شــهری)

نتیجهگیری
در ایــن مقالــه تــاش 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  .) 2در
طــول ســال هــای اخیــر دانــش طراحــی شــهری بــا برخوردهــای
مختلفــی مواجــه بــوده و در ســطوح مختلفــی بــه کاربســته
شــده اســت .بــروز بحــران هــای زیســت محیطــی نظیــر پدیــده
ی تغییــر اقلیــم ،ســبب گردیــده تــا رویکــرد زیســت محیطــی بــه
عنــوان یکــی از اصلــی تریــن رویکردهــای دانــش طراحی شــهری
مطــرح شــده و هــر روز توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب نمایــد.
یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای زیســت محیطــی کــه امــروزه
توجــه محافــل علمــی و حتــی سیاســی دنیــا را بــه خودجلــب
نمــوده ،رونــد افزایــش انتشــار گاز  CO2ناشــی از مصــرف انــرژی
(بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه) اســت .بــر اســاس
گــزارش ســاالنه مجمــع بیــن الدولــی تغییــر اقلیــم ،ایــن عامــل
بــه عنــوان اصلــی تریــن دلیــل پدیــده ی تغییــر اقلیــم معرفــی
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 ) 4منظــر :همانطــور کــه پیــش از ایــن ذ کــر گردیــد ،منظــر
شــهری مــی توانــد بــه عنــوان یــک زیرســاخت ســبز ســه بعــدی
مطــرح گــردد؛ لــذا طراحــی منظــر بــه شــکلی هوشــمندانه از
دیگــر گام هایــی اســت کــه مــارا بــه ســوی دســتیابی بــه یــک
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
ســبز و محیــط طبیعــی ،بــر ســامتی انســان تأثیــر گــذار بــوده
و موجــب ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــی گــردد .همچنیــن ایجــاد
ترکیبــی جــذاب از منظــر طبیعــی و انســان ســاخت مــی توانــد
موجبــات ارتقــا هویــت محــدوده را فراهــم نمــوده و ســبب
شــکل گیــری تصویــر ذهنــی مطلــوب در ذهــن ســا کنین و
شــهروندان گــردد .فضاهــای ســبز عــاوه بــر عملکــرد تفریحــی،
مــی تواننــد دارای مزایــای دیگــری نیــز باشــند .بــه عنــوان
مثــال ،فضاهــای ســبز از طریــق ســایه انــدازی وافزایــش رطوبــت
ســبب کاهــش دمــای هــوا ،بــه ویــژه در روزهــای گــرم شــده و
آســایش اقلیمــی را افزایــش دهنــد .عــاوه برایــن ،فضاهای ســبز
دارای تأثیــری چشــمگیر بــر محــدود نمــودن و کاهــش میــزان
انتشــار  CO2دارنــد .الزم بــه ذ کــر اســت کــه انتخــاب گونــه-
هــای گیاهــی مــورد نظــر بایــد براســاس اقلیــم محــدوده صــورت
بگیــرد ،چــرا کــه نــوع گونــه ی گیاهــی و میــزان همخوانــی آن بــا
شــرایط اقلیمــی ،بــر میــزان نیــاز بــه آب بــرای حفــظ و نگهــداری
فضاهــای ســبز ،مؤثــر اســت .همچنیــن ،اســتفاده از ســطوح و
فضاهــای ســبز مــی توانــد مــارا در کنتــرل روانــاب و اســتفاده از
هــرزآب یــاری رســاند.

 .3-4فرآینــد تدویــن راهنمــای طراحــی شــهری بــرای محلــه
هــای کــم کر بــن و بــدون کر بــن
بــا وجــود اینکــه تدویــن راهنماهــای طراحــی شــهری بــه شــدت
وابســته بــه بســتر آن هــا هســتند،ولیکن مــی تــوان چنیــن
بیــان نمــود کــه بــه طــور کلــی راهنماهــای طراحــی شــهری
بــرای محلــه ی کم-کربــن و بــدون کربــن بایــد شــامل هشــت
مرحل ـهی اصلــی باشند(شــکل : )1

