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 چکیده
در  یانقالب جادیباعث ا ست،یز طيمح یداریبر پا ديو تأك یانرژ یتقاضا برا شیافزا
 عیتوز یانرژ یها ستميساخته است. به موازات آن، س طيموجود در مح یانرژ یها رساختیز

 یبردار بهره ،یطراح طور حتم بر به راتييتغ نیسرعت در حال ظهور هستند. ا به ،یشتريشده ب
 اسيدر مق یانرژ ییكارآ یابیمقاله باهدف ارز نی. در اگذارد یم ريتأث ها ساختمان تیریو مد
منطقه شش تهران  آباد وسفیدر محله  داریتوسعه پا یدر راستا ديبا استفاده از مدل ل یا محله

. روش اشدب یم یلتحلي – یفيو روش مطالعه توص یكاربرد قي. نوع تحقشود یانجام م
 ليوتحل هیمنطقه شش تهران بوده و تجز یليتفض یها و داده یا اطالعات كتابخانه یآور جمع

و ارتباط  تيموقع اريسه دسته مع یدارا ديصورت گرفته است. ل ديداده با استفاده از مدل ل
و شبكه دوچرخه(،  ليبه اتومب یبه مدرسه، كاهش وابستگ یكینزد یها هوشمند )شامل شاخص

عبور و مرور، تنوع  التيتوسعه فشرده، تسه یها )شامل شاخص یگیواحد همسا یو و طراحالگ
 یها وساز سبز )شامل شاخص و ساخت رساختی(، زیعموم یها یبه فضا یمسكن و دسترس

 یها افتهیها( است.  ساختمان یانرژ ییو كارآ ها رساختیز یانرژ ییكارآ ،یحرارت ریكاهش جزا
 ازيامت 30مورد مطالعه از  همحدود ازيدر مجموع امت آباد، وسفیمحله كه  دهد ینشان م قيتحق

 شتربي – دیيمورد تأ تيدهنده وضع را به دست آورده است كه نشان ازيامت 00/00ممكن حدود 
با توجه به  یانرژ ییدر محدوده، كارا گرید راتييقرار دارد و با تغ -شده كسب ازهاياز امت یمياز ن

با هدف كاهش مصرف  یانرژ بااست اقدامات مرتبط  یضرور رو نی. ازاودش یم شتريب ديمدل ل
-یخود سبب رونق اجتماع یو با بستر فرهنگ ردیصورت پذ یانرژ ییبه كارا یابيآن و دست
 یعيبه حفظ منابع طب طيمح تيفيزمان با ارتقا ك شهروندان شده و هم ستیز طيمح یاقتصاد

 توجه داشته باشند. زين

 .آباد وسفی دار،یتوسعه پا د،يمحله، مدل ل ،یانرژ :واژگان کلیدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول(ایرانسمنان، المی، واحد سمنان، دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اس( . 
 azammolaei8@gmail.com 

  ،ایرانسمنان، دانشيار جغرافيا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سمنان . 

saeidkamyabi@gmail.com 



 

 

 

 

 

 
 

 3111،تابستان31(،سالپنجم،شمارهیاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 15
 

 طرح مسأله

توانند در پيشرفت  های مهمی كه شهرها می با شناخت بر روند سریع شهرنشينی و نقش

شود )الویست  عنوان قرن شهری ناميده می توسعه پایدار داشته باشند، قرن بيست و یكم به

گذشته، بسياری از شهرهای جهان اقدامات (. درواقع، طی دو دهه 308: 3601و همكاران، 

(. برای 80: 3608اند )هی و همكاران،  ای را برای ارتقا توسعه پایدار انجام داده گسترده

های فقيرنشين برای  روزرسانی در محله های به مثال، این موارد شامل ابتكارات یا برنامه

: 3602است )بروتو و بولكلی، ای مرتبط با آن  كاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه

المللی مانند دستور كار جدید شهری و اهداف توسعه پایدار  (. انتشار دستور كارهای بين10

سازمان ملل، انگيزه بيشتری برای ابتكارات پایداری شهری در چند سال گذشته ایجاد كرده 

ا گرفته تا ه های مختلف در دسترس است، از ساختمان است. چنين ابتكاراتی در مقياس

(. توسعه پایدار مقياسی است كه 2: 3630ها و شهرها )شریفی و همكاران،  ها، محله بلوك

حداقل به دو دليل عمده موردتوجه خاص قرارگرفته است. اول اینكه یک واحد اساسی 

ریزی و طراحی را  های نوآورانه برنامه تواند ایده اندازه كافی كوچک است، می شهری كه به

ای را  تواند رویكردهای سيستمی و یكپارچه اندازه كافی بزرگ است كه می د و یا بهتجربه كن

گيرد، اتخاذ كند  برای توسعه شهری كه تعامالت بين عناصر مختلف شهری را در بر می

شود كه  (. دوم، ادعا می80: 3608؛ اسپارشات و همكاران، 3636)ساال بنيتز و همكاران، 

در نظر گرفتن/ارتقا تعامالت اجتماعی بين ساكنان و مشاركت  ای برای محله مقياس بهينه

ذینفعان محلی در ابتكارات پایداری است كه در دستور كار جدید شهری تأكيد شده است 

 (.0000: 3600)شریفی و همكاران، 

توجهی  تغييراتی كه اخيراً در عوامل مؤثر بر توسعه شهری رخ داده است، اثرات قابل

تبع مسائل  ای در شهرسازی پيدا كرده است. به و مفهوم محله جایگاه ویژهدر محالت داشته 

توان گفت كه موضوع توسعه  های جدید، می رغم ارائه نظریه های جدید شهری و علی توسعه

ای هنوز از بستر الزم در تحليل و تحقيق زیاد برخوردار است. به دنبال مفهوم  پایدار محله

ها، بحث انرژی است كه جایگاه مهمی  برانگيزترین بحث از چالشای، یكی  توسعه پایدار محله

