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  پیشگفتار
شهرهاي جدید به عنوان رویکردي نو در نظام مدیریت توسعه سکونتگاهی ایران مطرح بوده 

موفق در پاسخگویی به سرریز  ها و انتقادات پیش رو، سیري نسبتاً غم همه چالشر و علی
ثري در این عرصه ؤجمعیتی شهرهاي مختلف کشور طی نموده و اهداف کلیدي و م

جانبی تحوالت جهانی و نیز تغییرات بخش  آثاراند. شهرهاي جدید از  گیري کرده جهت
هاي نهم و دهم در امان نبوده است و این موضوع مطالعه و پژوهش  مسکن در دولت

سازد.  با انتقال مفاهیم و رویکردهاي نو و تجارب موفق جهانی را ضروري میم أکاربردي تو
گرفته در جامعه شهري کشور، توسعه  از سوي دیگر، تحوالت، تمایالت و انتظارات شکل

شک  هاي جدید با رویکردهاي نو را ضروري ساخته است. این موضوع، بی شهرها و شهرك
محیطی، فرهنگی و ... نیازمند دقت و بررسی  تدر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، زیس

  علمی است.
هاي شرکت  ها و نشریات تخصصی در حوزه فعالیت با عنایت به این امر، انتشار کتاب

تواند در حوزه تولید و انتقال دانش در زمینه  مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید، می
بندي  باشند. براساس جمعثر ؤکردن این خواسته م هاي جدید و عملیاتی شهرها و شهرك

صورت گرفته در معاونت مسکن و توسعه شرکت عمران شهرهاي جدید و با عنایت به 
هاي  مجموعه کتاب"سوابق و تجاربی که پیش از این در مجموعه وجود داشته است، انتشار 

هاي  با ماهیت مجموعه مقاالت نظري و کاربردي موثر در حوزه فعالیت "شهرهاي جدید
همکاري مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مد نظر قرار گرفته است. هدف از شرکت با 

هاي شرکت عمران  انتشار کتاب شهرهاي جدید، تولید و ترویج دانش در حوزه فعالیت
مندي از تجارب جهانی، فرصت تحلیل و نقد تجارب  شهرهاي جدید است که ضمن بهره

  ب را فراهم نماید. شهرهاي جدید ایران و ارتقاء کیفی این تجار
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 هشتگرد در شهر جدید پایدار  ریزي و طراحی یک محله برنامه/    ح            

شهرسازي، بازنگري در سیاست توسعه  و از سوي دیگر، از ابتداي دولت یازدهم، وزارت راه
شهرهاي جدید ایران و تحول این سیاست را در قالب نسل نوین شهرهاي جدید که مبتنی 
بر کارکردهاي غیرسکونتی بوده و از آن به عنوان بازویی براي اعمال حاکمیت ملی در 

شود، مدنظر قرار داده است. بر همین  برداري می ه سرزمینی و آمایش سرزمین بهرهتوسع
اساس پژوهش و ایجاد فضاي گفتگو در این زمینه مورد توجه شرکت مادرتخصصی عمران 

  شهرهاي جدید ایران قرار گرفته است.
 ریزي و برنامه: ینه سازي مصرف انرژي در شهرهاي جدیدبه«کتاب حاضر که با عنوان 

روي  پیش» )طراحی یک محله پایدار در شهر جدید هشتگرد (تجربه مشترك ایران و آلمان
هاي شهرهاي جدید  خوانندگان محترم قرار دارد، به عنوان هفتمین کتاب از مجموعه کتاب

سازي  توسعه بافت شهري با بهینه -شهرهاي جوان«بر پایه نتایج مستخرج از طرح مطالعاتی 
انتشار این کتاب بتواند  ،رود منتشر شده است. امید می »کرج -منطقه تهرانمصرف انرژي در 

هاي توسعه شهرهاي جدید در ایران و   گامی هرچند کوچک در مسیر تحول در سیاست
  بازاندیشی در این حوزه محسوب شود. 

لفان و نیز ؤداند از تالش م شرکت عمران شهرهاي جدید برخود وظیفه می
ها نهایت تشکر و امتنان را به عمل آورد.  ین و انتشار این مجموعه کتاباندرکاران تدو دست

مندان  هاي سازنده خوانندگان، متخصصان و حرفه این شرکت از دریافت نظرات و دیدگاه
  کند. استقبال می

  اله طاهرخانی حبیب
  معاون وزیر راه و شهرسازي

  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهرهاي جدید  
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  مقدمه
 - سازي مصرف انرژي در منطقه تهران ا بهینهیتوسعه بافت شهري  - شهرهاي جوان«پروژه 

است که در کشورهاي مختلف درحال توسعه در چارچوب طرح   اي پروژه 10یکی از » کرج
است. این  تعریف شده میالدي 2013تا  2008هاي  در فاصله سال» ابرشهرهاي آینده«کلی 
اند، از طرف وزارت علوم آلمان مورد حمایت  با هدف توسعه پایدار تعریف شدهها که  پروژه

هاي مذکور، با توجه به گسترش روند جهانی شهرنشینی و رشد  پروژهمالی قرار گرفتند. 
ها از تناسب  همه این پروژهرویه ابرشهرها در کشورهاي درحال توسعه، مطرح شد.  بی

ی برخوردار بوده و در ابرشهرهاي چین، اتیوپی، هند، ایران، موضوعی و جغرافیایی مناسب
سازي مصرف انرژي در  مراکش، پرو، آفریقاي جنوبی و ویتنام مربوط طرح شده و به بهینه

هایی چون مسکن و ساخت و ساز، تغذیه و کشاورزي شهري، بهداشت عمومی و  حوزه
ن مستقیم انرژي، حمل و نقل، ریزي و حاکمیت شهري، مصرف و تامی کیفیت زندگی، برنامه

بازیافت زباله و مدیریت محیط زیست اختصاص یافتند. فراتر از نتایج حاصل از تک تک 
بندي نتایج مشترك کل برنامه و به ویژه، ایجاد شبکه ارتباطی میان  ها، جمع پروژه
ین است. بر این اساس، چند هایی که از لحاظ موضوعی ارتباط دارند، مد نظر بوده پروژه

هاي مختلف با حضور متولیان  منظور تبادل اطالعات و ارائه دستاوردهاي پروژه همایش به
  بندي مشترکی از نتایج ارائه شد. کشورها برگزار شد و در سمینار نهایی نیز جمع

سازي مصرف انرژي در منطقه  توسعه بافت شهري با بهینه - شهرهاي جوان«پروژه 
وزارت مسکن و شهرسازي، شرکت عمران شهرهاي جدید  در ایران با حمایت» کرج -تهران

و با همکاري مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در ایران و دانشگاه فنی برلین به انجام 
هاي   عنوان مخاطب اصلی، دیگر طرف رسید. همچنین، شرکت عمران شهرجدید هشتگرد به

ها بنا به موضوعات مورد  گاههاي تخصصی و دانش کاري پروژه را شکل داد. در آلمان نیز گروه
تا  2008نیاز به همکاري با دانشگاه فنی برلین پرداختند. زمان اجراي این پروژه از سال 

ریزي  عنوان ویژگی بارز طرح در خور توجه است، برنامه میالدي تعریف شد. آنچه به 2013
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عهده  را بههاي مختلف کاري بود که هریک بخشی از کار  یکپارچه و هماهنگی میان گروه
گرفتند. الگوي پیشنهادي همکاري و تقسیم وظایف در صورت مدیریت و اجراي صحیح، 
این قابلیت را داشت که طرحی یکپارچه با رویکرد چند وجهی ارائه نماید. عالوه بر آن، 

عنوان محور پایه در کلیه فرایندهاي طراحی تا اجرا و در  درنظر گرفتن محیط زیست به
سازي، رویکردي است که کمتر در ایران مورد  ف شهرسازي تا ساختمانهاي مختل مقیاس

  توجه جدي قرار گرفته است.
هاي تخصصی دوجانبه در ایران و آلمان بنیان  این پروژه در پی برگزاري شماري کارگاه

هاي تخصصی هماهنگ شده توسط دانشگاه فنی برلین و مرکز  گذاشته شد. اولین کارگاه
میالدي در رابطه با مسائل مختلف  2004و 2003هاي  مسکن در سال تحقیقات ساختمان و

ساختاربخشی مجدد و پایدار بخش ساختمان و مسکن در "ساختمان و مسکن و با محوریت 
 برگزار گردید.  "ایران

اي شکل گرفت و در  تر منطقه انداز وسیع همکاري علمی با ایران با درنظر گرفتن چشم
راهکارهاي قابل انتقال یا قابل اعمال در دیگر کشورهاي منطقه نتیجه، هدف غایی، یافتن 

هاي تخصصی دوجانبه، توسعه شهرهاي  در خالل کارگاه .خاورمیانه و شمال آفریقا بود
به بعد، شهر جدید هشتگرد واقع  2004جدید به عنوان موضوع کار مطرح گردید. از سال 

ج در شاهراه توسعه غرب تهران (با کیلومتري غرب کر 35کیلومتري غرب تهران و  65در 
ریزي گسترده و  بیشترین آهنگ رشد)، براي پروژه انتخاب شد. این شهر به دلیل برنامه

هاي منحصر به فرد در طراحی و مدیریت ساخت به اجماع، به عنوان  اهمیت آن و نیز ویژگی
اب یک مرکز شهري کامالً جدید جهت همکاري مشترك پژوهشی میان دو کشور انتخ

گردید. بنابراین شرکت عمران شهرهاي جدید به عنوان شریک عمده سوم همکاري میان 
ریزي نمودند  ایران و آلمان وارد شد. هر سه گروه به صورت مشترك توسعه پروژه را برنامه

اولین دستاوردهاي این همکاري » فناوري نوین«و » کیفیت نوین«ي پایلوت  که دو پروژه
ژه اول، ایران بود و در آن از مشاوره و هدایت تیم آلمانی استفاده شد. بودند که محوریت پرو

هاي  ریزي و ارائه شد که در آن از فناوري توسط گروه آلمانی طرح»  فناوري نوین«پروژه 
عنوان ساختمانی نمونه در ایران ساخته  پیشرفته ساخته بهره گرفته شد و قرار بود که به

تحقیق "اي در قالب برنامه تحقیقاتی رك براي تعریف پروژهشود. در ادامه، درخواستی مشت
به وزارت علوم آلمان پیشنهاد شدکه مورد موافقت  "براي توسعه پایدار ابرشهرهاي آینده

نام گرفت، بودجه  "شهرهاي جدید در ایران -شهرهاي جوان "قرار گرفت و به این پروژه که
  الزم اختصاص یافت. 
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این طرح در قالب طراحی شهري در یک محله نمونه و سه پروژه پایلوت در زمینی به 
شد. دانشگاه فنی برلین شماري از  تهیههکتار در شهر جدید هشتگرد  35مساحت 

سسات و طرفین آلمانی را در پروژه شهرهاي جدید وارد نمود که در این رابطه، عالوه بر ؤم
تعدادي از مؤسسات تحقیقاتی غیردانشگاهی و نیز انجمن  استاد از دانشگاه فنی برلین، 12

اي متعلق به آن و  براندنبورگ و نیز موسسه آموزش فنی وحرفه -وساز برلین صنایع ساخت
هاي خصوصی وارد پروژه شدند. در خالل کار تحقیقاتی بر روي سه پروژه پایلوت،  شرکت

در نتیجه آن، انتشار گاز کربن  مشخص گردید که تمرکز بیشتري بر عملکرد مصرف انرژي و
هاي مورد  هاي احداث شده در شهرهاي جدید در ایران مورد نیاز است. تخصص از ساختمان

نیاز در پروژه شهرهاي جدید به کار گمارده شدند تا مباحث مربوط به کنترل انرژي در 
ج دنبال کر -سطح شهري و ساختمان را با در نظر گرفتن شرایط ملی و محلی منطقه تهران
ساختارهاي "نمایند. لذا تمرکز فاز اصلی برنامه تحقیقاتی از رویکرد کلی پایداري به محور 

تغییر یافت. بر همین  "بهینه از لحاظ انرژي و شرایط اقلیمی در مراکز رشد و توسعه شهري
بهینه سازي مصرف انرژي شهري. توسعه بافت  -شهرهاي جوان"اساس، عنوان پروژه به 

شد. نتایج تفصیلی این  تغییر داده "کرج -مصرف بهینه انرژِي در منطقه تهرانشهري با 
مجلد مستندسازي فرایند  3مجلد به فارسی و  8، یمجلد به انگلیس 10پروژه، در قالب 

  طراحی شهري و معماري به چاپ رسیده که در مقاله نخست به تفصیل بیان شده است. 
  

  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
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توسعه  -ساختار و فرایند طراحی محله نمونه در پروژه شهرهاي جوان
  کرج -سازي مصرف انرژي در منطقه تهران بافت شهري با هدف بهینه

 
   1رودلف شفر
   2طیبه پرهیزکار
   3غزال راهب

  چکیده
 -سازي مصرف انرژي در منطقه تهران توسعه بافت شهري با بهینه -شهرهاي جوان«هدف اصلی پروژه 

مصرف انرژي در شهرهاي جدید است. در این سازي  ، دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق بهینه»کرج
مد نظر ریزي و استفاده از الگوها و فنون مناسب  اي از طریق برنامه منفی گازهاي گلخانه آثارکاهش  ،طرح

بینی شد تا  هاي مختلف پیش گذاري اهداف، چندین پروژه پایلوت با هدفاین بوده است. براي دستیابی به 
  .شودکار رفته ارائه  ریزي و فنون به فرایند اجرا، روش، برنامه الگوهایی قابل تعمیم در مورد

هاي مختلف کاري است  ریزي یکپارچه و هماهنگی میان گروه برنامه ،طرحو درخور توجه این ویژگی بارز 
در صورت مدیریت و  ،عهده دارند. الگوي پیشنهادي همکاري و تقسیم وظایف که هریک بخشی را به
که . عالوه بر آن، محیط زیست داردطرحی یکپارچه با رویکرد چند وجهی  ارائهاجراي صحیح، قابلیت 

شهرسازي تا  ، ازهاي مختلف طراحی تا اجرا و در مقیاس ، ازدر کلیه فرایندها محوري پایه
  گرفته است.نقرار است، در ایران، مورد توجه جدي سازي  ساختمان
و شرح مختصري از  اجرایند آاضر پس از شناخت کلیات پروژه در دو مقیاس به معرفی فرنوشتار ح

  هاي ساختمانی الگو پرداخته است. دستاوردهاي آن در دو مقیاس شهرسازي و پروژه
ریزي و طراحی شهري، طراحی  اي، برنامه سازي مصرف انرژي، گازهاي گلخانه بهینه واژگان کلیدي:

  معماري، فناوري ساخت
                                                             

 rudolf.schaefer@campus.tu-berlin.de، استاد دانشگاه فنی برلین. 1
 t.parhizkar@yahoo.com  ،مسکن و شهرسازي ،دانشیار مرکز تحقیقات راه. 2
 raheb@iust.ac.ir، مسکن و شهرسازي ،استادیار مرکز تحقیقات راه .3
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  قدمهم. 1
 -سازي مصرف انرژي در منطقه تهران توسعه بافت شهري با بهینه -شهرهاي جوان«پروژه 

است که در کشورهاي درحال توسعه در چارچوب طرح کلی   اي پروژه 10یکی از » کرج
است. این پروژه با  تعریف شده میالدي 2013تا  2008هاي  در فاصله سال» ابرشهرهاي آینده«

حمایت وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم و تحقیقات دولت فدرال آلمان و همکاري شرکت 
عمران شهرهاي جدید، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در ایران و دانشگاه فنی برلین در 

به  ،ضوعات مورد نیازبنا به مو ،ها هاي تخصصی و دانشگاه آلمان به انجام رسید. در آلمان، گروه
پژوهشی گسترده و  هاي  همکاري با دانشگاه فنی برلین پرداختند. این برنامه در قالب طرح

کشور (چین، هند، افریقاي جنوبی، مراکش، مصر و ...) بوده است.  دهمان در همز المللی، بین
  )2013(شفر و همکاران، 

ترین شهرهاي  عنوان یکی از بزرگ ، بهقزوین -در این پروژه، شهر جدید هشتگرد در محور کرج
منظور   جدید و با رشد جمعیتی زیاد در حوزه غرب تهران و تمرکز آن در شهر کرج، به

محور تأمین مسکن در پیرامون شهرهاي تهران و کرج انتخاب شده  دستیابی به اهداف توسعه
صرف انرژي و کاهش سازي م است. تأکید اصلی پروژه بر اهداف توسعه پایدار از طریق بهینه

  ) در شهرهاي جدید بوده است.GHG1اي ( گازهاي گلخانه
ریزي و  یند برنامهآمنظور معرفی الگویی از فر مقاله حاضر مروري بر ساختار و اهداف طرح، به

 اجراي آنریزي و فرایند  طراحی با رویکرد یکپارچه است که برپایه مستندات مستخرج از برنامه
  تهیه شده است.