شــده اســت .بــه همیــن منظــور متخصصیــن طراحــی شــهری
راهکارهایــی را بــرای کاهــش میــزان انتشــار  CO2ارائــه نمــوده
انــد.
در ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن راهکارهــای طراحــی شــهری
کــم کربــن پرداختــه شــد ،و اصــول طراحــی شــهری کــم کربــن
معرفــی گردیــد .همچنیــن بــر ایــن نکتــه تأ کیــد شــد کــه بهــره
گیــری از ایــن اصــول تنهــا زمانــی منجــر بــه حصــول یــک نتیجــه
ی مطلــوب مــی شــود ،کــه بــه عنــوان اجــزای یــک کل در نظــر
گرفتــه شــده و بــه کار بســته شــوند .مســلما دســت یابــی بــه یکــی
از ایــن اصــول ،بــدون بقیــه آن هــا بــه خصــوص ا گــر بــه قیمــت
بقیــه تمــام شــود – ارزش محــدودی خواهــد داشــت و چــه بســا
نتیجــه ای معکــوس را در پــی داشــته باشــند.
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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد ،اصــول و چهارچــوب
هــای طراحــی شــهری امــکان کاربســت در مقیــاس هــای
مختلــف (از ســاختمان تــا شــهر) را دارا هســتند .یکــی از ایــن
مقیــاس هــا ،مقیــاس محلــه اســت .محلــه هــا بــه عنــوان
مقیاســی میانــی و عنصــر اصلــی ســاخت شــهر در برگیرنــده
ی ویژگــی هــا ،زیرســاخت هــا و جریــان هایــی هســتند کــه
آنهــا را از هرنظــر بــرای کاربســت اصــول طراحــی شــهری کــم
کربــن مطلــوب مــی ســازند .بــه عنــوان مثــال محلــه هــا ،در
برگیرنــده ی دو بخــش ســاختمان و حمــل و نقــل بــه صــورت
همزمــان هســتند؛ دو بخشــی کــه براســاس گــزارش هــای
موجــود بیشــترین میــزان مصــرف انــرژی و انتشــار  CO2را
در محیــط هــای شــهری دارنــد .در ایــن مقالــه تــاش بــر آن
بــوده تــا بــا بررســی اصــول کلــی طراحــی و برنامــه ریــزی محلــه

 نبرک نودب یاه هلحم یارب یرهش یحارط یاهرایعم نیودت

اختالط کاربری
حمل و نقل و
کاربری

هــای کمکربــن و بــدون کربــن ،مطالعــه ی دســتورالعمل هــای
موجــود بــرای ایــن منظــور در کشــورهای مختلــف و بررســی
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
طراحــی شــهری ،ایــن معیارهــا در پنــج الیــه تدویــن گردیــد،
کــه بــه ترتیــب اولویــت عبارتنــد از ) 1 :فــرم و کالبــد) 2 ،حمــل
و نقــل و کاربــری) 3 ،انــرژی) 4 ،منظــر) 5 ،خالقیــت  .چنانچــه
بــه ایــن الیــه هــا بــه عنــوان اجــزا یــک کل منســجم پنداشــته
شــوند و راهکارهــای مرتبــط بــا هــر الیــه بــا رویکــردی یکپارجــه
نگــر اتخــاذ شــده و مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد ،مــی تــوان انتظــار
خلــق محلــه ای کــم کربــن و بــدون کربــن را داشــت ؛ محلــه ای
بــا ویژگــی هــای یــک محلــه ی مطلــوب نظیــر هویــت محلــی،
همــه شــمولی ،مقیــاس انســانی ،و ،...مصــرف انــرژی کمتــر،
انتشــار  CO2پاییــن تــر و از همــه مهــم تــر ،تــاب آوری بیشــتر .بــه
عنــوان نکتــه ی پایانــی ،الزم بــه ذ کــر اســت ،چهارچوبــی کــه در
ایــن مقالــه بــرای طراحــی محلــه هــای کــم کربــن و عــاری از کربن
پیشــنهاد شــده اســت ،بــه نوعــی دربردارنــده ی مقدمــات
دســتیابی بــه شــهری اســت کــه در آن زندگــی بــه معنــای
فرســودن میــراث طبیعــی و کاســتن از حقــوق نســل هــای آتــی
نباشــد ،شــهری کــه بتوانــد مصــداق "بلــدی امیــن" بــرای آنانــی
باشــد کــه پــس از مــا قــرار اســت پــای بــر زمیــن خداونــدگار نهنــد.

پینوشتها

Conservation .1
)TOD )Transit Oriented Development .2

توزیع متوازن کاربری ها و فعالیت ها در سطح محله  /توزیع متوازن فعایت ها و خرده فروشی هایی که تا ساعتی
از شب فعال باشند/توجه به مقیاس عملکرد کاربری ها هنگام جانمایی آنها /ایجاد اختالطی مناسب از کاربری
مسکونی با سایر کاربری ها/جانمایی فضاهی سبز در نزدیکی حوزه های سکونت

پیاده مداری

ایجاد سلسله مراتبی از مسیرهای پیاده به منظور کاهش حرکت سواره و افزایش غلیه ی پیاده /دسترسی
مناسب به شبکه های حمل ونقل همگانی  /جانمایی امکانات و خدمات محلی در فاصله پنج دقیقه پیاده
روی به منظور تشویق سبک زندگی  5دقیقه-ای /14آرامسازی ترافیک سواره از طریق طراحی شبکه /ایجاد
پارکینگ حاشیه ای به صورت محدود/جانمایی ایستگاه کرایه ی دوچرخه به ویژه در ورودی محله  /ایجاد
حمل و نقل عمومی ویژه ی محله در صورت امکان