وهوای شهری و كيفيت هوای بيرونی شهرهایی كه بسته  در زندگی روزمره ساكنين دارد. آب

ها تعادل گرمایی مثبتی دارند، باعث افزایش گرمای  به ميزان مصرف حرارتی ساختمان

(. 0203: 3636وتانی و تودچی، شود )م شهری و اثرات گرم شدن كره زمين می درون

زیست دارد. توسعه پایدار شهر و  شهرنشينی به دليل رشد جمعيت تأثير منفی بر محيط

عنوان یک نياز اساسی است. برای این منظور، در چند سال گذشته چندین ابزار  محله به
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ت )عزیزی، یافته و در سراسر جهان مورداستفاده قرار گرفته اس ارزیابی پایداری محله توسعه

(. حفظ منابع انرژی برای نسل آینده همراه با استفاده نسل حاضر، از طریق 003: 3636

روند رو به "های جدید حائز اهميت است.  سازی مصرف انرژی و جایگزین كردن انرژی بهينه

رشد مصرف انرژی در نيمه دوم قرن بيستم دو مشكل را به وجود آورد: اول، افزایش 

طی و دوم، وابستگی شدید به منابع انرژی تجدید ناپذیر در حال اتمام های محي آلودگی

های اخير،  (. به همين دليل، علم شهرسازی در سال030: 0280)مفيدی شميرانی، "

الگوهای توسعه شهری مختلفی را در راستای دستيابی به جوامع شهری پایدار و كاهش 

ریزی سایت با در نظر  ی برنامهها مصرف انرژی مطرح كرده است. بدین ترتيب تكنيک

ها و طراحی  سازی كاربری ها، تراكم، یكپارچه توانند در طراحی گرفتن كارایی انرژی می

ها  ونقل مورداستفاده قرار گيرند. برای مثال، چيدمان كالبدی فضایی كاربری شبكه حمل

 (.8: 0210ائی، تواند در ميزان پایداری و مصرف انرژی نقش مهمی ایفا كند )عزیزی و قر می

متحده  برنامه صدور گواهينامه توسط شورای ساختمان سبز ایاالت"عنوان  مدل ليد به

(USGBC
منظور  شود، به ( از طریق یک فرآیند اجماع كه شامل مهندسان ساختمان می0

ارائه یک چارچوب ساده فراگير برای ارزیابی عملكرد ساختمان و دستيابی به اهداف 

(. اولين نسخه مدل ليد در اجالس 3660؛ زیمرمان، 3600ده است )چن، ش تعریف "پایداری

اندازی شد  وسازهای جدید راه با هدف بررسی ساخت 0118در آگوست  USGBCعضویت 

بندی ساختمان  (. پس از در نظر گرفتن تغييرات گسترده، سيستم رتبه3668)لی و چن، 

، مدل 3663بعد یعنی در سال در منتشر شد، دو سال  3666در مارس  306سبز ليد نسخه 

، USGBCتأسيس كرد ) 3660را در سال  303منتشر شد و ليد نسخه  300ليد نسخه 

منظور پاسخگویی به نيازهای بازاریابی  های گذشته به (. روند تكاملی ليد در طول سال2009

ی، ها اعماز تجار توسعه ادامه داشته است و همچنين شامل انواع ساختمان جدید درحال

اندازی مدل ليد، این  (. پس از اولين راهUSGBC ،2009شود ) مسكونی، اداری و ... می

 080، 01بندی، به دليل اعتبار جهانی، از اعتبار باالیی برخوردار شد، زیرا  سيستم رتبه

، USGBCتوسط این سيستم دارای گواهينامه جهانی شدند ) 3600ژوئن  01پروژه از 

كشور  26متحده و  زیست در ایاالت است كه ليد برای ارزیابی محيط(. اعتقاد بر این 2016

(؛ بنابراین مدل ليد برای 3600گيرد )اسدروبالی و همكاران،  دیگر مورداستفاده قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. US Green Building Council 
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آباد در نظر گرفته  ارزیابی عملكرد ساختمان و دستيابی به اهداف پایداری در محله یوسف

 شده است.

های اخير شاهد  شده در طول سال های انجام سی سرشماریآباد نيز با برر محله یوسف

زا را موجب  افزایش چشمگير شهرنشينی بوده است. این امر، استفاده بيشتر از منابع انرژی

ضرورت و اهميت دسترسی به انرژی برای توسعه و محدودیت منابع  گردیده است. با توجه به

دارد، حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهينه هایی كه امروزه مورداستفاده انسان قرار  انرژی

های اصلی انرژی به شمار  كننده ها، مصرف از آن ضروری است. ازآنجاكه شهرها و محله

ترتيب یكی از  این حل كليدی استفاده نمود. به عنوان راه ها به توان از آن روند، می می

كه به لحاظ مصرف انرژی كارا هایی است  ترین وظایف برنامه ریزان شهری، ایجاد محله مهم

سازی مصرف انرژی  شده، با بررسی مالحظات مربوط به بهينه باشند. با توجه به مطالب گفته

گيری تجربيات كشورهای پيشرو در این زمينه، محله  ریزی كاربری زمين و بنا بهره در برنامه

ارتباط با مصرف آباد شهر تهران كه یكی از محالت منطقه شش شهر تهران است، در  یوسف

گيرد. از همين رو سؤال اصلی  انرژی و نحوه استفاده كاربری زمين مورد ارزیابی قرار می

آباد شهر تهران در راستای توسعه پایدار  باشد كه كارایی انرژی محله یوسف تحقيق این می

 در چه وضعيتی قرار دارد؟

 مبانی نظری تحقیق

 ( پایداری و توسعه پایدار1

ریزی شهر و  اغلب برای قرار دادن تحقيقات دانشگاهی در زمينه برنامه "پایداری"در ادبيات، 

ای  طور گسترده امروزه به "پایدار"(. واژه 0: 3600طراحی شهری استفاده شده است )زیبو، 

ای دور  های انسانی و طبيعی توأماً بتوانند تا آینده منظور توصيف جهانی كه در آن نظام به

هایی در  حل به معنی ارائه راه "توسعه پایدار"شود. مفهوم  ، بكار گرفته میادامه حيات دهند

باشد كه بتواند از بروز  مقابل الگوهای سنتی محيطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می