  هدف. 2
سازي مصرف انرژي در شهرهاي جدید  تأکید اصلی پروژه بر اهداف توسعه پایدار از طریق بهینه

ریزي و استفاده از  اي از طریق برنامه منفی گازهاي گلخانه آثاردنبال کاهش  طرح به این است. 
چندین پروژه پایلوت با  ،اهدافاین الگوها و فنون مناسب بوده است. براي دستیابی به 

ریزي و  بینی شد تا الگوهایی قابل تعمیم از نظر فرایند اجرا، روش، برنامه مختلف پیش  گذاري هدف
 ،سازي مصرف انرژي در شهرهاي جدید د. رویکرد اصلی طرح بهینهشوکار رفته ارائه  فنون به

طریق توسعه و اجراي اي از  منفی گازهاي گلخانه آثارویژه شهر جدید هشتگرد وکاهش  به
هایی براي مسکن پایدار  ها و طرح ریزي و طراحی، مدل هاي برنامه هاي نوآورانه، روش  زیرساخت

علمی و ایجاد یکپارچگی -دنبال ارائه راهکارهاي جدید در مبانی فنی . همچنین، این طرح بهاست
عالوه  تمان) است.هاي تخصصی با رویکرد چند سطحی (از کل شهر تا یک ساخ در تمامی زمینه

                                                             
1. Green House Gas 
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. در مجموع، ودش پذیري و ترویج این راهکارها نیز از اهداف پروژه محسوب می بر آن، تعمیم
  شرح زیر برشمرد: توان به ترین دستاوردهاي مورد انتظار پروژه را می مهم

ابداعات فنی و غیرفنی براي دستیابی به راهکارهاي بهینه مصرف انرژي مبتنی بر بوم،  -
  ند؛گیرریزي، توسعه و اجرا قرار  مطالعه، برنامهمورد 

گیران و سکنه شهر مورد مطالعه، در فرایند تولید،  نتایج و دستاوردهاي طرح براي تصمیم -
 توزیع و مصرف انرژي قابل استفاده باشد؛ 

مصرف منابع و کاهش انتشار نگر ارائه نماید که اولویت آن، کاهش  الگویی پایدار و آینده -
  باشد. کننده انرژي  هاي مصرف اي توسط بخش اي گلخانهگازه

 معرفی اجمالی شهر جدید هشتگرد. 3
راه   میانۀ در و تهران استان غرب در، البرز جنوبی رشته کوه دامنه در هشتگرد جدید شهر
و  60، 25 ترتیب به قزوین و کرج، تهران با شهرهاي آن فاصله و شده واقع قزوین -کرج
   .است کیلومتر 75
  

  
 1392مأخذ: پاکزاد و همکاران، ، هکتاري در شهر جدید هشتگرد 35موقعیت سایت  -1شکل 

  
و  یابی مکانن قزوی -تهران اتوبان شمال در 1360 دهه اواخر در که جدید شهراین 
 سهس سپو  دو یک، (فاز سازي آماده طرح چند احداث با 1370دهه  در شد، ریزي طرح

ر د هشتگرد جدید شهر نام به محدوده این 1385گرفت. در سال  شکل تدریج به فازدیگر)
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 جمعیت نفر 736/15خانوار شامل  4357داراي  که است گزارش شده سرشماري اسناد
 هشتگرد در شهري منطقه سه یا فاز زمان طراحی این پروژه، سه در .است بودهن ساک

 زمین صورت یا به و طراحی و ساخت حال در ها فاز بوده است و سایر سکنهي دارا جدید
وقت متعلق به مهاجران از  ساکنان درصد از 1/38اند.  پراکنده بوده سازهايو ساخت با خالی

کرج و  از غیر به تهران استان شهرهاي سایر از مهاجران بعدي، شهر تهران و در مرتبه
آن  اطراف شهرهاي و کرج شهر از درصد و بقیه مهاجران 5/24شهرهاي وابسته، معادل 

  ) 1387کده،  اند. (برگرفته از: مهندسین مشاور پی بوده
ریزي در شهر جدید هشتگرد در زمان شروع طرح را  ترین اطالعات مورد استفاده در برنامه مهم
   1:شرح زیر برشمرد توان به می

 شهر در سفر هزار 750 تعداد روزانه طرح کامل تحقق سال در شده انجام محاسبات اساس بر -
 68 که بوده شهري برون صورت به درصد 36 تعداد این از که شد  انجام هشتگرد جدید
 دسترسی برايبینی شد  پیش بنابراین .خواهد گرفت صورت قطار شهري طریق از آن درصد

 این براي بهینه عمومی نقل و حمل سیستم طراحی ایستگاه، به شهر ساکنین مطلوب
  . بود خواهد الزم ناوگان تأمین و) پایانه عنوان به( ایستگاه

 خطوط شامل شهر مرکزي میدان پایانه مشخصاتونقل عمومی،  منظور توسعه حمل به -
 توجه با خط، هر در نیاز مورد ناوگان همچنین و خطی تاکسی و رانی بوس مینی، رانی اتوبوس

 به خطوط کلیه براي... و ها حوزه پوشش تحت سطح و مسافر حجم خطوط، مقصد – مبدأ به
   .است شده محاسبه تفکیک

براساس  هاي گاز، برق، آب و تلفن است. از موضوعات مهم دیگر در شهر تأمین زیرساخت-
 از هشتگرد جدید شهر مصرفی اطالعات ارائه شده در طرح جامع شهرجدید هشتگرد، گاز

 صنایع و تأسیسات و نظرآباد هشتگرد، گاز مصرفی شهرهاي شده که تأمین  اینچی 12 خط
طریق  از آب ثانیه در لیتر 272 حدود درزمان مذکور .است داده راپوشش  مسیر در قعوا

 جنوب اتوبان و هشتگرد جدید شهر شمالی منطقه در شده هاي عمیق حفر چاه از برداري بهره
 جدید شهر عمران شرکت ها بین توافق اساس بر آنکه است. ضمن گردیده تأمین قزوین - تهران

 450 برداشت آب تا سقف براي چاه متعهد گردیده مجوز حفر آب سازمان نیرو، وزارت و هشتگرد
 در فاضالب دفع سیستمبراي  .صادر نماید شرکت عمران براي عمیق، هاي چاه از ثانیه در لیتر
بینی  در برنامه پیش مجزا روش با و آوري فاضالب جمع کشی لوله شبکه هشتگرد جدید شهر

                                                             
ریزي در زمان طراحی قرار  سال گذشته بوده که مبناي برنامه 10الزم به ذکر است که آمارها متعلق به حدود  .١

 گرفته است. 
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 کشی کانال شبکه طریق جوي از نزوالت از حاصل آبهاي و باران آب حالت این در .شده است
 از حاصل و فاضالب گردد می منتقل موجود يها رودخانه یا ها مسیل به اي جداگانه
 خانه سمت تصفیه به و آوري جمع فاضالب کشی لوله شبکه طریق از انسانی هاي فعالیت

 کیلوولت با دو نقطه تغذیه بوده 63 برق ایستگاه یک داراي شهر اینگردد.  می منتقل فاضالب
  ) 1387کده،  (مهندسین مشاور پی .است

  محدوده طرح. 4
هکتار در جنوب  35پروژه مورد نظر در قالب طراحی یک محله در زمینی به مساحت تقریبی 

  شده است. بینی شهر جدید هشتگرد پیش
پایدار، پاك و بهینه در مصرف انرژي است و در مقیاس   هکتاري الگو، نماد محدوده 35محدوده 

باشد.  سازي مصرف انرژي می المللی، الگوي اصلی تحقیقاتی در زمینه بهینه عملکردي ملی و بین
هاي مختلف اجتماعی، محیط شهري  انواع الگوهاي پایدار مسکن با در نظر گرفتن نیازهاي گروه

المی، ترکیب تکنولوژي ساخت و ساز جدید با اس-منطبق با اصول شهرسازي شهرهاي سنتی
 ایمنمعماري بومی مناطق خشک، فرم شهري فشرده، سیستم حمل و نقل عمومی یکپارچه و 

هاي نوین و بهینه در مصرف انرژي، عالوه بر کاهش مصرف  و در نهایت، استفاده از زیرساخت
کار و گذران اوقات  گی،زند براياي، محیطی مناسب  انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه

ن خود در مقیاس عملکردي محلی فراهم کرده است و به عنوان بخشی از شهر افراغت ساکن
توپوگرافی محدوده و پردازد.  خود میجدید هشتگرد، در تعامل با آن به ایفاي نقش مسکونی 

ردیف  گیري ایده اصلی طرح هستند. پیشنهاد طرح شامل چهار اقلیم، از عوامل مؤثر در شکل
 8000واحد مسکونی، معادل  2000مسکونی در راستاي شمال به جنوب است که در حدود 

  شده است. بینی پیش 260طبقه و تراکم  3نفر را در خود جاي خواهد داد. بناها حداکثر 
  

  
  شیب زمین در شهر جدید هشتگرد -2شکل 
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  تیهاي ساختمانی مسکونی در سا قرارگیري بلوك -3شکل 

  هکتاري 35ریزي و طراحی در پروژه  فرایند برنامه. 5
  يشهرو طراحی  يزیر برنامه .1.5

ریزي و طراحی شهري براي طراحی محله شهري پایدار و بهینه از نظر  هدف این طرح، برنامه
-مصرف انرژي است. این ایده طراحی شهري که از منطق فضایی و عملکردي شهر ایرانی

تهیه یک الگوي متراکم و خواناي شهري با سلسله مراتبی از فضاهاي اسالمی بر گرفته شده، به 
هاي مطلوب شهر  انجامد. ویژگی عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی و شبکه دسترسی می

سازي مصرف انرژي (براي مثال، بافت فشرده شهري، مصالح محلی،  ویژه از نظر بهینه به ،اسالمی
هایی با  طرح ،ریزي نوآورانه و جدید (براي مثال ههاي برنام سرمایش بهینه و غیره) با ایده

  شود.  متمرکز فاضالب) ادغام می کاربري مختلط) و زیرساخت (دفع نیمه
تلط در سطوح افقی و عمودي، دستیابی به هدف خهاي م این رویکرد همراه با الگوي کاربري

هاي چشمگیر  یکلی کاهش مصرف انرژي فسیلی و در نتیجه انتشار کربن را عالوه بر ویژگ
کند و هدف  پذیر می توسعه با کاربري مختلط، نظیر افزایش سرزندگی و کیفیت شهري امکان

ریزي  برنامه گردد. وري انرژي با استفاده از ابزارهاي مدیریت و کنترل کیفی تقویت می بهره
خت ریزي و سا تواند از طریق اجراي مدیریت یکپارچه، نقش مهمی در مرحله برنامه شهري می

اهداف  ،به عنوان اقدامات کالبدي خلق فضا ،معماري و طراحی شهرياین فرآیند ایفا نماید. 
فرهنگی، اقلیمی، و شیب سایت ویژه شهر جدید هشتگرد  -وري انرژي را با زمینه اجتماعی بهره

لذا وجوه اجتماعی ـ فرهنگی و اقلیمی نیز در این بعد پژوهش مورد مطالعه  سازند. یکپارچه می
سازي از طریق تدابیر فنی (براي مثال مصالح و  در کنار رویکرد بهینه. قرار گرفته است

هاي مختلف فرم  ساز)، نقطه آغاز براي تحقیق انرژي محور، سازماندهی فضایی مقیاس و ساخت
ها از شهر تا محله و بناي منفرد، آشکارکننده فصل مشترك و  شهري است. پیوستگی مقیاس

   ریزي در حوزه شهري، منظر، انرژي و حمل و نقل است. برنامه تعامل همه ابعاد
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  هکتاري شهر جدید هشتگرد 35ایده طراحی شهري در منطقه  -4شکل 

  
ـ   بـا  و هکتـار   35حـدود   ی درمسـاحت  ادستاورد این بخش از کار، طراحی یک محله مسـکونی ب

  است: درنظر گرفتن اصول زیر بوده
جویی در  مناسب جهت کاهش سایش خاك و صرفهمدل سکونتگاهی با تراکم شهري  -

 مصرف انرژي
ها (از طریق ایجاد فرم فشرده شهري) به منظور  اختالط افقی و عمودي کاربري -

  کاهش مسافت سفر و در نتیجه کاهش مصرف انرژي
 ها کاهش مصرف انرژي و توجه به خرداقلیم به منظورفرم فشرده شهري  -
ثر آسایش اقلیمی، از طریق سرمایش ادیاباتیک ایجاد فضاهاي باز شهري داراي حداک -

 (بی در رو) و افزایش فضاي سبز
گیري ساختمان با توجه به جهت تابش خورشید، تأمین شرایط آسایش و   جهت -

 اندازي فضاي عمومی. سایه
دسترسی به  برايیند طراحی یکپارچه آگیري از فر هاي اقلیمی و بهره سازي شبیه -

  هدف کاهش مصرف انرژي
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  ،2013الکه پالوبر و همکاران؛  نقشه کاربري اراضی پیشنهادي در سایت -5شکل 

  2014بازبینی: میرمقتدایی و همکاران،  

 حمل و نقل. 2.5
ساختار فضایی، سیستم حمل و نقل، مدل ترافیکی و الگوي مصرف  به ارائه یک طرح پیشنهادي

به ارائه هکتاري  35  است. ایده طرح ترافیک محلی در منطقه پرداختهانرژي مربوط به ترافیک 
یند چهار آها (فر ثیرگذاري شاخصأهاي مختلف و شناخت ت طرحبراي ارزیابی  یترافیک یمدل

است. هدف این طرح، طراحی یکپارچه سیستم  پرداخته سازي ترافیکی) ر مدلاي د مرحله
اي  گیري از ابزارهاي تحلیلی کامپیوتري به گونه ونقل عمومی، خصوصی و پیاده با بهره حمل
اکسید کربن، امکان  جویی در مصرف انرژي و کاهش انتشار گاز دي که درعین صرفهاست 

  ن فراهم گردد و موارد زیر در آن لحاظ شود:اتلف براي ساکناستفاده بهینه از وسایل نقلیه مخ
هاي مناسب حمل و  بینی سیستم استفاده از الگوي کاربري مختلط اراضی از طریق پیش -

 (موارد اجتماعی و محلی) پذیري نقل، دسترسی
ریزي ترافیک متناسب با شرایط زیست محیطی (وسایل نقلیه  پشتیبانی از رویکرد برنامه -

 حمل و نقل عمومی)کندرو 
 محیطی آنها زیست آثارتوجه به  نفوذپذیري فیلتر شده فضاها و تناسب وسایل حمل و نقل با -
 پذیر و سازگار حمل و نقل انعطاف -
 اجتناب از آمد و شد در مناطق مسکونی -
 ریزي یند برنامهآمدیریت ایمنی حمل و نقل، مشارکت همه عوامل و کارگزاران در فر  -
  وپوگرافی و توجه به مدیریت بحرانطراحی بر پایه ت -

  مسکونی
 کاربري مختلط
  تجاري
  اداري
  آموزشی
 مذهبی
 فضاي سبز
  دریاچه
  مسیر حرکتی
  پارکینگ عمومی
 پارکینگ ویژه

  هکتار 35محدوده 
 محدوده توسعه
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  اند:  شرح زیر بوده اهم دستاوردهاي طرح به
بوس و  هاي اتوبوس، مینی طراحی شبکه حمل و نقل، شامل شبکه معابر، شبکه و ایستگاه .1

ترین  هاي خصوصی و عمومی و مسیرهاي پیاده (از مهم تاکسی، وضعیت پارکینگ
غربی قابل استفاده  -ایجاد مسیر بدون مانع شرقیتوان به  هاي نوآورانه این طرح می ویژگی

سوار و وسایل حمل و نقل عمومی؛ به حداقل رساندن  براي عابران پیاده، دوچرخه
مسیرهاي انحرافی و موانع؛ کاهش امکان فرسایش خاك؛ طراحی مناسب با شرایط 

متري قابل  300تا  250هاي وسایل نقلیه عمومی در فواصل  بینی ایستگاه معلولین و پیش
  دسترس براي تمام ساکنان مجموعه مسکونی اشاره کرد.)