منابع انرژی تجدید پذیر

امکان سنجی و انتخاب منابع انرژی تجدید پذیر با توجه به پتانسیل های محدوده/استفاده از ترکیبی از منابع
انرژی تجدید پذیر در صورت امکان /تأمین انرژی بناهای همگانی از منابع تجدید پذیر

تولید انرژی چندگانه

استفاده از سیستم های  cogeneration plantبه منظور تولید همزمان برق و حرارت و کاهش وابستگی محله
به منابع خارجی تأمین انرژی /جانمایی سیستم  cogeneration plantدر مکان مناسب به منظور دسترسی
یکسان واحد به منبع تأمین انرژی /فراهم نمودن امکان استفاده از منابع پا ک به عنوان سوخت مورد نیاز برای
cogeneration plant

انرژی
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منظر طبیعی

طراحی و جانمایی فضاهای سبز به دو منظور ایجاد فضای تفریح و پاالیش و تلطیف هوا /بهره گیری از گونه های
گیاهی بومی نقش انگیزی/توجه به اقلیم محدوده در انتخاب گونه های گیاهی به منظور حفاظت از منابع آبی/
استفاده از فضای سبز و پوشش گیاهی برای جلوگیری از بادهای نامطلوب/جهت گیری معابر اصلی به سوی
نشانه های طبیعی(مشروط بر اینکه این جهت گیری سبب کاهش آسایش اقلیمی در معابر نگردد) /استفاده
ی حداکثری از شرایط طبیعی زمین (توپوگرافی) برای بهره گیری از زهکشی طبیعی /استفاده از فضای سبز برای
مدیریت رواناب/توجه به گونه ی گیاهی و تاثیر آن بر دسترسی به تابش خورشید و تهویه ی طبیعی

منظر مصنوع

استفاده از سطوح سبز (نظیر دیوارهای سبز و بام سبز) به منظور ترکیب منظر طبیعی با منظر مصنوع و ایجا تعادل
میان آن-ها /ترکیب نشانه های کالبدی و طبیعی با یکدیگر

خالقیت اجتماعی

آموزش ساکنین و تشویق آن ها به تغییر سبک زندگی  /استفاده از آموزه های ملی و دینی به منظور کاهش
مصرف انرژی  /بهره گیری از کمک ساکنین به منظور کنترل میزان مصرف انرژی  /استفاده از مشارکت ساکنین در
برنامه هایی نظیر دیده بان محله به منظور کنترل ترافیک ،رفتارهای یکدیگر و  /...امکان برگزاری مراسم و برنامه
های همگانی به منظور آشنایی ساکنین با یکدیگر و استفاده از این گردهماییها به عنوان فرصتی برای آموزش و
یادگیری  /تشویق به شکل گیری گروه ها و  NGOها برای حمایت از محیط زیست  /ایجاد امکانات برای همه ی
گروه های سنی ،جنسی ،جسمی و قومی جهت دستیابی به همه شمولی /دسترسی آسان به اینترنت پرسرعت
 /ایجاد سلسله مراتبی از فضاهای خصوصی ،نیمه خصوصی – نیمه عمومی و عمومی به منظور افزایش حس
تعلق ساکنین به محله و ارتقاء هویت محلی  /طراحی یک وبسایت برای محله ،به منظور افزایش مشارکت
ساکنین و تبلیغ محله میان سایر شهروندان

خالقیت اقتصادی

ایجاد فرصت های شغلی متنوع به منظور افزایش پویایی اقتصاد محلی  /تقویت توجیه اقتصادی برای توسعه
ی کم کربن و تشویق سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی  /اتخاذ سیاست های تشویقی نظیر ارائه ی وام
و یا بخشودگی مالیاتی به ساکنینی که مصرف انرژی پایینی دارند  /ارائه ی تسهیالت ویژه به سازندگانی که از
روش های طراحی منفعل در طرح خود بهره جسته اند  /ایجاد فرصت برای رونق و شکل گیری مشاغل خانگی /
تشویق ساکنین به تولید بخشی از مواد غذایی توسط خودشان به منظور تقویت خودکفایی محله و کاهش هزینه
و مصرف انرژی برای انتقال مواد غذایی  /ایجاد نمایشگاه هفتگی برای به نمایش گذاشتن محصوالت خانگی