رویه  ها، آلودگی، افزایش بی مسائلی همچون نابودی منابع طبيعی، تخریب اكوسيستم

ها جلوگيری كند )شيعه،  كيفيت زندگی انسان عدالتی و پایين آمدن جمعيت، روا  بی

 (.0: 0212پورحيدری، 
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 (.4: 2112انواع پایداری )زیبو،  .1شکل 

 ای سازی مصرف انرژی در توسعه پایدار محله ( نقش و جایگاه بهینه2

عنوان هدف اصلی، به  هدر آغاز قرن بيست و یكم، دامنه نفوذ پایداری و حفظ منابع انرژی، ب

(. پرداختن به موضوع 120: 3608ریزی شهر رسيده است )پدرو و همكاران،  سط  برنامه

ریزی كاربری  های مختلف شهرسازی، از جمله در برنامه سازی مصرف انرژی در حوزه بهينه

 زمين، امری ضروری و حائز اهميت است. پایداری انرژی به معنی تأمين نيازهای انرژی نسل

رسد كه  باشد. به نظر می های آینده می حاضر، بدون آسيب به تأمين نيازهای نسل

های  ویژه در مقياس محله، نياز به پژوهش سازی مصرف انرژی در سط  شهرها، به بهينه

ها از نظر مصرف انرژی، كارایی مصرف انرژی از  بيشتر دارد. همراه با كنترل طرح ساختمان

سازی مصرف  توجهی داشته باشد. بهينه تواند افزایش قابل ز میطریق تمهيدات شهرسازی ني

های گوناگون  توان در مقياس ای دارد و این مفهوم را می انرژی در شهرسازی دامنه گسترده

های  های گوناگون شهر، نظير بافت سازی مصرف انرژی در بافت مطرح كرد. موضوع بهينه

نشين، بلندمرتبه و موارد دیگر متفاوت  حاشيه شده، ریزی و طراحی فرسوده و فشرده، برنامه

ها،  است. تقليل مصرف انرژی شاید از عوامل تأثيرگذار بر ساختار و طراحی بناها، زیرساخت

توان  (. مصرف انرژی در شهرها را می38: 0281ها و كاربری زمين باشد )فت  جاللی،  شریان

شده در  انرژی مصرف»د. بندی نمو ونقل و صنعت طبقه به سه بخش ساختمان، حمل

% بوده است )شيعه، پورحيدری، 30% و 30%، 06ونقل، به ميزان  ساختمان، صنعت و حمل

(. نحوه استقرار ساختمان و فرم ساختمان نيز در ميزان اتالف انرژی نقش مؤثری 8: 0212

 ونقل، با توجه به سازی مصرف انرژی در بخش حمل (. بهينه2: 0286را دارد )اربابيان، 

محيطی ناشی از استفاده این نوع مواد  های زیست كمبود منابع تجدید ناپذیر و نيز آلودگی

 اقتصادی/ سود

 اجتماعی/ مردم

 پایداری زمین/محیطی
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های  كنند، حائز اهميت خواهد بود. از سياست سوختی كه روند ناپایداری را تشدید می

توان به مواردی چون: تبيين  ونقل می سازی انرژی در بخش حمل اجرایی بهينه

های  ها و ارائه طرح مدت، تعيين اولویت دت و كوتاهم های بلندمدت و ميان مشی خط

ونقل  های انرژی، بررسی وضعيت ترافيک در حمل اجرا، تدوین استانداردها و برچسب قابل

ونقلی مختلف و موارد دیگر اشاره كرد.  های حمل شهری، توجه به تركيب شيوه درون و برون

هایی از قبيل استفاده از منابع توان راهبرد در موضوع كاهش مصرف انرژی در شهرها می

رویه شهرها، توجه به تطابق  انرژی سازگار با محيط و تجدیدپذیر، جلوگيری از رشد بی

مراتب، توجه به  ها و تعيين سلسله یابی صحي  كاربری زیست، مكان محيط مصنوع با محيط

زا و  ه درونها، باال بردن كيفيت ساخت، اولویت دادن به توسع نوع اقليم در كليه مقياس

ونقل عمومی را در اولویت قرار داد. در تبيين رابطه ميان پایداری انرژی و  توسعه حمل

( اولویت 0اند از:  شود كه عبارت توسعه پایدار شهری، سه اصل طراحی شهری نيز معرفی می

های موجود از طریق منطبق نمودن با  ها، اماكن و زیرساخت بخشيدن به بازیافت ساختمان

( طراحی شهری پایدار دغدغه حفاظت از منابع طبيعی، منظر طبيعی زمين 3ط جدید؛ شرای

( طراحی شهری پایدار در توسعه نواحی شهری جدید از طریق 2وحش را دارد و  و حيات

های ساختمانی مناسب، توزیع فضایی مناسب  بندی شهری صحي ، گونه كاربرد استخوان

شود. برنامه كاربری زمين محصول یک  پيگيری می ها و استفاده از تراكم بهينه كاربری

كنند. به دست آوردن  ریزی است كه در آن مراحل مختلفی موضوعيت پيدا می فرایند برنامه

های خاص،  نيازهای فضایی و مكانی، مشخص كردن مناسبت زمين برای جانمایی كاربری

ها از  دمان فضایی كاربریهای متنوع از چي های موردنظر و ارائه گزینه تحليل ظرفيت زمين

دهند كه  ریزی كاربری زمين نشان می آن جمله هستند. مطالعات موجود در خصوص برنامه

و گسترش مفهوم  0186مبانی نظری و عملی دیدگاه كاركردی كاربری زمين پس از دهه 

ن به ریزی كاربری زمي توسعه پایدار موردانتقاد قرارگرفت و تغييراتی اساسی در مبانی برنامه