براي  Arc GISسازي، مشتمل بر  افزارهاي شبیه تحلیل و ارزیابی طرح با استفاده از نرم .2
  براي تهیه مدل حمل و نقل VISEVA+/VISUMها و بانک اطالعات و  مدل

یک و رویکردهاي کاربري بین (کاهش) حجم تراف  تحقیق و ارزیابی براي شناسایی رابطه .3
هکتاري (از طریق  35مختلط از طریق ارزیابی مجازي حجم ترافیک در منطقه 

سازي مدل ترافیکی و بازده با استفاده از  هاي کنترل مبتنی بر شبیه سازي). روش شبیه
Model Split بینی شد. در شهر جدید هشتگرد پیش 

  
  اجراي طرح يبرا ممکن رویکرد حمل و نقل؛ ابزارهاي -1جدول 

  افزاري هاي نرم سیاست  افزاري هاي سخت سیاست  
ش

ران
  

 نقلیه وسیله با سفر هاي هزینه افزایش
 ثل(م مسیر طراحی تدابیر طریق از موتوري

  )گلوگاه و گیر سرعت
 بندي طرح طریق از دسترسی يها محدودیت

  )طرفه یک يها سیستم مثل( خیابان عرض

 مالیات( خارجی هاي هزینه کاربردي تسهیم
  )محیطی زیست سوخت

 از موتوري نقلیه وسیله با سفر هاي هزینه افزایش
 هاي محدودیت و دسترسی هاي محدودیت طریق

 سرعت
  شهري هاي بزرگراه عوارض

ش
کش

  

 و پیاده مسیرهاي اولویت بری مبتنی طراح
 عریض مسیرهاي مثل( عمومی نقل و حمل
 براي سازي مناسب متعدد، يها تقاطع پیاده،

  )معلولین
  یعموم نقل و حمل و پیاده متراکم شبکه
  عمومی نقل و حمل هاي ایستگاهزیاد  تراکم

  یجابجایت مدیری
  یجابجای بسته
  لنق حمل و اطالعات

  تزیرساخ
  ها کمپین
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  .دهد هکتار را نشان می 35نقشه زیر طرح نهایی ترافیک در سایت 
  

  
  ، 2013، (الکه پالوبر و همکاران؛ 2014 نقشه پیشنهادي حمل و نقل عمومی، -6شکل 

  )2014بازبینی: میرمقتدایی و همکاران، 

  
  

  ، 2013نقشه شبکه پیشنهادي حمل و نقل، (الکه پالوبر و همکاران؛  -7شکل 
  )2014بازبینی: میرمقتدایی و همکاران، 

  

 ونقل عمومی سبک سیستم حمل
 302خط  - اتوبوس شهري
 201خط  -مینی بوس

 تاکسی
  تاکسی انفرادي

 هکتار 35محدوده 
  محدوده توسعه

  کننده اصلی جاده جمع
  کننده جاده جمع

  جاده دسترسی اصلی
  جاده دسترسی

  راه پیاده
  راه (بین ساختمان) پیاده
  هکتاري 35ریزي  منطقه برنامه

 ریزي گسترش یافته منطقه برنامه
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 آب و فاضالب. 3.5
دنبال  با ذخایر انرژي تمرکز دارد و بر این اساس، به هااین بخش بر آب و فاضالب و یکپارچگی آن

است که شهرهاي جدید تا چه اندازه و تحت چه شرایطی  سئلهروشی براي بررسی این م
شدن زمین سازگار شوند و فشار بر منابع محیط زیست را برطرف نمایند.  گرم آثارتوانند با  می
آن، شهرهاي جدید براي مدیریت منابع  د که بر اساسشو اي بررسی می این بخش فرضیهدر 

توانند با شرایط حاصل از گرم شدن زمین  و بنا به دالیل زیر می شوند میپایدار، مناسب تلقی 
  سازگار شوند:

توسعۀ یک سیستم پایدار ذخیره آب و فاضالب هماهنگ با زیرساخت بهینه در سیستم  -
 موجود است. تر از توسعه در سیستم توزیع جدید توزیع، بسیار آسان

تر از نصب در  هاي جدید آسان جویی انرژي و آب در ساختمان نصب تجهیزات صرفه -
 هاي قدیمی تعمیر شده است. ساختمان

کنند،  هاي نوآورانه ارائه می هاي خوبی را براي استفاده از فناوري شهرهاي جدید، فرصت -
کنند.  تر استقبال مین از مفاهیم و تجربیات مدرن در زمینه مدیریت آب بیشازیرا ساکن

 وري بیشتر و تقویت این پتانسیل از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهره
هدف این بخش، توسعه راهکار مدیریت آب و فاضالب در مناطق خشک و نیمه خشک با توجه 

فرهنگی خواهد بود. اجراي این -گرم شدن زمین و شرایط طبیعی و عوامل اجتماعی آثارویژه به 
آوري و استفاده مجدد  آوري فاضالب، تفکیک در جمع راهکار با استفاده از فناوري سیستم جمع

هاي نیمه متمرکز مصنوعی محل و همچنین فرآوري آب  از آب خاکستري و تصفیه آن در تاالب
جویی در مصرف آب و تالش براي  اي طبیعی، بوده است. راهکارهاي صرفهسیاه براي تولید گازه

  کنندگان از دیگر اهداف پروژه بوده است. تغییر الگوي رفتاري مصرف
  اهم اقدامات و دستاوردهاي طرح به شرح زیر است:  

شده در دوش، وان،  ارائه ایده و طرح شماتیک در خصوص بازیافت آب خاکستري (آب مصرف
ترتیب  ها)؛ بدین شده در آشپزخانه و توالت و ماشین لباسشویی) و آب سیاه (آب مصرفها  سینک

که آب خاکستري توسط فیلترهاي گیاهی غیرمتمرکز تصفیه شده و براي آبیاري فضاي سبز و 
تواند براي تولید انرژي  گیرد. بازمانده گیاهی فیلترها نیز می مصارف مشابه مورد استفاده قرار می

خانه  آوري شده و در تصفیه فاده قرار گیرد. آب سیاه نیز به صورت متمرکز جمعمورد است
خانه مرکزي و زیست توده با تخمیر ترکیبی  شود. لجن تولیدي در تصفیه مرکزي تصفیه می

% از آب مصرف شده توسط خانوارها 50گیرد. بدین ترتیب  براي تولید گاز مورد استفاده قرار می
مترمکعب در  18رار گرفته و از طریق تخمیر آب سیاه نیز تا سقف سرانه مورد استفاده مجدد ق

کشی  گذاري براي سیستم لوله سال، گاز متان تولید خواهد شد. در این روش هزینه سرمایه
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هاي تصفیه نسبت به الگوهاي  ، اما سیستماستهاي متداول  از روشبشتر داخلی منازل ب
جویی در مصرف آب آشامیدنی و  به دلیل صرفه ،استمتعارف، هزینه کمتري دارند. بدیهی 

هاي  هاي کلی سیستم پیشنهادي کمتر و یا معادل سیستم کاهش هزینه تصفیه پساب، هزینه
  متداول خواهد بود.

  

  

  الگوي تصفیه و بازیافت آب خاکستري -8شکل 

  

  
Ww=آب خام  

WWTP =waste water treatment plant کاشت گیاهان مناسب تصفیه فاضالب  
  فاضالب از مجدد استفاده يالگو -9شکل 

  

 شده حوضچه ساخته
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  هاي خاص آوري فن -بازگرداندن به چرخه - 10شکل 

  

  

  1392مأخذ: شفر و همکاران، ، تصفیه و گندزدایی - 11شکل 
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 منظري زیر برنامه. 4.5
 باز فضايریزي  برنامه ارائه تمهیداتی در با هوایی و آب تغییرات تعدیل طرح، این عمده هدف

 جدید شهري بافت در منابع در جویی صرفه ارائه پیشنهادهایی براي و گذاري سرمایه همراه هب
 با  منظر طراحی نیهمچن است؛ اقلیمی تغییرات با سازگاري دوم، هدف. است خشک نیمه مناطق
 .باشد یم مدنظر قیتحق نیا در انرژي مصرف در جویی صرفه و آب منابع از استفاده کاهش هدف

هاي طراحی منظر، به تأمین فضاي باز مورد  گیري از روش است که با بهره دنبال آن بوده طرح به
هاي  جویی در مصرف آب آشامیدنی و انرژي و روش صرفه ،استفاده از گیاهان بومی و سازگار، نیاز

  یر تبیین نمود:توان براساس نمودار ز آبیاري بپردازد. عوامل مؤثر بر طراحی منظر را می
  

  
  محیطی و اجتماعی رابطه نیازهاي اقتصادي، زیست -1نمودار 

  
  شرح زیر است:   اهم اقدامات و دستاوردهاي این بخش به

هـاي عمـومی    مدل اقلیمی براي تحلیل عملکـرد اقلیمـی مجموعـه مسـکونی و سـاختمان      -
هـاي   اسـاس داده طراحی شده در آن مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تهیه مـدل بـر   

  افـزار  هواشناسی شامل دما، رطوبـت نسـبی، مـدت تـابش و بارنـدگی، بـا اسـتفاده از نـرم        
ENVI MET       سـازي   و بر اساس طرح معمـاري و فضـاي سـبز مجموعـه مسـکونی، شـبیه

اقلیمی انجام شده و آثار طرح بر بهبود شرایط آسایش در خرد اقلـیم بررسـی شـد. نتیجـه     
توانـد موجـب    مجموعه مسکونی آثار محیطی مثبتی داشته و میمطالعه نشان داد که طرح 

  کاهش دماي محیط، افزایش رطوبت نسبی و کاهش سرعت باد نامطلوب شود. 

ساختار توسعه پایدار 
فضاي باز

نیازهاي اقلیمی
محافظت از آب، مصرف کم انرژي، کاهش 

حفاظت از خاك، / استفاده از زمینهاي کشاورزي
...عدم آلودگی خاك و آب و هوا، جانوري

نیازهاي اجتماعی
  -بوم شناسی، گونه هاي گیاهی، سایه

سرمایش، ارتباطات، زیبایی شناسی، تفریح، 
...بازي / سالمتی، ورزش

شرایط ساختاري  
برنامه ریزي ترافیکی و شهر، جنبه هاي اقتصادي، زیرساختها  
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کـه نقشـه آن در    3.5الگوي توزیع و طراحی فضاي سبز مجموعه در همـاهنگی بـا بخـش     -
 ت:  ادامه ارائه شده اس

 

 
،  بازبینی: 2013الکه پالوبر و همکاران؛  (الگوي توزیع و طراحی فضاي سبز مجموعه - 12شکل 

 )2014میرمقتدایی و همکاران، 

 

 یطیمح ستیزی ابیارز. 5.5
سازي  یکپارچه هدف این بخش، طرح مسائل مدیریتی و اجرایی مرتبط با حفظ محیط زیست و

شرح زیر  توان به ترین اهداف این بخش را می پارامترهاي مؤثر در حفاظت از آن بوده است. مهم
  برشمرد:
  محیطی ( زیست آثارسنجش مدل ارزیابی جامعEIA( 
 سازي سازي فرآیند تصمیم بهینه  
 محیطی بومی فرایند ارزیابی زیست  
 محیط زیستثر در حفاظت از ؤسازي پارامترهاي م یکپارچه  
 محیطی در ایران  ارزیابی قوانین زیست  

  

  محدوده جبرانی و باز سازي شده
  جبرانیمحدوده 

  محدوده بازسازي شده
  فضاي باز خصوصی
  حوضچه ساخته شده
  بام سبز
  جریان آب حفظ شده
  جریان آب بازسازي شده

  هکتار 35محدوده 
 برنامه توسعهمحددوده 

 حفاظت، نگهداري و توسعه منظر و طبیعت

  حوضچه کاشت گیاه
  جنگل
  باغ وحش

  دي اکسید کربنکاهش 
 فضاي سبز عمومی

  فضاي سبز کم پشت ومسطح
  فضاي سرسبز
  فضاي سبز اتصال
 فضاي نفوذ
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هاي طراحی شهري ارائه شده از نظر میزان تأثیر در شرایط اقلیمی  در راستاي هدف، گزینه
سازي شده و گزینه بهینه ارائه  افزارهاي تخصصی مرتبط شبیه محیطی با نرم زیست آثارمنطقه و 

محیطی  زیست آثاروز جهانی در زمینه ارزیابی هاي ر شده است. مطالعه دقیق و متناسب با روش
رغم مقیاس کوچک پروژه،  باشد. علی هکتاري می 35هاي بارز طرح تفصیلی محدوده  از ویژگی

محیطی قرار گرفته  مطرح در محدوده، مورد ارزیابی زیست هايدر فرآیند تهیه برنامه، پیشنهاد
ت محدوده و پیرامون داشته باشند. نتایج ثیر را بر محیط زیسأتا بیشترین سازگاري و کمترین ت

تحلیل ارائه  هاي ها، ضوابط و مقررات کالن و جزئی و گزارش ها نیز در قالب نقشه این ارزیابی
باشند. این  عنوان نقطه عطف مطالعات با محوریت کاهش مصرف انرژي می گردیده است که به

محیطی  حدوده با معیارهاي زیستریزي م برنامه هايامر به معناي ارزیابی تمامی پیشنهاد
  شده است. هاباشد که در نهایت منجر به رد یا قبول نمودن برخی پیشنهاد می
  