خالقیت زیست محیطی

امکان کشاورزی در بام مدرسه به منظور آموزش کودکان  /شرکت در برنامه های ملی نظیر "مدارس سبز" و برنامه
های جهانی نظیر " /"one planetاستفاده از فرصت دسترسی آسان به طبیعت جهت آموزش شهروندان (به ویژه
کودکان) /استفاده از تجهیزات و دستگاه های کنترل مصرف انرژی در مقیاس خانگی /استفاده از سیستم های
تصفیه و ذخیره ی آب در مقیاس خانگی /استفاده از روش های خالقانه در مدیریت دورریز

خالقیت کالبدی

استفاده ی خالقانه از فرم های معماری بومی در طراحی  /تهیه ی استانداردهایی برای ساخت و ساز به منظور
ساخت بناهایی با کارآمدی انرژی/امکان ساخت و ساز در محله ،در صورت داشتن گواهی "کارآمدی انرژی"/
استفاده از طرح های خالقانه و مفهومی در طراحی بناهای همگانی /استفاده از خا ک حاصل از گودبرداری برای
تولید مصالح (مشروط بر قابل استفاده بودن خا ک) /ایجاد زمینه هایی برای رقابت میان معماران و طراحان برای
ارائه ی طرح های کارآمدتر و خالقانه تر

منظر

خالقیت
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.4بــرای اطــاع بیشــتر مراجعــه شــود به براون ،لنــس جی و دیگــران()1389
طراحــی شــهری بــرای قــرن شــهری  :مــکان ســازی بــرای مــردم ،ترجمــه
دکتر ســید حســین بحرینــی .ص 227

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

Kronsberg.5
Vauban.6
Beddington Zero Energy Development (Bed.7
)Zed
 . 8شــورای ســاختمان هــای ســبز آمریــکا ،یــک سیســتم نــرخ گــذاری
پایــداری را بــرای طراحــی محــات و جوامــع محلــی را بــا عنــوان LEED

 . 10یــرای اطــاع بیشــتر از مزایــای ایجــاد بافــت فشــرده مراجعــه شــود بــه
 :گلکار،کــوروش؛1390؛ آفرینــش مــکان پایدار:تأمالتــی در بــاب نظریــه
طراحــی شــهری ،صفحــات  ،146-155مباحــث نظریــه «شــهر فشــرده»
و انــگاره «شــهر فشــرده ایرانــی»
.11طراحــی غیرفعــال یــا  passive designروشــی اســت کــه در آن
طراحــی بــا تکیــه بــر روش هایــی کــه نیازمنــد مصــرف انــرژی نیســتند،
صــورت پذیرد(ماننــد بهــره گیــری از انــرژی هــای طبیعــی موجــود
در اقلیــم مثــل انــرژی بــاد ،انتخــاب فــرم و پوســته ی مناســب بــرای
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 .3انــرژی زمیــن گرمایــی یــا  geo-thermalانــرژی موجــود در عمــق
زمیــن اســت کــه از انــرژی خورشــیدی کــه در طــول هــزاران ســال در
داخــل زمیــن ذخیــره شــده و همچنیــن فروپاشــی یــا زوال ایزوتــوپ
هــای اورانیــوم رادیــو ا کتیویته،توریــم و پتاســیم در طــی ســالیان
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
ایــران مراجعــه شــود بــه www.suna.org.ir :

)for Neighborhood development (LEED-ND
تدویــن نمــوده کــه از برنامــه ی Leadership in Energy and
( )Environmental Design (LEEDرهبــری در انــرژی و
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.
بــرای اطالعــات بیشــتر مراجعــه شــود بــه www.usgbc.org
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ســاختمان و  .)...بــرای اطالعــات بیشــتر رجــوع شــود بــه هالگــر کا ک
نیلســن( )1389معمــاری همســاز بــا اقلیــم :اصــول طراحــی زیســت
محیطــی در مناطــق گــرم .ص 12
 .12تولیــد همزمــان ( )cogenerationیــا تولیــد همزمــان گرمــا و بــرق
( )combined heat and power or CHPیکــی از روش
هــای تأمیــن انــرژی اســت کــه براســاس آن بــا اســتفاده از تنهــا یــک
منبــع ســوختی بــه طــور همزمــان انــرژی الزم بــرای تولیــد گرمــا و بــرق
را فراهــم آورد .ایــن ســامانه در مقیــاس هــای مختلــف قابــل اســتفاده
اســت و مــی توانــد از منابــع ســوختی مختلــف (چــه تجدیــد پذیــر و چــه
تجدیدناپذیــر) اســتفاده نمایــد و بــه ایــن ترتیــب موجبــات کاهــش
تقاضــا بــرای انــرژی را فراهــم آورد.

 .13بــه 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  270تــا  285درجــه (جنــوب تــا جنــوب شــرقی) اســت.

five minutes-Lifestyle .14
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