ها  ریزی كاربری زمين در راستای اعتالی پایداری شهرها و محله وقوع پيوست و برنامه

 (.1: 0212موردتوجه قرارگرفت )شيعه، پورحيدری، 

شود. در  ای، سه موضوع مردم، جامعه و فعاليت مطرح می در توسعه پایدار محله

بررسی  دی و نژادی قابلهای اجتماعی، اقتصا هایی نظير ساختار گروه موضوع مردم، شاخص

هستند. در بعد اجتماعی، موضوعاتی نظير درك ساكنين از جامعه محلی، مسائل تأمين 

ها، موضوعاتی نظير خدمات  های ساكنين و مشاركت مردم و در بعد فعاليت خدمات، فعاليت

توان موردبررسی قرار داد )بارتون و  های اقتصادی و نيازهای آن را می محلی، فعاليت
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(. در خصوص رابطه ميان مؤلفه كالبد و ميزان مصرف انرژی، 03: 3662كاران، هم

مكانی، مانند تراكم، ابعاد و اندازه، موقعيت و  -های كالبدی موضوعاتی از قبيل ویژگی

ها، تراكم ساختمانی و تراكم  یابی و توزیع انواع كاربری یابی آن، الگو و نحوه مكان مكان

چنين، ميزان سفرهای كاری ساكنين، نوع شبكه معابر و شوند. هم جمعيتی مطرح می

شده، ميان  (. با توجه به موارد مطرح38: 0281بررسی هستند )فت  جاللی،  ونقل قابل حمل

ها، ارتباطی  ریزی كاربری زمين با ميزان مصرف انرژی در شهرها و محله های برنامه مؤلفه

توان ميزان مصرف انرژی در شهرها  بطه، میمنطقی و معنادار وجود دارد و با تبيين صری  را

 ها را تا حد بهينه كاهش داد. و محله

 

 )نگارنده( ارتباط بین کاربری اراضی و مصرف انرژی .2شکل 

 ریزی توسعه پایدار ( کارآیی انرژی و برنامه3
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كارایی انرژی، كليدی برای تغيير مسير توسعه كشور به سمت رشد اقتصادی كم كربن 

توسعه و اقتصادهای در حال گذار، پتانسيل عظيمی  صوص در كشورهای درحالخ است. به

(. 3668نيافته باقيمانده است )تيلور و همكاران،  جویی انرژی تحقق های صرفه برای فرصت

شد، اما با گذشت زمان  ها و تصميمات مرتبط با انرژی در سط  ملی اتخاذ می حال برنامه تابه

رژی در سط  شهری آشكار گردیده است. امروزه مراجع محلی اولویت و اهميت مدیریت ان

حل به رسميت  عنوان بخشی از راه عنوان بخشی از مشكل، بلكه به فقط به باید شهرها را نه

(. منظور از كارایی انرژی درواقع مصرف بهينه و كارآمد انرژی با 3606بشناسند )كاسيک، 

های فسيلی و به دنبال آن  ه مصرف سوختتوج هدف كاهش رشد تقاضای انرژی، تقليل قابل

افزایش عرضه انرژی سالم است. به تعبيری دیگر بازدهی انرژی، تأمين سطوح یكسانی از 

ای  كارگيری مقادیر كمتر انرژی است. كارایی انرژی دارای مزایای بالقوه خدمات انرژی با به

ها، سيستم انرژی  الیندهكنندگان مانند رشد اقتصادی، كاهش انتشار آ برای دولت و مصرف

دهد.  پایدار و ... است كه توجه به ارزیابی انرژی و ضرورت رسيدگی به آن را نشان می

های مختلفی )مانند فرم، تراكم و فشردگی، ساختار فضایی، ميزان مصرف انرژی در  مؤلفه

ند و ونقل، صنعت و ...( بر ميزان مصرف انرژی در شهر تأثيرگذار هست بخش ساختمان، حمل

كنند. مطالعات زیادی بر ارتباط بين فرم شهر و انرژی  اهميت كارایی انرژی را آشكار می

دهد كه با افزایش تراكم، سفرهای  مصرفی آن متمركزشده است. این مطالعات نشان می

یابد. همچنين فشردگی  یافته و درنتيجه مصرف انرژی در شهر كاهش می شهری كاهش

ها  ونقل و سایر بخش يز بر تقاضای انرژی در بخش حملهای سكونت شهری ن جایگاه

ای مؤثر است. بهبود كارایی انرژی در ساختمان نيز  همچون گرمایش و سرمایش منطقه

جویی در انرژی به شمار  صرفه برای كم كردن انتشار كربن و صرفه به یكی از اقدامات مقرون

كنند و  از انرژی شهر را مصرف می درصد 06ها در حدود  (. ساختمان3660رود )سونيكا،  می

ها در  ای از گزینه جویی انرژی با طيف گسترده توجهی برای صرفه درنتيجه، پتانسيل قابل

مورد آن وجود دارد. همچنين ساختار فضایی شهر، ازجمله شكل شهر، اندازه شهر و ميزان 

(. مجموع 3668، جمعيت و تمركز اشتغال، بر ميزان مصرف انرژی تأثيرگذار هستند )باربی

ریزی شهری و ارزیابی كارایی  ی معنادار بين برنامه های فوق وجود یک رابطه عوامل و مؤلفه

 نماید. دهد و ضرورت پرداختن به این موضوع را بيان می انرژی را نشان می
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 پیشینه تحقیق

های شهری و  سازی انرژی ساختمان ای به مدل در مقاله 3601در سال  0یانگ و جيانگ

های اخير  اند. مروری بر پيشرفت طراحی شهری برای توسعه پایدار كشور در چين پرداخته

تری را در  تر و منظم های شهری، رویكرد تجویزی جامع سازی انرژی ساختمان در مدل

های شهری با تعدیل فرم شهری، بافت و  سازی عملكرد انرژی ساختمان توسعه برای بهينه

های شهری  سازی انرژی ساختمان شده است. اگرچه مدل ررسیپوشش زمين در این مقاله ب

تشخيصی  -صورت موردی عنوان ابزاری علمی در ارزیابی سناریوهای طراحی شهری به به

سازی مسائل  ای برای ادغام معماران در یكپارچه های طراحی نسخه است، اما دستورالعمل

 های شهری در عمل مناسب و مفيد هستند. انرژی ساختمان

های انرژی  ای به ادغام فرم شهری و سيستم ( در مقاله3601مهاجری و همكارانش )