  :ردیگ یم دربر را ریزي ها بخش ق،یتحق نیابه طور خالصه، 
 ی طیمح ستیزی ابیارز به مربوطي ساختارها لیتحل و قیتحق. 1
 یطیمح ستیزی ابیارز ندیآفر توسعه. 2
 1 فاز در ساخت طرح اساس بری طیمح ستیزی ابیارزي اجرا. 3
 یطیمح ستیزی ابیارز در میاقلی حفاظتهاي  جنبهي سازگاری بررس. 4
 یطیمح ستیزی ابیارزی رانیا مدلي ساز نهیبه و نظارت  ریزي، برنامه ندیآفری ابیارز. 5
  حفاظتبا  مرتبطي ها شاخصی بررسي برای ابیارزي ها روش توسعه. 6
 1 فاز در ساخت طرح اساس بری طیمح ستیزی ابیارزي برا نهیبهي ها روشي اجرا. 7
 ی رانیا مدلي ساز نهیبه و مفصل نظارت ریزي، برنامه ندیآفری ابیارز. 8
  هاشنهادیپ و جینتاي ورآگرد. 9

  
 مقررات، نفعان يذ شامل ریزي برنامه ستمیسند از:  ا این طرح عبارت ازیموردني ها داده

، هشتگردی فني ها داده، EIA ي ها دستورالعمل، ستیز محیط اهداف/ آستانه، یحقوق
 پوششی (عیطب طیمح ،)میاقل/هوا آب، خاك،ی (کیزیف طیمح: خصوص دری اطالعات

. در GIS هاي داده ، ی)فرهنگ راثیم منظر،ی (فرهنگ وی اجتماع طیمح وي) جانور ،یاهیگ
به شرح زیر  محیطی زیست ارزیابی با اراضی کاربري شهري ریزي برنامه تفصیلی روندنهایت 

  پیشنهاد شده است: 
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  محیطی زیست ارزیابی با اراضی کاربري شهري ریزي برنامه تفصیلی روند -2نمودار 

  مدیریت انرژي. 6.5
ترین بخش این طرح محسوب شده و هدف اصلی طرح بر آن استوار  مدیریت انرژي گرچه مهم

بهینه به دنبال  این بخش از طرح،. مستقل از ابعاد دیگر پروژه طرح شودتواند  است، اما نمی
هدف کلی طرح، کاهش مصرف و  باشد کردن تولید و توزیع انرژي سرمایشی و گرمایشی می

جانشین کردن آنها با منابع در بخش ساختمان سازي ایران و   CO2انرژي فسیلی و انتشار

 خالصه
 محیطی زیست نظارت

 مقامات/ شهرداري

  مشارکت

 شهرداري، اجرایی ریزي برنامه
 کارشناسان زیست، محیط

 طرح سازي آماده به تصمیم شهر شوراي

 موضوع
 طرح/اراضی کاربري طرح

 تفصیلی
 محیطی زیست ارزیابی

 اطالعات غیردولتی، هاي سازمان مقامات،
 اولیه مشارکت مردم عموم

 شهر شوراي

 غیردولتی، هاي سازمان مقامات، انتشار
 مردم عموم اطالعات

 طرح/اراضی کاربري طرح 
  تفصیلی

 گزارش نویس پیش
 محیطی زیست

 )منافع( ارزیابی شهر شوراي

 کاربري طرح انطباق
 تفصیلی طرح/اراضی

 محیطی زیست گزارش انطباق

 تفصیلی طرح/ یاضار کاربري طرح

 محیطی زیست گزارش

 نظارت ایده
 محیطی زیست

 تطبیق/ تصمیم
 شهر شوراي

 تطبیق/  اطالعات

 اولیه نویس پیش
LUP/DP 

 گزارش نویس پیش اولین
  محیطی زیست
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هاي  ریزي قابل انتقال و شیوه است. هدف دیگر این طرح، توسعه، برنامه هاي تجدیدپذیر انرژي
خشک است.  هاي ذخیره انرژي در سطح محلی و سازگار با اقلیم نیمه طراحی براي سیستم

هاي تجدیدپذیر است. انتشار افقی پرتوهاي خورشیدي در تهران  هدف سوم، استفاده از انرژي
هاي  است، بنابراین استفاده از فناوري زیاداروپایی بسیار در مقایسه با بسیاري از کشورهاي 

هاي تهویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در راستاي اهداف  سرمایش خورشیدي براي سیستم
  فوق، اقدامات زیر در برنامه طرح پیش بینی شده است:

 هاي ساختاري انرژي  هاي طراحی ساختمان در سیستم اصول طراحی شهري و ایده آثارتحلیل  -
جویی مصرف انرژي، سازگار با شرایطی نظیر اقلیم  هاي موجود صرفه گري فناوري غربال -

  ت و رفتارها.اهاي انرژي، نواحی ارائه خدمات، عاد محلی، منابع در دسترس انرژي، هزینه
توزیع و  هاي هاي متمرکز و غیرمتمرکز، شبکه ارائه ترکیبی منطقی از منابع انرژي، نیروگاه -

هاي تلفیقی ذخیره انرژي در فرم شهري پرتراکم منطقه  ذخایر انرژي براي استفاده از سیستم
  هکتاري. 35

  هاي ذخیره انرژي بندي در سیستم تحلیل، ارزیابی و رتبه -
هاي مدیریت انرژي در طراحی  هاي توسعه یافته انرژي و استراتژي بررسی تأثیر سیستم -

  ربرد آنسنجی کا شهري و امکان
 سازي انرژي  بینی شده براي ذخیره هاي فنی پیش هاي شهري ارائه شده با زیرساخت تطابق طرح -
  

هاي تهویه و گرمایش خورشیدي در حد  هاي متمرکز تولید انرژي، سیستم در این بخش سیستم
در مقیاس محله به صورت طرحی شماتیک  پیشنهاد شده و در مقیاس ساختمان، استفاده از  ایده

دیگ گازسوز   انرژي زمین، حصار حرارتی به عنوان تکنیکی براي گرمایش و سرمایش غیرمستقیم،
هاي حرارتی با توانایی پمپاژ انرژي محیط، سیستم گرمایش خورشیدي و اصالح  با بازده باال، پمپ

  اند.  سرمایش متداول در ایران (سیستم کولر آبی) درحد ایده، ارائه شده سیستم

  هاي الگو ساختمان .6
هاي الگو مورد بررسی قرار  هاي این پروژه در قالب طرح چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، ایده

  اند: است. بر این اساس، سه پروژه الگوي مختلف به شرح زیر در این طرح تعریف شده گرفته
 اي حی مرکز فنی و حرفهطرا -

 طراحی ساختمان اداري -

 طراحی واحد مسکونی نمونه -
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  اي مرکز فنی و حرفه. 1.6
عنوان مرکزي  اي با هدف توسعه شهر جدید هشتگرد به پروژه طراحی مرکز آموزش فنی و حرفه

ایجاد شرایط کار، تحصیل، سکونت براي کار آفرینی و رونق بخشی به شهر پیشنهاد شده است. 
باید در کنار یکدیگر دیده شوند و همگام با آن، نیروهاي بومی  ،امکانات رفاهی در شهر جدیدو 

را داشته هایی با کیفیت باال و توسعه عملکردها و ایجاد فضایی مطلوب  ساخت خانهباید توان 
اي و ایجاد  آموزش فنی و حرفه .کارگیري راهکارهایی ویژه است باشند. این مهم، نیازمند به

  تواند از چند دیدگاه مورد توجه قرار گیرد: می، فضاهاي کاري در کنار فضاهاي مسکونی
افزایش کیفیت ساخت و ساز با توجه  ،اي در سطح باال که نتیجه آن آموزش عمومی و حرفه -1

کارگران ماهر) و متخصص در انجام کار  -معماران  -ن ادیده (مهندس به وجود نیروهاي آموزش
  باشد. نتیجه نهایی آن کاهش مصرف انرژي در ساختمان می است و

ن بخش اهاي ساختمانی و مالک براي شرکت رسانی مرکز آموزش، مشاوره و اطالعایجاد  -2
  وري انرژي، مقررات ساختمانی و ...)  بهره فناوري نوین، کیفیت نوین،در مورد خصوصی (

اي و ایجاد فضایی براي آموزش فنون و  تارهاي آموزش فنی و حرفهختوسعه و ارزیابی سا -3
  . انجامد می کاهش نرخ بیکاري که به ،اند حرفه به افرادي که در سنین کم مدرسه را ترك کرده

کاهش میزان حمل  ،زایی براي افراد بومی و ساکنین شهر جدید هشتگرد و در ادامه اشتغال -4
  باشد. کاهش مصرف انرژي می ،ی آنو نقل براي سفرهاي کاري به تهران و حومه که نتیجه نهای

  اي (مدیریت، گواهی، مقررات،پذیرش ساخت و ...) مرکزي و منطقه لینئوسهمکاري با م -5
هاي ساخت  کارگیري فناوري براي به الگوییاین ساختمان با کاهش مصرف انرژي باید بتواند 

قات فرهنگی و زندگی ها، اتفا ها، نمایشگاه ییاو مکان مناسبی براي گردهم هنوین محسوب شد
هاي الزم براي آن،  باتوجه به عملکردهاي مختلف مرکز موردنظر و انعطاف اجتماعی باشد.

ت) نمایشگاه مجمع آموزشی اطالعا(1LIFEمفهوم چندعملکردي موردانتظار تحت عنوان مرکز 
  گردد. شامل میاي و اجتماعی را  هاي مختلف زندگی حرفه بخش مجموعه،نامیده شد. این 

مد در زمینه آاي با کیفیت و پرورش نیروهاي کارگري متخصص و کار آموزش فنی و حرفه
ها، اعم از مسکونی،  ساخت و ساز، افزایش کیفیت ساخت و کاهش مصرف انرژي در ساختمان

  تجاري، خدماتی و رفاهی را به همراه خواهد داشت.

                                                             
1. Learning, Information, Forum, Exposition  
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در پروژه  LIFE CENTERمطالعات گروه  اي عوامل مؤثر در تأمین اعتبار مرکز فنی حرفه -3نمودار 

  شهرهاي جوان
  

هاي  آموزشی چند عملکردي است که فعالیت-حاصل این بخش، طراحی یک مجموعه فرهنگی
آموزشی، گردهمایی، نمایشگاهی و رفاهی در آن انجام شده و فضاهایی براي سکونت موقت را 

ها  اي، آموزش مهندسان و تکنسین حرفهباشد. از آنجا که عملکرد اصلی مرکز فنی و  نیز دارا می
باشد، برنامه فضایی آن با توجه به شرایط مراکز آموزشی مشابه در آلمان و ایران تهیه  می

هاي کارگاهی، فضاي نیمه  است. این مجموعه داراي سه گونه ساختمانی است: سوله شده
یشگاه و برگزاري سمینار. رسانی، نما عمومی شامل خوابگاه و هتل و بناي پنج طبقه مرکز اطالع

توجه به اصول معماري پایدار، مقاومت در برابر زلزله، طراحی اقلیمی، کنترل تابش نور از طریق 
کند)،  عناصر معماري (یک نوار سراسري که به صورت کمربندي نماي ساختمان را احاطه می

ترین اصولی است که  بندي شده  از مهم بام سبز، طراحی مدوالر و سیستم نماي کامپوزیت عایق
اي در طرح این مجموعه  جویی در مصرف انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه عالوه بر صرفه

  است.  مورد توجه قرار گرفته
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  اي، اوته فرانک، ساختمان طراحی شده براي مرکز فنی و حرفه - 13شکل 

  2014آندریا بوم و همکاران، 

 ساختمان اداري. 2.6
است هاي پایلوت پروژه تحقیقاتی شهرهاي جدید  یکی از پروژه "نسل جدیدساختمان اداري "

. باشد که کاربري پیشنهادي براي آن، ساختمان اداري شرکت عمران شهر جدید هشتگرد می
جویی انرژي  ترین شیوه صرفه جویی انرژي از طریق طراحی بهینه معماري، به عنوان اصلی صرفه

هاي دیگر کاهش مصرف انرژي از قبیل شیوه  هرچند شیوه. بوده استاین پروژه  هدف اصلی
ساختمانی و تاسیساتی نیز براي کاهش مصرف انرژي در این ساختمان استفاده خواهد شد. 

هاي فیزیکی پوسته  شیوه ساختمانی کاهش مصرف انرژي در این ساختمان به بررسی ویژگی
هاي حرارتی، نرخ تعویض هوا و حرارتی ساختمان (از قبیل ضریب انتقال حرارتی، ضریب پل 

الف تغیره) و بهینه کردن آنها و استفاده از مصالح مناسب براي به حداقل رساندن دریافت و ا
  باشد.  پردازد. بازدهی اقتصادي یکی دیگر از اهداف این پروژه پایلوت می ناخواسته انرژي، می

راه با خدمات ساختمان و سازي ایده طراحی ساختمان، پوشش ساختمان و سازه آن هم بهینه
هاي طراحی شهري کاهش نیاز به انرژي براي گرمایش و سرمایش را در مقایسه با  جنبه
هاي معمولی به دنبال خواهد داشت. هدف پروژه با توجه به شرایط اقتصادي محلی و  خانه

 سازي هاي متداول است. هدف، بهینه ر مقایسه با ساختماند ها، کاهش مصرف انرژي هزینه
برداري  هاي طول عمر ساختمان در سه مرحله برپاسازي، نگهداري و بهره مصرف انرژي و هزینه

اي،  هاي طول عمر ساختمان با توجه به شرایط منطقه است. بدین ترتیب مصرف انرژي و هزینه
  شود. بهینه می
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از نقد و به منظور انتخاب بهترین الگو براي استقرار بنا، سه گزینه طراحی تدوین شد که پس 
هاي اقلیمی و طراحی شهري، مقرر شد بخش جنوبی سایت براي  ها از نظر ویژگی تحلیل گزینه

شده و بخش شمالی سایت براي عملکردهاي مختلف  ساختمان اداري نسل جدید در نظر گرفته
هاي  هاي مختلف ساختمان اداري مورد استفاده قرار گیرد. در فرآیند طراحی معماري بنا، گونه

ري و نیازهاي فضایی هریک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط ادا
انتخاب شد. » اداري انفرادي«و » اداري تیمی«هاي اداري در ایران، ترکیبی از گونه  ساختمان

ریزي  در ادامه با توجه به چارت سازمانی و تعداد کارمندان شرکت عمران شهر جدید، برنامه
اري انجام شد. سرانه و استانداردهاي طراحی بنا بر مبناي ضوابط ایران و فضایی ساختمان اد

آلمان تعیین شده و سپس سطح زیربناي مورد نیاز براي فضاهاي اصلی ساختمان محاسبه شد. 
پذیري طرح، طراحی مدوالر،  هاي دیگري که در طرح معماري پیشنهاد شد، شامل انعطاف ایده

گیري اقلیمی، تعیین سطح بازشوها به منظور  ري آب باران، جهتآو استفاده از سقف سبز و جمع
  باشند. کاهش نیاز به انرژي (گرمایش، سرمایش و روشنایی) و تهویه طبیعی می

  

  
  2014، فرشاد نصراللهی و همکارانساختمان طراحی شده براي ساختمان اداري،  - 14شکل 

 طراحی واحدهاي مسکونی نمونه. 3.6
ریزي یک محله پایدار و با کیفیت مطلوب  معماري، آخرین حلقه از مجموعه فرآیندهاي برنامه
ریزي منظر، ترافیک،  هاي شهرسازي، برنامه است. لذا، اهداف کالن مورد نظر طرح، در مقیاس

ها و ...؛ در مقیاس معماري نیز باید بروز یابند. در واقع، رویکرد اصلی  محیط زیست، زیرساخت
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شود. بنابراین،  بینی شده تعریف می حی معماري در این پروژه، براساس هدف کالن پیشطرا
که معماري،  الزم است که هدف طرح، ابتدا در مقیاس کل پروژه بازخوانی شود. باتوجه به این

شود؛ الزم است  فرآیندي است که در امتداد شهرسازي و سپس واحد همسایگی، تعریف می
بعاد مذکور نیز جستجو شده و در ادامه،این اهداف در بعد معماري تعریف بازتاب این هدف در ا