سوئيس تا سال  3شده: ارزیابی سناریوهای توسعه پایدار برای یک محله در همبرگ توزیع

پرداختند. دو سناریو توسعه )تراكم و گسترش( برای محله همبرگ سوئيس در  3606

دهد كه با توجه به گرم شدن  ست. نتایج نشان میپيشنهاد شده ا 3606و  3626های  سال

 000و  3626در سال  ٪06ها،  سازی ساختمان ، تقاضای خنک3600كره زمين در سال 

یابد. نتایج همچنين حاكی از آن است كه نوسازی عناصر  افزایش می 3606درصد در سال 

م است. عالوه بر اصلی برای مدیریت انرژی در آینده و بهبود كارایی در محله همبرگ مه

های  های بادی و پانل دهد كه انرژی یكپارچه متشكل از توربين این، نتایج نشان می

 تأمين كند. 3606درصد از نياز ساالنه انرژی را در سال  00تواند  خورشيدی می

ای  ای به ارزیابی كارآیی انرژی در مقياس محله ( در مقاله0218رضویان و همكارانش )

مدل ليد در راستای توسعه پایدار در محله ولنجک تهران پرداختند. این با استفاده از 

سازی مصرف  ریزی كاربری اراضی و ارتباط آن با بهينه پژوهش تالشی است در جهت برنامه

انرژی در جهت توسعه پایداری شهری. در همين راستا، با استفاده از مدل ليد به ارزیابی 

تهران پرداخته شد. نوع تحقيق كاربردی و روش مطالعه كارایی انرژی در محله ولنجک شهر 

های طرح تفصيلی  ای و داده آوری اطالعات كتابخانه باشد. روش جمع تحليلی می -توصيفی

افزار  ها با استفاده از مدل ليد و نرم وتحليل داده منطقه یک شهرداری تهران بوده و تجزیه

هنده وجود ارتباط مستقيم بين د های تحقيق نشان اكسل صورت گرفته است. یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Yang & Jiang 

2. Hemberg 
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ونقل، دو  ریزی كاربری زمين و ميزان مصرف انرژی بوده و دو بخش ساختمان و حمل برنامه

روند. درمجموع امتياز محدوده  مؤلفه تأثيرگذار در مصرف و كارایی انرژی به شمار می

دهنده  شانامتياز را به دست آورده است كه ن 36امتياز ممكن حدوداً  02موردمطالعه از 

 چندان مطلوب محله موردنظر است. وضعيت متوسط و نه

( در تحقيقی به ارزیابی كارایی انرژی در مقياس شهری در 0210رضایی و برك پور )

مقایسه دو روش ليد و تریس در محله ظهيرآباد تهران پرداختند. در این پژوهش پس از 

های مختلف ارزیابی  ها و روش دلهای فكری مؤثر، با تمركز بر شناسایی م بررسی بنيان

كارایی انرژی، دو مدل در دو سط  انتخاب شده است. مدل تریس در سط  یک شهر 

پردازد و سپس  ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی ميزان مصرف انرژی می تهران، با شاخص

حله م-برای ارزیابی با دقت بيشتر به ارزیابی كارایی انرژی در یكی از محالت شهر تهران

با مدل ليد، پرداخته و ميزان كارایی انرژی محله برآورد  -شهر تهران 36ظهيرآباد منطقه 

ونقل، دو مؤلفه  دهد كه دو بخش ساختمان و حمل های تحقيق نشان می شود. یافته می

گذاری و  روند. با سياست تأثيرگذار در ميزان مصرف انرژی و كارایی آن به شمار می

هایی از اقدامات اجرایی در  ها و توصيه تلف و نيز با بررسی پيشنهادهای اقدام مخ برنامه

تر و با كارایی  سوی شهرهایی باكيفيت تواند ما را به شهرهای مختلف، در هر دو سط ، می

 انرژی پيش ببرد.

 روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره تحقيقات كاربردی قرار دارد و ازلحاظ روش تحقيق از 

تحليلی است. ای پژوهش با هدف ارزیابی كاربری اراضی محله  -ش توصيفینوع رو

آباد تهران بر مبنای كارایی انرژی در راستای توسعه پایدار پرداخته است؛ بنابراین در  یوسف

برای  0های مختلف در ای زمينه، مدل ليد ها و روش همين ارتباط پس از ارزیابی مدل

های این پژوهش در  موردمطالعه انتخاب شده است. داده ارزیابی كارآیی انرژی در محدوده

ها، سرانه انرژی، طرح تفصيلی  مجموع از طریق آمار و اطالعات موجود از جمله سرشماری

های فرادست و سایر منابع اطالعاتی  های اسنادی، طرح منطقه و ... كه در طرح

وامع، به یک اجتماع اند. هدف ليد تبدیل روش ساخت و طراحی عملكرد ج آمده دست به

زیست سالم و مرفه است كه سبب بهبود كيفيت زندگی  پذیر سازگار با محيط مسئوليت

ریزی كاربری زمين و در كل  وسازهای جدید و برنامه شود. مدل ليد با تأكيد بر ساخت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ریزی شهری، باعث افزایش كارآمدی و كارآیی مصرف انرژی، مصرف آب و بهبود  برنامه

 شود. ر شهر میكيفيت هوا د

وساز و نوسازی عمده  شده در این مقاله بر اساس طرح جدید ساخت وتحليل ارائه تجزیه

، تخصيص امتياز بين اعتبارات بر اساس تأثيرات 3600است. در ليد  3600برای ليد 

برداری و  باشد. تأثيرات شامل طراحی، ساخت، بهره محيطی و مزایای انسانی می زیست

منظور  (. بهUSGBC, 2016شود ) بر رفاه محيطی یا انسانی تعریف می نگهداری ساختمان

سازی انرژی،  كمی كردن تأثيرات هر یک از پارامترها، تركيبی از رویكردها، ازجمله مدل

 3600تواند مورداستفاده قرار گيرد. ليد  ونقل می وتحليل حمل ارزیابی چرخه حيات و تجزیه

موقعيت و ارتباط هوشمند، الگو و طراحی واحد  از پنج دسته اصلی تشكيل شده است:

وری آب و منابع و كيفيت محيط داخلی  وساز سبز، بهره همسایگی، زیرساخت و ساخت

های خود را دارند. اعتبارات خاصی برای هر  ها زیرمجموعه باشد كه هركدام از این دسته می

شود. امتيازات  می دسته تعيين شده است و به هر اعتبار امتياز نسبی اختصاص داده

آمده از این اعتبارات جمع شده تا نمره نهایی ساختمان یا محله یا منطقه  دست به

موردمطالعه را نشان دهد. همچنين دو دسته دیگر وجود دارد، نوآوری در طراحی و اولویت 

 (.USGBC, 2016دهد ) ها ارائه می امتياز اضافی برای پروژه 06ای كه  منطقه

برای مدل ليد، سه دسته معيار موقعيت و ارتباط هوشمند )شامل در این مقاله 

های نزدیكی به مدرسه، كاهش وابستگی به اتومبيل و شبكه دوچرخه(، الگو و  شاخص

های توسعه فشرده، تسهيالت عبور و مرور، تنوع  طراحی واحد همسایگی )شامل شاخص

های  سبز )شامل شاخص وساز های عمومی(، زیرساخت و ساخت مسكن و دسترسی به فضای

ها( در نظر  ها و كارآیی انرژی ساختمان كاهش جزایر حرارتی، كارآیی انرژی زیرساخت

ها، امتيازدهی  گرفته شده است. پس از ارزیابی محله و واحد همسایگی، با توجه به شاخص

شود  بندی امتيازها، واحدهای همسایگی در یک محله ارزیابی می گيرد و با جمع صورت می

آباد و با درنظر گرفتن موقعيت و وضعيت  (. برای محله یوسف32: 0210)رضایی، برك پور، 

شاخص، الگو  2های ليد، معيار موقعيت و ارتباط هوشمند دارای  فعلی آن، بر طبق شاخص

 06شاخص و در مجموع با  2وساز سبز با  شاخص و ساخت 0و طراحی واحد همسایگی با 

كنند، امتيازدهی  ها براساس هدفی كه دنبال می س شاخصگردد. سپ شاخص ارزیابی می

شده نسبت به  شده و امتياز كسب ها پرداخته شوند. در انتها به تحليل هریک از شاخص می

 شود. هر شاخص برای محله محاسبه می
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 محدوده موردمطالعه

هكتار از سمت شمال به  3000نفر و وسعت  320630منطقه شش تهران با جمعيت 

آزادی، در مرز شرقی توسط بزرگراه مدرس  -همت، از سمت جنوب به محور انقالب بزرگراه

و از سمت غرب به بزرگراه شهيد چمران محدود شده است. شهرداری منطقه شش استان 

محله برخوردار است. این منطقه از تهران از جمعيتی بالغ بر  00ناحيه و  0تهران از 

های حكومتی، دولتی،  درصد ساختمان 26ش از باشد كه بي نفر برخوردار می 3060666

های مختلف در این منطقه از تهران واقع شده است. منطقه شش تهران از  نهادها و بانک

و از جنوب  0، از سمت شرق به منطقه 3، از سمت غرب به منطقه 2سمت شمال به منطقه 

اكم ناخالص شود. منطقه شش در وضع موجود با تر محدود می 03و  00، 06به مناطق 

ترین  عنوان یكی از مهم درصد مساحت شهر تهران، به 2نفر در هكتار با سطحی معادل  068

 مناطق شهری تهران، جایگاه رفيع در تحوالت شهری تهران داشته و دارد.

 

های آن، ب( نقشه کاربری اراضی محله  الف( منطقه شش تهران و نواحی و محله .3شکل 

 فضیلی منطقه شش تهران(آباد )منبع: طرح ت یوسف

های  ها و خيابان بر دارا بودن مراكز درمانی، تفریحی و فضای سبز، با محله این محله عالوه

آباد دارای فرهنگسرا، كانون و مراكز آموزشی برای  اصلی و مهم تهران همسایه است. یوسف
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های  رانجواری با پارك و رستو ایجاد فضایی مرفه برای اهالی محله است، همچنين هم

درصد  06آباد در حدود  ها خوب این محله است. محله یوسف آ.اس.پ یكی دیگر از ویژگی

درصد به فضای سبز اختصاص دارد )پایگاه اینترنتی  0به كاربری مسكونی و تجاری و حدود 

 (.0066شهرداری تهران، 

 وتحلیل های پژوهش و تجزیه یافته

ای از  آباد تهران انجام گرفت، قسمت عمده سفطبق ارزیابی كه توسط مدل ليد در محله یو

محله به كاربری مسكونی اختصاص دارد. همچنين برای شاخص بعدی بخش وسيعی از 

متری با  066محدوده به محل ایستگاه اتوبوس دسترسی مناسب دارند )در شعاع دسترسی 

له سرویس هایی كه در هفته به مح ایستگاه اتوبوس قرار دارند(. ميزان تعداد اتوبوس

امتياز را از شاخص كاهش معيار  0دهی باال قرار گرفته و محله  دهند، در دسته سرویس می

برای محله كسب  0كند. از نظر نزدیكی به مدرسه نيز امتياز  وابستگی به اتومبيل كسب می

شود، زیرا تعداد كافی دبستان و دبيرستان محله را پوشش داده است. به سبب عدم  می

 ماند. بهره می دوچرخه، محله از امتياز این شاخص بی وجود شبكه

به دليل تراكم مسكونی پایين در محدوده موردمطالعه، امتياز توسعه فشرده كسب 

 0666واحد مسكونی یا بيشتر در هر  0شود، زیرا بر اساس شاخص مدل تراكم حداقل  نمی

د با توجه به ميانگين آبا مترمربع از زمين قابل ساخت موردنظر است كه در محله یوسف

مترمربع( و متوسط طبقات آن، تراكم مسكونی محله  036اندازه واحدهای مسكونی )باالی 

امتياز  0بوده و از نظر توسعه فشرده محله  0مترمربع است كه كمتر از  0666در هر  3/0

كند. محدوده از نظر شاخص تسهيالت عبورومرور به سبب وجود  شاخص را كسب می

 كند. های اتوبوس مناسب و تسهيالت عبورومرور پياده و ... امتياز یک را كسب می ایستگاه
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 آباد های اتوبوس محله یوسف ایستگاه .4شکل 