هاي شهري طراحی شده به عنوان  شوند. در این راستا، طراحی واحد مسکونی در یکی از بلوك
طرح الگو در دستور کار قرار گرفت. هدف از پروژه، طراحی و احداث یک بافت شهري هماهنگ 

سازي مصرف انرژي،تعریف شده است تا محیطی پایدار را  هینهاسالمی و ب-با اصول شهر سنتی
ن آتی خود فراهم آورده و به عنوان الگویی مناسب و هماهنگ با شرایط و ابراي ساکن

ترین اصولی  هاي کشور ایران، قابل کاربرد در دیگر شهرهاي جدید ایران نیز باشد. مهم ویژگی
توانند بر طرح معماري نیز اثرگذار  ت و میاس ي آنها شکل گرفته که طراحی شهري بر پایه

 شرح زیر است: باشند؛ به
استفاده از الگوي متراکم شهري جهت کاهش فرسایش خاك و صرفه جویی در  -

  هاي تأسیساتی مصرف انرژي و تأمین بهینه نیاز
ها (از طریق ایجاد فرم فشرده شهري) به منظور  اختالط افقی و عمودي کاربري -

 در نتیجه مصرف انرژي و افزایش سرزندگی و کیفیت شهري کاهش مسافت سفر و
 ایجاد فضاهاي باز شهري داراي حداکثر آسایش اقلیمی -
گیري ساختمان با توجه به جهت تابش خورشید براي گرمایش و سرمایش،  جهت -

 اندازي فضاي عمومی. تأمین شرایط آسایش و سایه
ها و بازبینی   شدکه پس از ترکیب دیدگاه جداگانه ارائه  براي طراحی واحد مسکونی،چند گزینه

  ) ارائه شد.19و  18ها گزینه نهایی (شکل  طرح
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  2014ساختمان طراحی شده براي بلوك مسکونی، فیلیپ وهاگه و همکاران،  - 15شکل 

  

  

  2014ساختمان طراحی شده براي بلوك مسکونی، عفت شهریاري و همکاران،  - 16شکل 
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  2014ساختمان طراحی شده براي بلوك مسکونی، غزال راهب و همکاران،  - 17شکل 

  

  
  2014ساختمان طراحی شده براي بلوك مسکونی، راهب و همکاران،  - 18شکل 

  
  2014ساختمان طراحی شده براي بلوك مسکونی، راهب و همکاران،  - 19کل ش
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  منابع
، مجموعه مقاالت تحقیقاتی پروژه 2013اشتلماخر،  -راهب -اولنبرگ -نصراللهی -پرهیزکار -شفر -

  شهرهاي جوان (اهداف و دستاوردها)، دانشگاه فنی برلین / مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازي
ریزي و طراحی، مرکز  روند برنامه - سازي مصرف انرژي بهینه -، شهرهاي جوان1392راهب، غزال،  -

  تحقیقات راه مسکن شهرسازي/دانشگاه فنی برلین
  ، طرح جامعه شهر جدید هشتگرد1387کده،  ن مشاور پیمهندسی -
ریزي یک محله نمونه در شهر جدید هشتگرد با توجه به اصول پایداري  برنامه، 1392پاکزاد، جهانشاه،  -

  مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازي/دانشگاه فنی برلین، محیطی زیست
  

- Mirmoghtadaee et al., 2014, Young Cities: Developing Energy Efficient 
Urban Fabric in the Tehran- Karaj Region project: Urban Planning 
Concepts, printed by BHRC 

- Raheb et al., 2014, Young Cities: Developing Energy Efficient Urban 
Fabric in the Tehran- Karaj Region project: Architectural design 
Concepts and ideas, printed by BHRC 

 

  منابع براي مطالعه بیشتر
  منتشر شده توسط  سازي مصرف انرژي بهینه -شهرهاي جوانمجموعه انتشارات)

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي)
  ریزي و طراحی : روند برنامه1جلد
  محیطی جدید هشتگرد با توجه به اصول پایداري زیستریزي یک محله نمونه در شهر  : برنامه2جلد
  هاي الگو در شهرهاي جدید : کاربرد بهینه مصالح در ساختمان3جلد
  سازي مسکن : روند طراحی ساختمان بهینه براي انبوه4جلد
  : شکل شهر و مصرف انرژي: رابطه کاربري زمین و تقاضاي سفر در شهر جدید هشتگرد5جلد 
  سبز و کاربرد آن هاي : بام6جلد 
  وکالوشدهت: راهنماي ساخت و اجراي دیوارهاي غیرباربر با بلوك هوادار ا7جلد 
  هاي بتنی سبک هوادار اتوکالونشده غیرباربر : بلوك8جلد 

  
Young Cities: Developing Energy Efficient Urban Fabric in the Tehran- 

Karaj Region project: 
- Urban Planning Concepts 
- Architectural design Concepts and ideas 
-  Climatic Design Strategies to Achieve Sustainable Architecture 
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   Young Cities Research Paper Series (Published by TU-B) 
  بهینه سازي شهري مصرف انرژي، اهداف و دستاوردها -جلد اول: شهرهاي جوان

Vol 02. "Accomplishments and Objectives" 
Vol 03. "The Shahre Javan Community Detailed Plan" 
Vol. 04. "Energy Efficient Housing for Iran" 
Vol. 05. "Urban challenges and Urban Design" 
Vol. 06. "Construction Competencies and Building Quality" 
Vol. 07. "New Towns - Promises towards Sustainable Urban Form - From 
“Shushtar-No” to “Shahre Javan Community" 
Vol. 08. "Green Office Buildings, Low Energy Demand through 
Architectural Energy Efficiency" 
Vol. 09. "Intelligent Design using Solar-Climatic Vision, Energy and 
Comfort Improvement in Architecture and Urban Planning using 
SOLARCHVISION" 
Vol. 10. "Guideline for Sustainable Energy Efficient Architecture & 
Construction" 
 
Other printed books (printed by TU-B) 

- Energy Concepts for the Shahre Javan Community 
- Energy Consumption Behavior and Attitudes towards Climate 

Change in Hashtgerd New Town 
- E-book: Evaluation Strategies and Data Processing of Indicator 

Values 
- Guidelines for the Sustainable and Energy Efficient Architecture of 

the LIFE center 
- Architectural Energy Efficiency 
- Analyzing Satisfaction in Residential Open Space 
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Process of Planning and Design of a pilot neighborhood 

in Young cities project 
 

Rudolf Schaefer, Professor, Technical University of Berlin, Berlin, Germany 
Tayebeh Parhizkar, Associate professor, Building and Housing Research Center 

(BHRC), Tehran, Iran 
Ghazal Raheb, Assistant professor, Building and Housing Research Center, 

Building and Housing Research Center (BHRC), Tehran, Iran 
  

Abstract 
The main objective of “Developing Energy-Efficient Urban Fabric in 
the Tehran-Karaj Region” project is sustainable development and 
energy efficiency. In this regard, the newly developed urban structures 
in new town of Hashtgerd have become a case study for the 
development of energy efficient and sustainable urban settlements. 
This aim has been supported by pilot projects as the patterns, which 
can provide technical and methodological solutions for the region.  
Some specific characteristics of this project are integrated planning 
and cooperation between different teams from both sides (Iranian and 
German teams). The proposed plan would have the potential of an 
integrated design. In addition, Sustainable development has been 
considered as one of the most important outlines of the project. The 
mentioned features are the values of the project, which have been 
documented in this volume. For this purpose, official correspondences 
between Iranian and German sides, minutes of the meetings, outcomes 
of the workshops, scientific papers and reports have been reviewed 
and presented as an integrated text. The present document has 
separated sections, including: Definition, Objectives, Research 
Method and Excepted Achievements in 35 he. area and also, pilot 
buildings including Vocational training, official and residential 
buildings.  
Key words: Energy Efficiency, Green gasses, Urban design and 
planning, Architecture design, Technology of construction 
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  - نقل پایدار در پروژه شهرهاي جوان و ریزي حمل برنامه
 شهر جدید هشتگرد 

  1ولف هولگا آرنت
  2مهتا میرمقتدایی

  کرج -مقدمه: موقعیت شهر جدید هشتگرد در منطقه شهري تهران
به بعد، جمعیت این کشور  1970میلیون نفر رسید. از دهه  78به  2013جمعیت ایران در سال 

سـال یکـی از عوامـل     27است. جمعیت جوان کشور با متوسـط سـنی    رشد قابل توجهی داشته
. دلیل دیگر، مهاجرت از روستا بـه شـهر اسـت    )Worldstat, 2014(گرایش به شهرنشینی است 

اسـت. الزم   وجود آورده هاي اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادي قابل توجهی در شهرها به که چالش
، نیز فشار قابل توجهی به بازار مسکن ایران وارد 1980به ذکر است، افزایش نرخ موالید در دهه 

 5/1(وقت) ایران ضـرورت تـأمین سـاالنه     ، وزارت مسکن و شهرسازي2007است. در سال  کرده
. در راستاي ایـن  )Ohlenburg et al. 2013(را مطرح کرد  2013میلیون واحد مسکونی تا سال 

 ,Soltanieh(درصـد در سـال افـزایش یافـت      8روند فزاینده شهرنشینی، تقاضاي انرژي نیز تـا  

درصد از مصرف انـرژي   25حدود نقل که  و ویژه در بخش حمل تأمین انرژي در ایران، به ).2010
). سـهم  ibidشود، عمدتاً بر مبناي منابع انرژي فسیلی و گاز طبیعـی اسـت (   کشور را شامل می

اي اسـت کـه بـه سـوخت      ونقل در تراز کلی انرژي کشور به دلیـل یارانـه   قابل توجه بخش حمل
شود، افـزایش   میاختصاص داده شده است. افزایش مصرف انرژي، که عمدتاً شامل منابع فسیلی 

  را نیز در پی خواهد داشت.   CO2انتشار گاز 

                                                             
  مرکز تکنولوژي و جامعه دانشگاه فنی برلین» ونقل و فضا حمل«. مدیر واحد تحقیقاتی 1

 wulf-holger.arndt@tu-berlin.de  
 mmoghtada@yahoo.com ، مؤلف، همکار و مترجم. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي2
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احداث شهرهاي جدید، یکی از راهبردهاي حل مسائل ناشی از افزایش جمعیت، در نظر گرفتـه  
دومـین  شده است. هدف اولیه از احداث شهرهاي جدید، جذب جمعیـت سـرریز کالنشـهرها و    

  کالنشهري است. ، تجدید ساختار و تمرکززدایی جمعیت در نواحیهدف
برنامه احداث شهرهاي جدید در ایران، با توجه به موارد ذکر شده، و در همین چارچوب، پـروژه  

و شـرکت عمـران    )BHRC(با همکاري مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي  1شهرهاي جوان
آغاز شد. یکی از اهداف پروژه مذکور، بررسـی ایـن موضـوع بـود کـه       )NTDC(شهرهاي جدید 

توان به عنوان راهبردي منطقی براي کـاهش رشـد جمعیـت در     هاي جدید را تا چه حد میشهر
   2کار برد. مناطق کالنشهري به

 65ترین شـهرهاي جدیـد در ایـران، شـهر جدیـد هشـتگرد اسـت کـه در فاصـله           یکی از بزرگ
کیلومتري غرب کالنشـهر کـرج واقـع شـده اسـت.       25کیلومتري شمال غربی کالنشهر تهران و 

منطقه کالنشهري تهران مرکز اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ایران است و با جمعیتـی در حـدود   
شـــود  درصـــد از کـــل جمعیـــت کشـــور را شـــامل مـــی  20میلیـــون نفـــر، تقریبـــاً  8/13
)PopulationData.net, 2013( در ایـن  درصد از تـوان اقتصـادي و مـالی کشـور      70. همچنین

  .)Fanni, 2006(منطقه است 
  

  
  )Fathejalali, Khodabakhsh, Pakzad, 2012: 24( کرج-منطقه شهري تهران -1شکل 

                                                             
1. Young Cities Project 

هدف کاهش مصرف انرژي و سایر منابع طبیعی . البته هدف اصلی پروژه شهرهاي جدید، توسعه بافت شهري با 2
  بوده است.
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 -در پروژه تحقیقاتی شهرهاي جوان، توسعه شهر جدید هشتگرد در منطقـه کالنشـهري تهـران   
کرج مد نظر قرار گرفت و نتایج تحقیق به صورت پروژه پایلوت در این شهر انجام شـد. در ایـن   

نقل  و ریزي حمل اي، معماري، ساختمان و برنامه ریزي شهري و منطقه هاي برنامه پروژه، دپارتمان
  اه فنی برلین با گروه ایرانی همکاري کردند. دانشگ

قـزوین، ابتـدا بـراي     -شهرجدید هشتگرد، واقع در جنوب رشته کوه البرز و شمال اتوبان تهـران 
ریزي شده بود. تحقق نیافتن اهداف جمعیتـی ایـن شـهر جدیـد و      هزار نفر برنامه 400سکونت 

کـرج،   -قتصـادي منطقـه تهـران   همچنین ضرورت هماهنگی با تحوالت جمعیتی، اجتمـاعی و ا 
هـزار نفـر در    675به بعد شد که در آن سقف جمعیتی  2005منجر به طرح بازنگري براي سال 

ریزي براي شـیوه توزیـع    . برنامه)Fathejalali, Khodabakhsh, Pakzad, 2012(نظر گرفته شد 
  و کاال انجام شد. بینی مراکز ارائه خدمات ها با توجه به تئوري مکان مرکزي و پیش سکونتگاه

  

    
  شهر جدید هشتگرد. منبع: نویسنده -2شکل 

  
ریزي شده  نقل این شهر جدید صرفاً به منظور تأمین نیاز خودروهاي شخصی برنامه و شبکه حمل

کرج -بود. اگرچه در بازنگري طرح جامع، به طور خالصه به طرح توسعه خط قطار شهري تهران
بینـی خـط اتوبـوس مطـرح شـده بـود، امـا تأکیـد اصـلی بـر            به هشتگرد اشاره و ضرورت پیش

 -هاي اصلی اتوبان تهـران  ترافیک موتوري ورودي و خروجی از یکی از ورودي سازي توزیع بهینه
ریـزي   غربی درون شهري که برنامه-جنوبی و شرقی-کرج بوده است. مسیرهاي دسترسی شمالی

کنند. تسـهیالت رفـت و    اند، از الگوي هندسی شطرنجی پیروي می شده و تا حدي نیز اجرا شده
صـرفاً بـا توجـه بـه      -مانند مسیر پیاده و دوچرخـه  -ط زیستآمد با سرعت کم و دوستدار محی

  اند.   ریزي شده حداقل استاندارد برنامه
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  اي ناشی از آن رشد ترافیک و افزایش انتشار گازهاي گلخانه
هاي اخیر، کشورهاي تولیدکننده نفت، بخش قابل توجهی از درآمد خـود را بـه احـداث     در سال

نقل آنها تا حدود زیادي بـر مبنـاي    و دهند، که سیستم حمل میشهرهاي جدید آینده اختصاص 
 1نقل بـا خـودروي شخصـی اسـت. از سـوي دیگـر، در اغلـب کالنشـهرهاي منطقـه منـا           و حمل

صـرفه بـراي    نقـل ایمـن، مقـرون بـه     و (خاورمیانه و شمال آفریقا) امکان تأمین زیرساخت حمـل 
شدت با مسائل ناشی از رشد سریع جمعیـت   هعالوه، مدیریت شهري نیز ب ساکنان وجود ندارد. به

نقل با توسـعه شـهري سـریع و متغیـر      و هاي حمل سازي سیاست درگیر است و قادر به هماهنگ
  نیست.  