از نظر كارایی انرژی در ساختمان نيز با توجه به هدف مدل در جهت رعایت استانداردهای 

ذشته تمركز بيشتری سال گ 06وساز و رعایت مقررات ملی ساختمان چون حدوداً از  ساخت

درصد  30ها در محله تنها  بر این موضوع قرار گرفته شده است، با توجه به قدمت ساختمان
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توان برآورد نمود كه  طور دقيق نيز نمی سال قدمت داشته و همچنين به 06تا  6ها  از پالك

زان كم، تنها اند یا خير. با توجه به این مي درصد نيز كامالً مقررات را رعایت كرده 30همين 

امتياز این شاخص برای محله در  شده است. برای شاخص كاهش جزایر حرارتی با  0/6

بام سبز، وجود  شده از قبيل فضاهای مسقف، پشت توجه به مواردی كه در مدل درنظر گرفته

امتياز به سبب وجود باغچه در  0/6كننده نور و ... تنها  فضای سبز در حياط، مصال  منعكس

ها كه  كند و در نهایت برای شاخص كارایی زیرساخت ه محله اختصاص پيدا میحياط ب

شود مدنظر است، محله  های تجدیدپذیر استفاده می هایی كه از انرژی استفاده از زیرساخت

نماید. در مجموع  ها كسب می های خورشيدی در پارك امتياز را برای استفاده از چراغ 0/6

امتياز را به دست آورده است  00/00امتياز ممكن حدود  30از امتياز محدوده مورد مطالعه 

قرار دارد  -شده تقریباً بيشتر از نيمی از امتيازها كسب –دهنده وضعيت مورد تأیيد  كه نشان

شود.  و با تغييرات دیگر در محدوده، كارایی انرژی با توجه به مدل ليد بيشتر می

جهت كاهش مصرف انرژی و كارایی انرژی  پيشنهادهای مختلفی برای ارتقای محدوده در

های  شود. پس از اعمال تغييرات و پيشنهاد مشاهده می 3شده است كه در جدول  ارائه

رسد؛ بنابراین با  امتياز ممكن می 30از  00/30شده توسط محله به  شده، امتيازات كسب ارائه

 26است كه تقریباً مشاهده  امتيازی قابل 0توجه به امتياز وضع موجود محدوده، رشد 

جویی در مصرف انرژی نزدیک است.  های صرفه درصد، بيشتر از وضع موجود به شاخص

ها، با توجه به  محاسبه دقيق ميزان كاهش مصرف انرژی در محدوده، پس از اعمال پيشنهاد

طور  تر دارد اما به شده در مدل ليد نياز به بررسی دقيق های مطرح تأثير متفاوت شاخص

 درصد كاهش داد. 06تا  26توان مصرف انرژی را به ميزان  می تقریبی

 آباد های منتخب مدل لید در محله یوسف شاخص .1جدول 

 امتیاز نحوه امتیازدهی شاخص معیار
امتیاز 

 محله

موقعیت و 

ارتباط 

 هوشمند

 نزدیکی به مدرسه

 066% واحدهای مسكونی در فاصله 06حداقل 

ودك، متری شعاع دسترسی مدرسه )مهدك

 ابتدایی، راهنمایی، دبيرستان( قرار گيرند

0 0 

کاهش وابستگی 

 به اتومبیل

 066% واحدهای مسكونی در فاصله 06حداقل 

متری شعاع دسترسی ایستگاه اتوبوس قرار 

 دهی آنان گيرند و ميزان سرویس

0-8 0 

 شبکه دوچرخه
وجود ایستگاه دوچرخه یا شبكه دوچرخه 

 ونقل حمل عنوان قسمتی از شبكه به
0 6 
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 امتیاز نحوه امتیازدهی شاخص معیار
امتیاز 

 محله

الگو و طراحی 

واحد 

 همسایگی

 توسعه فشرده
واحد مسكونی یا بيشتر در هر  0وجود حداقل 

 مترمربع از زمين قابل ساخت 0666
0-0 0 

تسهیالت عبور و 

 مرور

وجود مبلمان مناسب از قبيل ایستگاه اتوبوس، 

 مترو، تابلوها و ...
0 0 

 تنوع مسکن
جه به مساحت دسترسی به انواع مسكن با تو

 برای قشرهای مختلف شهروندان
0-2 0 

دسترسی به 

 فضاهای عمومی

درصد واحدهای مسكونی  16دسترسی حداقل 

ها، ميادین، فضاهای باز  صورت پياده به پارك به

 و سبز

0 30/6 

ساخت و ساز 

 سبز

کاهش جزایر 

 حرارتی

های مسقف، استفاده از مواد  وجود پاركينگ

 ها، بام سبز پوش كف كننده نور در بازتاب
0 30/6 

کارآیی انرژی 

 ها زیرساخت

های تجدیدپذیر در  كارگيری انرژی به

های راهنمایی،  ها مانند چراغ زیرساخت

 های خيابانی خورشيدی و ... چراغ

0 30/6 

کارآیی انرژی 

 ها ساختمان
 3 2-0 وساز رعایت استاندارد ساخت

 گیری نتیجه

داد با توجه به ابزار و روش ارزیابی كارایی انرژی با اقداماتی  های پژوهش حاضر نشان بررسی

چون ترویج اختالط كاربری، افزایش تراكم و فشردگی، توزیع سلسله مراتبی خدمات در 

ونقل محور، ایجاد شبكه معابر پيوسته و یكپارچه، مدیریت  مراكز اصلی فعاليت، توسعه حمل

ونقل عمومی و  دسترسی پياده و دوچرخه و حملگذاری پاركينگ و افزایش قابليت  و قيمت

ها و غيره موجب كاهش  تغيير الگوی انرژی مصرفی در بخش خانگی، ساختمان و زیرساخت

مصرف انرژی و دست یافتن به كارایی انرژی خواهد شد. در مقاله حاضر مقياس محله 

آباد  محله یوسف طوركلی ميزان مصرف انرژی در طور مستقيم مدنظر قرار گرفته شد و به به