رویه در حال گسترش هسـتند،   در نتیجه، فواصل سفر رو به افزایش در نواحی کالنشهري که بی
آنها نیز بـه سـرعت در حـال افـزایش      عمدتاً با استفاده از ظرفیت خودروهاي شخصی (که تعداد

 2نقل خصوصی نامناسب (با کنترل محدود) مانند مینی ون و تاکسی و هاي حمل است) و سیستم
 –نقل شـهري   و شود. این شیوه توسعه ناپایدار (از نظر محیطی و اجتماعی) سیستم حمل طی می

تر بـه خـودروي شخصـی    موجب وابستگی هر چه بیش -نقل عمومی و ویژه از نظر سیستم حمل به
  . )World Bank, 2010(شود  می

در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه که نرخ استفاده از خودروي شخصی نیز بـه سـرعت در   
. 3حال افزایش است، راهبرد اصلی براي مقابله با این مسئله، گسترش شبکه معابر شـهري اسـت  

درصـد از   20، تقریبـاً  1997ند: در سـال  امروزه شهرهاي ایران نیز با مسائل مشابهی روبرو هست
 PLS Ramboll(نقل شـهري در تهـران بودنـد     و اي، ناشی از فعالیت بخش حمل گازهاي گلخانه

Management, 2003(کیلومتر طی -، میزان وسیله نقلیه2002و  1996هاي  عالوه، بین سال . به
 ,World Bank(ته اسـت  درصد رشد داشـ  27درصد به  21شده در زمان اوج ترافیک از حدود 

2010(.  
نقل با خودروي شخصـی بـوده    و ریزي حمل در طرح جامع شهر جدید هشتگرد نیز اولویت برنامه

) 3هاي خودرو محـور در ایـران در تـراز مصـرف نفـت ایـن کشـور (شـکل          است. نتیجه سیاست
سـاالنه  نقل،  و شود، نفت مصرف شده در بخش حمل طور که مالحظه می شود. همان مشاهده می

هاي نفتی را به خـود   بیش از نیمی از کل مصرف فرآورده 2005اي که در  افزایش یافته، به گونه
  اختصاص داده است.

                                                             
1. MENA (Middle East and North Africa) 
2. mini-vans and shared taxis 

ها، مسیرهاي روگذر و زیرگذر و موارد مشابهی است که براي تردد اتومبیل شخصی در نظر  . منظور توسعه اتوبان٣
  شود. مترجم گرفته می
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 Ministry of . منبع:1974-2005هاي نفتی به تفکیک بخش در ایران،  میزان مصرف فرآورده -3شکل 

Energy Iran, Energy Planning Department 

  قلن و راهبردهاي حمل
کنـد.   فسیلی سیاست درازمدتی را دنبال مـی  -دولت ایران به منظور تبدیل کشور به جامعه پسا

هـاي اخیـر، قیمـت     ها است. در سال ترین ابزارهاي تحقق این سیاست، کنترل قیمت یکی از مهم
هـاي جامعـه    انرژي افزایش قابل توجهی داشته است. در نتیجه، مصرف انرژي در بیشـتر بخـش  

). سیاسـت  3نقـل همچنـان در حـال افـزایش اسـت (شـکل        و ولی در بخش حمل 1هکاهش یافت
  آغاز شد.   2008نقل با تأخیر و در سال  و کنترل قیمت در بخش حمل

نقـل، رویکـرد تخصـیص کـاربري      و ناشـی از حمـل   CO2در راستاي راهبرد کاهش انتشـار گـاز   
نقل شهري در شهر جدید هشـتگرد مطـرح    و ریزي یکپارچه حمل ترین محور برنامه مختلط، مهم

نقـل   و ریـزي یکپارچـه حمـل    هکتاري (شهر جوان) ایده برنامه 35شد. بنابراین، در پروژه پایلوت 
هکتـاري   35ریزي پروژه پـایلوت   رنامهکننده براي تهیه ایده ب . اصل محوري و هدایت2مطرح شد

در شهر جدید هشتگرد، توجه به ارتباطات متقابـل میـان سـاختار فضـایی و تقاضـاي سـفر بـا        
بود. تهیه یک مـدل بـا    VISEVA/VISUMنقل مانند  و سازي حمل افزارهاي شبیه استفاده از نرم

                                                             
  دید وجود دارد و به اطالعات و آمار بیشتري نیاز است. مترجم. در این مورد تر1
هکتاري در شهر جدید هشتگرد، منابع فارسی و التـین متعـددي وجـود دارد. بـراي      35. در مورد پروژه پایلوت 2

طراحی یک محله «پاول وبر، الکه، زیلیگ، سباستین. شود:  مطالعه بیشتر، یکی از منابع با مشخصات زیر توصیه می
مترجم: مهتا میرمقتدایی. مهندسی ساختمان ». هکتاري 35پروژه پایلوت -مسکونی پایدار در شهر جدید هشتگرد

  . مترجم1388و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان 
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کـه ترافیـک در آن بـه     سازي ساختار فضایی ، براي بهینه 1کمک همکاران دانشگاه فنی درسدن
  حداقل برسد، براي اولین بار در این پروژه انجام شد.  

به منظور تحقق رویکرد پیشنهادي کاربري مختلط، از الگوي بافت شهري متـراکم و کـم ارتفـاع    
نفـر در هکتـار اسـت.     110تـا   100استفاده شد. تراکم ناخالص جمعیت در شهرهاي ایران بین 

نفـر در   150ي شهرهاي جدید، دسـتیابی بـه تـراکم ناخـالص متوسـط      ریز یکی از اهداف برنامه
نفر در هکتار، هدف فـوق تحقـق    98/147هکتار است. در شهر جدید هشتگرد با تراکم ناخالص 

نفر در هکتـار اسـت.    200یافته است. تراکم ناخالص جمعیتی پروژه پایلوت شهر جوان، بیش از 
کنـد.   کاربري زمین را از نظر مصرف انرژي فراهم می نقل و و افزایش تراکم کارآیی سیستم حمل

اما باید در نظر داشت، رویکرد کمی کافی نیست، زیرا شرایط زندگی ساکنان یا مسائل کیفـی و  
  شود.   هاي فرم شهري و قلمرو عمومی در آن لحاظ نمی جذابیت

  

    
کاربري مختلط در واحدهاي هکتاري و نواحی کوچک مقیاس با  35فرم شهري پروژه پایلوت  -4شکل 

  )Ohlenburg et al., 2013( همسایگی. منبع:
  

فرم شهري فشرده با الگوي کاربري مختلط مبناي اصلی براي کاهش سفر و افزایش امکان تردد 
اي و متـداول رفـت و آمـد و حمایـت از      است. رویکرد اصلی مبتنی بر تغییر رویکردهاي کلیشـه 

نقل عمومی جدید  و بینی شبکه حمل محیط زیست، از طریق پیشنقل دوستدار  و هاي حمل روش
هـاي مختلـف رفـت و آمـد و اقـدامات       رسانی در مورد گزینه و کارآمد، فراهم کردن شبکه اطالع

مختلف براي کاهش جذابیت استفاده از وسایل نقلیه شخصی متـداول اسـت. بـه دلیـل شـرایط      
ن فرصت وجود دارد کـه رفتـار سـفر سـاکنان     خاص پروژه از نظر استقرار در یک شهر جدید، ای

  جدید را تغییر داده و با اهداف توسعه پایدار هماهنگ نمود.
  

                                                             
1. Technische Universität Dresden (TU Dresden) 
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  باشند: نقل به شرح زیر می و ریزي حمل عناصر کلیدي ایده برنامه
  
 نقل مکفی و هاي حمل پشتیبانی از رویکرد کاربري مختلط از طریق فراهم نمودن سیستم 
 اجتماعی و مکانی)پذیري (از نظر  دسترسی 
 ریزي شهري نقل و برنامه و ریزي حمل نقل در برنامه و هاي حمل سازي تمام شیوه یکپارچه 
 نقـل   و هاي حرکت کند، حمل پشتیانی از وسایل رفت و آمد دوستدار محیط زیست (شیوه

 عمومی)
 جه نقل با تو و کنترل و فیلتر کردن میزان نفوذپذیري فضاها براي شیوه هاي مختلف حمل

 نقل) و محیطی آنها (مدیریت حمل به آثار زیست
 پذیر و سازگار  نقل و رفت و آمد انعطاف و ریزي حمل رویکرد برنامه 
 اجتناب از دسترسی وسایل نقلیه عبوري به بافت مسکونی 
 نقل و ارتقاي ایمنی حمل 
 ریزي و  نفوذ در فرآیند برنامه نفع و ذي هاي ذي مشارکت کلیه گروه 
 د بر مدیریت بحرانتوجه و تأکی 
  

نقل پروژه شهر جـوان   و ریزي حمل به منظور دستیابی به این اهداف اصلی و فرعی، راهبرد برنامه
اي و متـداول رفـت و آمـد و انتخـاب      مبتنی بر کاهش فواصل سفر و تغییر رویکردهـاي کلیشـه  

و  1و تنبیهـی باشد. به منظور دستیابی به ایـن اهـداف از راهبردهـاي تشـویقی      وسایل نقلیه می
) اقـدامات مـذکور   5افزاري استفاده شده است. شکل ( افزاري و سخت هاي نرم اقدامات و سیاست

  دهد.   را نشان می
نقل عمومی یکپارچـه (بـه عنـوان ایـده برنامـه)       و در مقیاس شهر جدید هشتگرد، سیستم حمل

نقـل   و حمـل  چارچوب اصلی در نظر گرفته شد. وظیفه اصلی این سیسـتم سـازماندهی سیسـتم   
یـا اتوبـوس    )LRT(عمومی بود که ساختاري سلسله مراتبی داشت و شامل سیستم ریلی سبک 

بـوس) بـود.    ، اتوبوس شهري و یک اتوبوس محلـی (ماننـد مـدي بـوس یـا مینـی      )BRT(سریع 
نقل و  و هاي اطالعات حمل شوند (مانند بسته افزاري که معموالً جدي گرفته نمی هاي نرم سیاست
نقـل عمـومی را بـه مـردم بدهنـد. ایـن        و ا) باید اطالعات الزم در مورد سیسـتم حمـل  ه کمپین

  دهد. سیستم، شهر قدیم هشتگرد را نیز تحت پوشش قرار می
  

                                                             
1. push and pull strategies 
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افزاري  هاي نرم ریزي (سمت چپ: سیاست ابزارهاي قابل دسترس براي اجراي راهبردهاي برنامه -5شکل 

  افزاري، باال: اقدامات تنبیهی و پایین: اقدامات تشویقی).  هاي سخت و سمت راست: سیاست
  )Arndt, 2011: 122( منبع:

ه، هـدف اصـلی رویکـرد    با توجه به اهدافی که براي پروژه شهرهاي جـوان در نظـر گرفتـه شـد    
باشـد.   مـی  CO2نقل نیز ارتقاي کارآیی مصرف انـرژي و کـاهش انتشـار گـاز      و ریزي حمل برنامه

نقل عمومی درخور و با دسترسـی راحـت را    و شده امکان ایجاد سیستم حمل عالوه، برنامه تهیه به
اي و محلی را  نطقههاي م هاي اقلیت در فعالیت آورد که شرایط حضور و مشارکت گروه وجود می به

هکتاري و همچنین  35کند. هدف سوم نیز یکپارچگی فضایی و افقی پروژه پایلوت  نیز فراهم می
  نقل عمومی منطقه است.  و هاي شهر قدیم هشتگرد و حسین آباد با شبکه حمل سکونتگاه

ات افـزاري، اقـدام   افـزاري، سـخت   هـاي نـرم   ریزي شامل چهار بخش اصلی سیاست رویکرد برنامه
افزاري شامل نوعی الگوي مدیریت سـفر اسـت کـه بـا      هاي نرم تشویقی و تنبیهی است. سیاست

هاي رفت و آمد دوستدار محـیط و   رسانی و پشتیبانی از اهالی منطقه در زمینه روش هدف اطالع
  نقل عمومی تهیه شده است. و سیستم حمل

ماننـد توسـعه    1مـوبیلیتی -اکـو افزاري وجـوه کالبـدي حمایـت از     هاي سخت در مقابل، سیاست
شود. در این بخش از  نقل عمومی جذاب، مسیر عبور عابر پیاده و دوچرخه سوار را شامل می و حمل

                                                             
1. eco-mobility  

محدودیت فضاي پارکینگ
افزایش هزینه سفر با وسایل نقلیه شخصی از طریق 

)محدودیت سرعت و ایجاد مانع(طراحی مسیر 
محدودیت دسترسی از طریق شیوه طراحی عرض 

)معابر یک طرفه(معبر 
محدودیت میزان نفوذپذیري فضاها

مالیات (تقسیم هزینه ها بر مبناي میزان استفاده 
)سوخت

افزایش هزینه سفر با وسایل نقلیه شخصی از طریق 
محدودیت دسترسی و سرعت

اخذ مالیات تردد در بزرگراه ها

طراحی مسیر پیاده و معابر با غلبه حضور عابر پیاده 
معابر عریض، تعدد تقاطع (و وسایل نقلیه عمومی 

)ها، معابر بدون مانع
تراکم معابر پیاده و شبکه حمل و نقل عمومی

تعدد ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی

مدیریت تردد
بسته هاي تشویقی سفر

اطالع رسانی در مورد امکانات حمل و نقل عمومی
ایجاد کمپین

ریزي یکپارچه برنامه
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نقـل مشـارکتی در اولویـت قـرار      و هاي حمـل  راهبردها، عابران پیاده، دوچرخه سواران و سیستم
بـراي ارائـه خـدمات،    شـود.   نقل موتوري شخصی در اولویت بعدي مطـرح مـی   و گیرد و حمل می

شود و همچنین امکان دسترسی خودروي  نقل کاال و امدادرسانی، امکان دسترسی فراهم می و حمل
شخصی به صورت محدود وجود دارد. کاهش تردد اتومبیـل شخصـی از طریـق محـدود کـردن      

  .1مورد نظر بوده است 2/0شود. در پروژه پایلوت ضریب تأمین پارکینگ  پارکینگ عملی می

 نقل عمومی و رویکرد مدیریت سفر و حمل
نقلی است که از نظر مصرف انرژي کارآمد باشـد،   و نقل ایجاد الگوي حمل و هدف اصلی ایده حمل

هـاي اجتمـاعی را    شود و امکان مشارکت و استفاده کلیـه گـروه   CO2موجب کاهش انتشار گاز 
یـق ترکیبـی از راهبردهـاي    فراهم کند. مقصود این است که دستیابی بـه اهـداف مـذکور از طر   

افزاري فـراهم شـود و بـه دنبـال آن الگـوي       افزاري و نرم هاي سخت تشویقی و تنبیهی و سیاست
افـزاري   هاي نرم متداول انتخاب شیوه سفر تغییر کند. مدیریت رفت و آمد موضوع اصلی سیاست

خدمات و هماهنگی و تشویقی و شامل اقداماتی مانند مدیریت اطالعات و ارتباطات، سازماندهی 
هاي مختلف است. هدف این سیستم مـدیریتی، تأثیرگـذاري بـر انتخـاب      هاي گروه میان فعالیت

هـا) اسـت. بـدین     ها (مانند توریسـت  ها و دیگر گروه سفر، مقصد، و مکان توسط ساکنان، شرکت
ورد کننـدگان بـازخ   هاي هـدف داده خواهـد شـد و از اسـتفاده     ترتیب اطالعات الزم به این گروه

نقل مورد اسـتفاده قـرار خواهـد     و ریزي حمل دریافت خواهد شد که نتایج آن مجدداً براي برنامه
هـاي مربـوط بـه     گرفت. اهداف آن اوالً شامل ایجاد همـاهنگی میـان تمـام مسـئولین و برنامـه     

نقل دوستدار محیط است، مانند کاهش فواصل سفر، استفاده از مسیر پیـاده، دوچرخـه و    و حمل
هاي دوسـتدار محـیط رفـت و     وسیله اطالعات الزم در مورد روش نقل عمومی. ثانیاً، بدین و حمل

شـود   گیري الگوهاي رفتار سـفر پایـدار حمایـت مـی     آمد به ساکنان منطقه داده شده و از شکل
  ). 6(شکل 

گیري الگوي جدید رفتار سفر هنگامی است کـه محـل    زمان مناسب براي تغییر ذهنیت و شکل
کند. در این مرحله که موقعیت فـرد تغییـر کـرده اسـت (و ایـن یکـی از        رد تغییر میسکونت ف

عناصر مهم مدیریت سفر است)، بسته اطالعات سفر براي ساکنان جدید، اطالعات الزم در مورد 
هـاي الزم بـراي    هاي رفت و آمد دوستدار محیط (اکومـوبیلیتی) را فـراهم کـرده و مشـوق     شیوه

  ل عمومی و تغییر شیوه زندگی ارائه خواهد شد. نق و استفاده از حمل
  

                                                             
. این رقم به دلیل عدم هماهنگی با ضوابط محلی و لزوم تأمین یک واحد پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی، 1

  مورد قبول گروه ایرانی قرار نگرفت. مترجم
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  )Arndt, Döge, 2013( نقل براي شهر جدید هشتگرد. منبع: و ایده مدیریت حمل -6شکل 

از آنجا که هر فرد مدت کوتاهی پس از تغییر مکـان زنـدگی، شـیوه جابجـایی و تـردد خـود را       
کند، ابزارهاي مورد نیاز براي تأثیرگـذاري بـر ایـن فرآینـد و      متناسب با شرایط جدید تنظیم می

بینی شده است. شیوه مدیریت  نقل پیش و دهی در تناسب با اکوموبیلیتی در این ایده حمل جهت
دتاً بر تغییر رفتار سفر متمرکز است، زیرا بیشتر ساکنان جدید شهر جدیـد هشـتگرد از   سفر عم

آیند که غالباً در سفرهاي شهري  منطقه کالنشهري تهران بزرگ و یا سایر نواحی کالنشهري می
افـزاري از محورهـاي راهبـردي     هاي نـرم  وابسته به خودروي شخصی هستند. اقدامات و سیاست

کنند. بسـته اطالعـات    تغییر رفتار سفر با رویکرد اکوموبیلیتی را پشتیبانی می هستند که فرآیند
رود. ایـن بسـته    شـمار مـی   نقل براي ساکنان، ابزاري کلیدي براي تحقق ایـن راهبـرد بـه    و حمل

برداري از شرایط سـاکنان جدیـد کـه محـل سـکونت خـود را تغییـر داده و         اطالعات، براي بهره
را دارند، تهیه شده است. این ابزار کـه بـه منظـور پشـیتبانی از وسـایل       قابلیت تغییر شیوه سفر

نقل عمـومی را توصـیه کـرده و مسـیرهاي      و نقل پایدار تهیه شده، استفاده از وسایل حمل و حمل
کنـد. بسـته مـذکور شـامل اطالعـات، خـدمات و        مناسب براي سفرهاي کوتاه را نیز معرفی می
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نقل عمومی) است که براي تغییـر   و راي استفاده از وسایل حملهایی (مانند بلیط مجانی ب مشوق
  رفتار سفر از وسایل نقلیه شخصی ضرورت دارند. 

شوند. با در نظر  نقل عمومی مربوط می و افزاري به نحوه طراحی سیستم حمل هاي سخت سیاست
. طـرح  نقل بیان شده اسـت  و گرفتن هدف ارتقاي کارآیی، رویکرد پیشنهادي طرح در مدل حمل

  پیشنهادي با توجه به معیارهاي زیر تهیه شده است:
 جنوبی،-ظرفیت باال در مسیرهاي اصلی شمالی 
 غربی، -کننده مسیر شرقی اتوبوس شهري تکمیلی به عنوان تغذیه 
 هاي کوچک براي پیوند میان واحدهاي همسایگی محلی، اتوبوس 
 متـر از هـر    300نقل عمومی باید در فاصله کمتـر از   و هاي حمل در کل شهر، ایستگاه

 قرار بگیرند، أمبد
 ،سیستم تاکسی متداول باید با سایر وسایل نقلیه، پیوند داشته و یکپارچه شوند 
         امکـان دسترسـی بــا ظرفیـت بـاال بــه ایسـتگاه راه آهـن و همچنــین ایسـتگاه متــرو

 کند، مکان سفرهاي روزانه به تهران را فراهم میریزي شده) که ا (برنامه
 دسترسی به شهر قدیم هشتگرد و شهرك صنعتی شمال آن، امکان 
 قابلیت گسترش تدریجی شبکه 

اي بود که بیشـترین کـارآیی در آن لحـاظ شـده بـود، و در مراحـل بعـدي بـا          نتیجه طرح، ایده
این ایده اولیـه شـامل پیشـنهادهاي     نقل، بهینه خواهد شد. و استفاده از دستاوردهاي مدل حمل

  نقل عمومی است: و زیر براي حمل
مسافر در سـاعت،   2000-3000، ظرفیت: تراموا (سیستم ریلی سبک)/ اتوبوس سریع .1

 متر 300حوزه نفوذ کمتر از 
 متر 250-300مسافر در ساعت، حوزه نفوذ:  1000-4000، ظرفیت: اتوبوس شهري .2
 متر 250بوس، حوزه نفوذ: کمتر از  مینی، مدي بوس/ اتوبوس محلی .3

نقـل عمـومی، امکـان دسترسـی مناسـب در       و سازي این سه وسیله نقلیه با شبکه حمل یکپارچه
مسیرهاي کوتاه واحد همسایگی و همچنین دسترسی به کل ناحیه مسکونی با حـداکثر سـرعت   

  کند.   را فراهم می
یري کمتـري دارد (نیازمنـد ریـل گـذاري     پـذ  سیستم ریلی سبک در مقایسه با اتوبوس، انعطاف

هـاي نگهـداري کمتـر و     کمتر، مصرف انرژي کمتـر، هزینـه   CO2جداگانه است)، اما انتشار گاز 
نقـل   و ظرفیت آن نیز بیشتر است. به همین دلیل، اتوبوس سریع با مسیر ویژه، اولین گزینه حمل

نقـل عمـومی، قابلیـت     و ظرفیت باال است و در مراحل بعدي و با توجه به رشد تقاضا براي حمـل 
استفاده از همان مسـیر ویـژه، بـا سیسـتم ریلـی       توان آن را با گسترش خواهد داشت. سپس می
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  سبک جایگزین نمود.
  

 

نقل عمومی (تراموا/ ریلی سبک: در ضلع  و هاي حمل حوزه نفوذ و الگوهاي دسترسی ایستگاه -7شکل 
  غربی، اتوبوس شهري: در ضلع شرقی و اتوبوس محلی: دسترسی داخلی محله) در شهر جوان 

  )Arndt, Döge, 2013: 165( منبع:

  

  ریزي پارکینگ بر مبناي کاهش ضریب فضاي توقف ایده برنامه
بینی فضاي پارکینگ تأثیر قابل توجهی در شیوه انتخاب وسـیله سـفر دارد. دسترسـی بـه      پیش

پارکینگ کافی در نزدیکی واحـدهاي مسـکونی، موجـب تشـویق اسـتفاده از اتومبیـل شخصـی        
) رابطه میان نرخ استفاده از وسایل نقلیه عمومی و دسترسـی بـه پارکینـگ را    8شود. شکل ( می

تی که دسترسی به پارکینگ تضمین شده نباشد، تقاضا بـراي اسـتفاده از   دهد. در صور نشان می
  وسایل نقلیه عمومی افزایش خواهد یافت. 

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



   41/    ونقل پایدار در پروژه شهرهاي جوان ریزي حمل برنامه                                                                         

  
  جمع  سایر  وسایل نقلیه عمومی  اتومبیل شخصی  

Besancon 
  دسترسی قطعی به پارکینگ

  
90%  

  
6%  

  
4%  

  
100%  

  %100  %25  %29  %46 عدم تضمین دسترسی به پارکینگ
Grenoble 

 دسترسی قطعی به پارکینگ
  

94%  
  
3%  

  
3%  

  
100%  

  %100  %18  %29  %53  عدم تضمین دسترسی به پارکینگ
Toulouse  

  دسترسی قطعی به پارکینگ
  

99%  
  
1%  

  
0%  

  
100%  

  %100  %35  %24  %41 عدم تضمین دسترسی به پارکینگ
Bern  

  دسترسی قطعی به پارکینگ
  

95%  
  
3%  

  
2%  

  
100%  

  %100  %32  %55  %13 پارکینگعدم تضمین دسترسی به 
Genf  

  دسترسی قطعی به پارکینگ
  

93%  
  
3%  

  
4%  

  
100%  

  %100  %25  %25  %36  عدم تضمین دسترسی به پارکینگ
  )Mezghani, 2006( آثار دسترسی به پارکینگ. منبع: -8شکل 

طبق ضوابط ساخت و ساز در شهرهاي جدید ایران، تأمین حداقل یک واحد پارکینـگ بـه ازاي   
هر واحد مسکونی ضروري است. بدین ترتیب دسترسی قابل توجهی به فضاي پارکینگ فراهم و 

شود. مالکیت خودرو در شـهر جدیـد هشـتگرد در سـال      استفاده از اتومبیل شخصی تشویق می
. اگر بعـد  )Paykadeh, 2011(نفر خواهد رسید  1000مبیل به ازاي هر اتو 125به میزان  2027

درصـد خانوارهـا مالـک     50خانوار چهار نفر در نظر گرفته شود، این رقم به این معنی است کـه  
 5/0خودروي شخصی خواهند بود و ضریب پارکینگ مورد نیاز براي هر واحد مسـکونی معـادل   

  خواهد بود. 
الزم اسـت مالکیـت    CO2ه از وسایل نقلیه عمومی و کاهش انتشار گاز به منظور تشویق استفاد

% خانوارها تقلیل یابد. بدین ترتیـب شـیوه انتخـاب    20خودروي شخصی کاهش یابد و به میزان 
) نیـز تحقـق خواهـد یافـت. لـذا،      9بینی شده در طرح جامع هشـتگرد (شـکل    وسیله سفر پیش
هکتـاري شـهر    35نقـل پـروژه پـایلوت     و ریزي حمل براي تهیه ایده برنامه 2/0ضریب پارکینگ 

  جدید هشتگرد در نظر گرفته شد. 
  

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



 هشتگرد در شهر جدید پایدار  ریزي و طراحی یک محله برنامه/    42           

  
  در شهر جدید هشتگرد  2027بینی شیوه انتخاب وسیله سفر در سال  پیش -9شکل 

  )Paykadeh, 2011(: منبع

طـور کـه    دهد. همان در دو نوع ضریب پارکینگ را نشان می CO2) میزان انتشار گاز 10شکل (
ارتباط مستقیم بـا ایـن عـدد دارد و بـا کـاهش ایـن        CO2دهد، انتشار گاز  این شکل نشان می

  یابد.  ، به میزان قابل توجهی کاهش می2/0به  1ضریب از 
  

  
 ، و غیره0.1% واحدها= 10فاقد پارکینگ= صفر، تعداد واحد پارکینگ معادل 

  و ضریب پارکینگ. مبنع: (نویسنده) CO2رابطه انتشار گاز  - 10شکل 

هکتـاري   35تبعیت از ضریب متداول یک پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی در پروژه پـایلوت  
شهر جدید هشتگرد، به معنی تأمین بـیش از حـد پارکینـگ اسـت و بـا بافـت شـهري فشـرده         

بینی شده در مـوازات مسـیرهاي دسترسـی     ي پیشها هماهنگی ندارد. بدین ترتیب، تمام تاالب
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هاي مسکونی، به پارکینگ اختصـاص خواهـد یافـت. توجـه بـه       هایی از ساختمان اصلی و بخش
  به ازاي هر واحد مسکونی باشد.   2/0دهد، ضریب پارکینگ نباید بیش از  مسائل فوق، نشان می

ــه ــدل برنام ــل م ــزي حم ــرم  و ری ــتفاده از ن ــا اس ــده ب ــه ش ــل تهی ــ نق  زاراف
VISEVA+/VISUM 

با همکاري دانشـگاه فنـی درسـدن     VISEVAنقل  و ریزي حمل اي پیشرفته از مدل برنامه نسخه
مورد استفاده قرار گرفت. با اسـتفاده از ایـن مـدل، محاسـبه سـاختار سـکونتگاهی کـه از نظـر         

انجـام شـد. نتـایج     )+VISEVA(ترافیکی بهینه باشد، براي اولین بار به عنوان خروجـی ثانویـه   
محاسبه به منظور دستیابی به ارتقـاي قابلیـت کـاهش ترافیکـی سـاختار فضـایی شـهر جدیـد         

هـا) بـه    (مانند انـواع تاکسـی   1کار رفت. ورود اطالعات مربوط به خدمات پاراترانزیت هشتگرد به
 منظور سازگارسازي مدل با شرایط ایران انجام شد.  