های پرمصرف  های مدل ليد مورد ارزیابی قرار گرفت و بخش ها و سنجه با توجه به شاخص

ونقل، برآورد گردید. ارزیابی محله  های ساختمان و حمل آباد، شاخص انرژی در محله یوسف

 با مدل ليد حدوداً امتياز مورد تأیيد از نظر مدل را به خود اختصاص داد كه با توجه به

شده كارایی انرژی در محله در حد متوسط قرار داشته و با تغييرات  معيارهای انتخاب

توان كارایی انرژی در محله را افزایش داد. درواقع بررسی یكی از محالت  مختلف می
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چارچوبی برای بررسی محالت مختلف شهر تهران در تحقيقات آینده و درنهایت بررسی 

داستفاده قرار خواهد گرفت؛ بنابراین بر اساس نتایج حاصل كارایی انرژی در سط  شهر، مور

ها و راهكارهای پيشنهادی برای ارتقای كارایی انرژی و با  وتحليل پژوهش و توصيه از تجزیه

توان  های اقدام مختلف می گذاری و برنامه های ارزیابی كارایی انرژی، با سياست توجه به مدل

توان بيان نمود كه اقدام به درنظر گرفتن كارایی  وركلی میط كارایی انرژی را افزایش داد. به

تنها كمبود منابع انرژی تبدیل به  انرژی در ساختار شهر ازآنجایی واجد اهميت است كه نه

تر پيش  سوی شهرهایی باكيفيت تواند ما را به می مسألهمعضل جهانی شده است، بلكه این 

با انرژی با هدف كاهش مصرف آن و دستيابی به رو ضروری است اقدامات مرتبط  ببرد. ازاین

اقتصادی -كارایی انرژی صورت پذیرد و با بستر فرهنگی خود سبب رونق اجتماعی

زمان با ارتقا كيفيت محيط به حفظ منابع طبيعی نيز  زیست شهروندان شده و هم محيط

ه تدوین ها ب توان با شناخت، تحليل و كاربست این شاخص توجه داشته باشند. لذا می

 الگوهایی رسيد كه به اعتالی وضعيت كنونی معماری و شهرسازی كشور كمک كند.

 آباد های منتخب در مدل لید برای محله یوسف پیشنهادهای شاخص .2 جدول

 امتیاز ها پیشنهاد شاخص

امتیاز 

فعلی 

 محله

امتیاز 

نهایی 

 محله

کاهش وابستگی 

 به اتومبیل

وبوس محله، تعبيه و با توجه به نقشه شعاع دسترسی ات

های دیگر متناسب باشرایط محله  كردن ایستگاه اضافه

 ها دهی اتوبوس و افزایش سرویس

0-8 0 8 

 شبکه دوچرخه
با توجه به شيب مناسب محله، قراردادن شبكه 

 دوچرخه در محله
0 6 0 

 توسعه فشرده
بندی و تغييرات در طرح تفصيلی آینده  با تغيير پهنه

 پذیر شود. ای شاخص امكان یساز امكان پياده
0-0 0 0 

کاهش جزایر 

 حرارتی

ریزی و ایجاد فاكتورهایی مانند بام سبز، نصب  برنامه

های سرد، كف سازی سرد، افزایش انعكاس  سقف

 ها و... سطوح خيابان

0 30/6 0 

کارآیی انرژی 

 ها زیرساخت

های خيابانی  ریزی برای استفاده بيشتر از چراغ برنامه

 و ...خورشيدی 
0 30/6 0 

کارآیی انرژی 

 ها ساختمان

ریزی، اجرا و نظارت و پایش نسبت به مقررات  با برنامه

جویی در مصرف انرژی(  ملی ساختمان كشور )صرفه

 ها افزایش داده شود. كارایی انرژی در ساختمان

0-2 3 2 
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 منابع

ن همایش ملی سازی مصرف انرژی در ساختمان. سومی بهینه(، 0286اربابيان، همایون )
كميته ملی انرژی جمهوری اسالمی  ،1381ماه سال  اردیبهشت 11 - 12انرژی، 

 ایران، تهران.

 .www.tehran.ir(، 0066پایگاه اینترنتی شهرداری تهران. )

ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس شهری در (، 0210رضایی جهرمی، پگاه، برك پور، ناصر. )

، نه مطالعاتی: محله ظهیرآباد شهر تهرانمقایسه دو روش لید و تریس نمو

 .26-08، : 0شماره  0210جهان سال ششم بهار  نقش

ارزیابی کارایی انرژی در (، 0218رضویان، محمدتقی، مؤذن، سهراب، قورچی، مرتضی. )

ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار )مطالعه  مقیاس محله
جغرافيا و توسعه فضای شهری سال ششم بهار  موردی: محله ولنجك شهر تهران(،

 (.06)پياپی  0شماره  0218و تابستان 

بررسی نقش عوامل کاربری زمین در کیفیت (، 0212شيعه، اسماعيل، پورحيدری، سهيال. )

های  همایش ملی نظریه پایداری اجتماعی شهر )نمونه موردی: شهر محمدیه(،

 نوین در معماری و شهرسازی، قزوین.

ریزی کاربری زمین در راستای توسعه  برنامه(، 0210، محمدمهدی، قرائی، آزاده. )عزیزی

سازی مصرف انرژی )مطالعه موردی: محله  ای با تأکید بر بهینه پایدار محله
 .08-0، : 0210هویت شهر شماره بيست و دوم، سال نهم، تابستان  دروس، تهران(،

ریزی کاربری اراضی شهری با رویکرد  مهتدوین معیارهای برنا(، 0281فت  جاللی، آ. )
نامه  . پایانکارایی انرژی، نمونه موردی: واحد همسایگی در شهر جدید هشتگرد

 ارشد شهرسازی، دانشگاه تربيت مدرس. جهت اخذ دوره كارشناسی

انرژی و پایداری شهری. مجموعه مقاالت توسعه (، 0280مفيدی شميرانی، سيد مجيد. )

 .003-030: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، : تهرانشهری پایدار، 
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