بـراي   CO2بـا اسـتفاده از ابـزار محاسـبه انتشـار       CO2ار گاز بر مبناي سه سناریو، میزان انتش
انجـام شـد. نتیجـه     -که در همین پروژه تهیـه شـده بـود   - )TECT(کشورهاي در حال توسعه 

اجراي ایده پیشـنهادي ترافیـک طراحـی شـده بـراي پـروژه شـهر جـوان،         محاسبات نشان داد، 
  درصدکاهش دهد. 10را تا  CO2تواند انتشار گاز  می
  

  
  در کلیه سناریوها. منبع: (نویسنده) CO2مقایسه تراز انتشار  - 11شکل 

  

                                                             
1. paratransit services 
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  شیوه تحقق و تأمین سرمایه براي پروژه
شـد،   نقل آن نیز می و هکتاري که شامل برنامه حمل 35طرح جامع پروژه پایلوت  2012در سال 

شهرسازي پـروژه  گذار الزم براي اجرایی کردن ایده  . سرمایه1در کمیسیون ماده پنج تصویب شد
آغـاز شـود. در فوریـه     2014توانست در سال  نقل می و . بنابراین اجراي ایده حمل2نیز تعیین شد

ریزي شهر تهـران تمایـل خـود را بـراي اجـراي ایـن ایـده در دو         ، مرکز مطالعات و برنامه2014
  تهران اعالم کرد.  يمنطقه شهر

دهد، توسعه پایدار باید معیار و محور اصلی انتخاب مکان  تجارب پروژه شهرهاي جوان نشان می
  نقل مورد توجه قرار گیرد.  و ریزي حمل ریزي شهري و برنامه طرح باشد و الزم است از آغاز برنامه
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نشد. اما محدوده پروژه  . این طرح بارها مورد ارزیابی قرار گرفت ولی در کمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب1

مورد تصویب قرار گرفت.  -بدون ورود به جزئیات طرح -هکتاري به عنوان ناحیه داراي طرح ویژه 35پایلوت 
  مترجم

توان با این قطعیت اظهار نظر نمود، زیرا موانع متعددي براي اجراي کار  گذار نیز نمی . در زمینه یافتن سرمایه2
  وجود داشت. مترجم
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Sustainable Transportation Planning in the Hashtgerd 
project “Young Cities” 

Dr.-Ing. Wulf-Holger Arndt, Head of research unit “Mobility and Space”, 
Center for Technology and Society, Technische Universität Berlin, Berlin (DE) 
Dr. Mahta Mirmoghtadaee, Faculty member, “Road, Housing and Urban 

Development Research Center” (BHRC) 
 

Abstract 
One of the strategies for solving the problems of population growth is 
building New Towns. These New Towns should firstly discharge the 
(cities with) large agglomerations. A secondary goal is the restructuring 
and decentralisation of the population in the metropolitan areas. Based on 
this, New Towns will be planned and built in Iran. The largest of the 
thirty planned Iranian New Towns is Hashtgerd, situated 65 km 
northwest of the megacity Tehran and 30 km west of the Megacity Karaj. 
The current research project outlines the development of the planned 
New Town Hashtgerd in the agglomeration Tehran/Karaj and 
implements research results in form of pilot projects within the New 
Town. Following the strategy to reduce traffic-related CO2 emissions, a 
mixed-use approach was developed as the main element of an integrated 
urban transportation concept for Hashtgerd City. Thus, in the case of a 
35-ha pilot area (Shahre Javan), the project dimension tries to elaborate 
an integrated transport concept. The guiding principle for the elaboration 
of a concept for Hashtgerd and the 35-ha pilot area is to consider the 
interrelations between spatial structure and traffic demand using 
innovative transport simulation software, such as VISEVA/VISUM. The 
enhancement of the model was used for the optimisation of a traffic-
reduced spatial structure for the first time in this project.  
The general approach consists of four major elements formed by hard 
and soft policies, and by push and pull measures. The soft policies cover 
a kind of mobility management, with the aim of informing and 
supporting the regional population about environmentally friendly ways 
of movement and the public transport system itself. In contrast, hard 
policies form the physical basis of eco-mobility encouragement, such as 
the development of attractive public transport, footpath, and bicycle 
systems. 
Keywords: sustainable transportation, Hashtgerd New Town, 
YoungCities, CO2 emissions 
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 یدر طراح يکاهش مصرف انرژ يها استفاده از روش ياقتصاد لیتحل
  هشتگرد) دی(پروژه شهر جوان در شهر جد مسکن

  
  1غزال راهب

  2زاده حمیدرضا بختیاري

  چکیده
ده وربه وجود آ یالملل نیدر عرصه برا  یانیجر ر،یدر چند دهه اخ یطیمح ستیشدت گرفتن مشکالت ز
 درها  محله نیاست که ا نیتالش بر ا است. عموماً داریپا يها و ساخت محله یاست که به دنبال طراح

مصرف  قیاز طر تنهاها نه  محله نیباشند. ا داریپا یو اجتماع ياقتصاد ،یستیز طیمح يها جنبه یتمام
مناسب،  يکار يهستند، که با فراهم کردن فضا یطیمح ستیز يداریبه دنبال پا يمواد و انرژ نهیبه

را  يو اقتصاد یاجتماع يداریمناسب و ... پا یعموم يفضاها جادیحس تعلق افراد به محله، ا شیافزا
قصد دارد  ،رانیدر ا يا محله نیتجربه در ساخت چن نیبه عنوان اول ،»شهر جوان. «کنند یم يریگیپ

هاي ساخت محله  . یکی از مسائلی که باید در پروژهفراهم کند رانیها در ا پروژه نیساخت ا يبرا ییالگو
ها، از نظر اقتصادي  پایدار مورد توجه قرار گیرد، این است که عالوه بر کاهش مصرف انرژي در ساختمان
هاي کاهش مصرف  نیز پس از تکمیل، در بازار مسکن با مشکل مواجه نشود و مجموعه طرح و روش

پذیر باشد. در این مقاله ارزیابی اقتصادي پروژه شهر جوان  ي مورد استفاده از نظر اقتصادي توجیهانرژ
 مورد بررسی قرار گرفته است.

سازي مصرف انرژي، دوره بازگشت  محیطی، پایداري اقتصادي، بهینه : پایداري زیستکلیدي واژگان
  سرمایه

                                                             
  raheb@iust.ac.ir ر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازياستادیا. 1
 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه بریتیش -دانشگاه سایمون فریزر از کارشناس ارشد مطالعات شهري .2

  hrbakhtiar@gmail.com کلمبیا
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  مقدمه. 1
در جوامع  یمصرف يمنبع انرژ نیتر که مهم ی،لیفس يها يمصرف انرژ يساز نهیکنترل و به

به آن،  یابیاستحصال و دست يها نهیدر هز ییجو و صرفه ينه تنها از نظر اقتصاد است، يبشر
در  يمصرف انرژ يها لفهؤم انی. در مباشد یم تیبا اهم زین یطیمح ستیبلکه از منظر ز

 اًمی(مستق یلیفس يها از سوخت ) که عمدتاًشیو سرما شی(گرما هیتهو يها ستمیساختمان، س
 تیهستند، از اهم يکنندگان عمده انرژ کنند و از جمله مصرف ی) استفاده ممیرمستقیغ ایو 
  . ندبرخوردار يا ژهیو

 یالملل نیدر عرصه ب یانیجر ،یطیمح ستیشدت گرفتن مشکالت ز لیبه دل ،ریاخ هاي دهه در
 نیتالش بر ا است. عموماً داریپا يها و ساخت محله یبه وجود آمده است که به دنبال طراح

 نیباشند. ا داریپا یو اجتماع ياقتصاد ،یستیز طیمح يها جنبه یها از تمام محله نیا ،است
هستند،  یطیمح ستیز يداریبه دنبال پا يمواد و انرژ نهیمصرف به قیاز طر تنهاها نه  محله

 يفضاها جادیحس تعلق افراد به محله، ا شیمناسب، افزا يکار يبلکه با فراهم کردن فضا
  . کنند یم يریگیرا پ يو اقتصاد یاجتماع يداریمناسب و ... پا یعموم

 يبرا ییقصد دارد الگو ،رانیدر ا يا محله نیتجربه در ساخت چن نیبه عنوان اول ،»جوان شهر«
به مساحت  يا ساخت محلهبراي » شهر جوان«فراهم کند. پروژه  رانیها در ا پروژه نیساخت ا

از  داریبه اهداف توسعه پا یابیپروژه دست نیهشتگرد است. هدف ا دیهکتار در شهر جد 35
 يکاهش گازها ،طرح نیاست. در ا دیجد يدر شهرها يمصرف انرژ يساز نهیبه قیطر

 طیکه مح يبه طور ،است مد نظرو استفاده از الگوها و فنون مناسب  يزیر برنامه با يا گلخانه
تا  يمختلف شهرساز يها اسیتا اجرا و در مق یطراح يندهایفرآ هیدر کل هیمحور پا ستیز

  .ردیقرار گ يساز انساختم
  ضرورت مسئله. 2
است.  آنهاساخت  نهیهز ،داریمسکن پادیگر  يها پروژه نیپروژه و همچن نیا يها از چالش یکی

طرح هستند،  يبردار در دوره بهره يکاهش مصرف انرژ در صدد ها عموماً  پروژه نیاز آنجا که ا
. دهد افزایش میطرح را  ییاجرا نهیکه هز کنند یاستفاده م ییها يناچار سازندگان از تکنولوژ به

نخواهد منجر ساخت  نهیهز شیبه افزا يکاهش مصرف انرژ يها روش رخیب ،الزم به ذکر است
 براي. استمختلف در خانه  يفضاها يگذاریو جا یشامل نوع طراح عموماً ها . این روششد

 ورود،  ردر زمستان هد يکمتر يشود گرما یقرار گرفتن آشپزخانه در مرکز خانه باعث م ،مثال
 عموماً يانرژ نینو يها ستمیندارد. در مقابل، استفاده از س ازیساخت ن يبرانیز  يتر اضافه نهیهز
 ,Mulliner, E., Kieran S. and Vida M. ,2013. Bradshaw).دده افزایش میساخت را  نهیهز

William, et al, 2005. Burke, Patricia M., Galen N., and Wilson R, 2007).           
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 ،موجود يها يبا استفاده از تکنولوژ ،که قرار است ،داریشهرك پا کیبه عنوان  زیجوان ن شهر
 متیچالش مواجه خواهد بود. اگر ق نیبا ا ،ها را کاهش دهد در ساختمان يمصرف انرژ

 يپروژه برا نیا ،آن باشد نااز توان پرداخت ساکن شیشهر جوان ب يها شده ساختمان تمام
طرح از نظر  يابعاد اقتصاد یبررس ،با مشکل مواجه خواهد شد. لذا طرح نیدر ا داریخر افتنی
در  ییجو صرفه زانیم نیو همچن جیرا يها ساخت به نسبت ساختمان متیق شیافزا زانیم

شده مسکن و مسئله مسکن ارزان  تمام متی. البته چالش قشود یبررس دیبا يمصرف انرژ
که در کل بازار مسکن از مسائل مهم شمرده  دار،یپا نمسک يها نه تنها در پروژه مت،یق
 نیتدو 1394در سال  يدر طرح جامع مسکن که وزارت راه و شهرساز ،. به عنوان نمونهشود یم

به ده که ش یمسکن در کشور معرف يها از چالش یبه عنوان بخش ریز يها ده است، چالشکر
  )1394 ،طرح جامع مسکن ،يوزارت راه و شهرساز( :شود یتأمین مسکن مربوط م يبعد اقتصاد

  دیو بروز ادوار رونق و رکود شد یمتیق دیهاي شد در بازار مسکن، نوسان داريیناپا •
  در شهرها نیناکارآمد توسعه زم هاي استیو س نیزم یگران •
درآمد در مقابل  به مسکن خانوارهاي کم ازیمسکن با تقاضاي آن: ن دیعدم تطابق الگوي تول •

  متیق مسکن گران دیمازاد تول
  یرسم ریاسکان غ دیروند رو به تزا •
  بهسازي و نوسازي هاي ههاي فرسوده و عدم تکافوي برنام سطح گسترده بافت •
 دهیبراي شهرها، ناد داریشهري، فقدان درآمدهاي پا زيیر و برنامه تیریناکارآمدي نظام مد •

  يهاي توسعه شهر انگاشتن طرح
  در صنعت ساختمان دیناکارآمدي نظام تول •
  مسکن عیو توز دیدر تول ییاینابرابري و عدم توازن جغراف •

برخوردار است. در  وافري تیمسکن از اهم متیبحث ق ،دهد یارائه شده نشان م يها چالش
معمول  يها ساخت ساختمان نهیو هز يانرژ نهیهز زانیطرح، ابتدا م نیا يابعاد اقتصاد یبررس

 است. شده یدر تهران بررس

  پیشینه موضوع. 3
 نیجهان در ا يدر تمام کشورها و ستا یمهم اریدر ساختمان مسئله بس يکاهش مصرف انرژ

شود. در سال  یدر ادامه به چند نمونه از آنها اشاره م که ،انجام شده است یمطالعات مهم نهیزم
در  (Fereig, S. M., and Younis, M. A., 1985)  ونسیو  قیتوسط فراي  مطالعه 1985

 يساز نهیبه يها استفاده از روشبا  ،نشان داده است سندهینومربوط، در مقاله  شد.انجام  تیکو
ساختمان  يتوان برا یو ... م یساختمان مسکون يکار قیعا ها، شهیدن شدوجداره کر انندم يانرژ

داشت. در  نهیکاهش هز الیر ونیلیم 166معادل  تیکو نارید 4287ساالنه  ،مورد مطالعه
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کاهش  يها استفاده از روش ،انجام شده است ونانیآلمان و  س،یکه در انگل يگریمقاالت د
نشانگر کاهش  آنها یجه است که نتاشد یو بررس قینو تحق يها يو استفاده از انرژ يمصرف انرژ

 یدر ساختمان مسکون يکار قیعا زاتیدر صورت استفاده از تجه يقابل توجه مصرف انرژ
 ,Bakos, G., 2000. Gieseler, U. D. J.,. Heidt, F. D, and Bier, W. 2004)باشد.  یم

Florides, G. A., et al., 2002)                                                                                           
در جهان ساخته  یعیها با هدف کاهش مصرف منابع طب محله ایاز شهرها  ياریبس يها نمونه

هم  اینقاط دن ياریدر بس داریپا يها ساختمان يها است. پروژه دهیرس يبردار شده و به بهره
ساخت، در بازار فروش دچار  زیادتمام شده  متیق لیها به دل پروژه نیعث شده سازندگان ابا
در شهر ونکوور  کیمثال شهرك المپ رايپروژه با شکست مواجه شود. ب شوند و بعضاً شکلم

 لیبه دل ،انجام شده بود يکاهش مصرف انرژ يدر راستا يا نوآورانه يها يکانادا که با تکنولوژ
 نیماند، که ا یاز سکنه باق یخال طوالنیمدت  يساخت با شکست مواجه شد و برا زیاد نهیهز

 :City of Vancouver, site( سازنده شد يها از شرکت یبعض یبه ورشکستگ رامر منج
www.vancouver.ca).                                                                                                      

  واحد مسکن معمول بازار است.  100و  متیواحد مسکن ارزان ق 252 يپروژه در حال حاضر دارا نیا
 نهیکاهش هز يدر فروش مواجه شد، چرا که هرچند در راستا يادیپروژه با مشکالت ز نیا

 ییواحدها نیچن نهیهز ریکرد، اما ناگز ییها تالش توان یم کم يبا مصرف انرژ يساخت واحدها
و استفاده از  یتیریمد ،یتأمین مال يها روش ،است. لذا یشترشده معمول ب ساخته ياز واحدها

  پروژه مورد استفاده قرار گرفت:  یتأمین مال يبرا ریشرح ز به ییها ارانهی
 ایکلمب شیتیبر یمسکن دولت استان ونیسی) با نرخ مناسب توسط کمنانسی(فا یتأمین مال •

  از بانک کموام با نرخ  افتیدر قیپروژه از طر يمجر يبرا
  مسکن ونیسینظارت بر روند ساخت توسط کم •
که منجر به کاهش  یزاتیتجه ينگهدار يبرا ارانهیتأمین  برايمرتبط  يبا نهادها یزنیرا •

  شود یم يمصرف انرژ
  متیق ساخت مسکن ارزان يپروژه برا يمجر يبرا گانیرا نیتأمین زم •
  نهادها نیمدت محدود به ا يواحدها برا يدر قبال واگذار یدولت ياز نهادها التیتسه افتیدر •
  يتوسط شهردار شود یم يکه منجر به کاهش مصرف انرژ یزاتیتجه يارائه خدمات نگهدار •
  متیق ارزان يساخت واحدها يپروژه برا تیریارائه خدمات مد •
  
  هدف تحقیق. 4

 يکاهش مصرف انرژ يکردهایرو ياقتصاد  و صرفه يور حاضر به دنبال آن است که بهره قیتحق
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 براي یو روش کند یابیارز یمسکون يها ساختمان یپروژه در طراح نیدر ساختمان را در ا
  .دیدر ساختمان ارائه نما يکاهش مصرف انرژ يها روش ياقتصاد یابیارز
  روش و مراحل انجام کار. 5

پذیري اقتصادي پروژه، روشی پیشنهاد شده است که  در این تحقیق، براي بررسی توجیه
سازي مصرف انرژي از نظر اقتصادي ارزیابی شوند. در همین راستا، ابتدا متوسط  هاي بهینه روش

ک مسکن متعارف و میزان مصرف انرژي آن در شهرستان ساوجبالغ (شهرستان هزینه ساخت ی
شهر جدید هشتگرد) به دست آمده و دوره بازگشت سرمایه بر اساس درصد افزایش هزینه 
ساخت و درصد کاهش هزینه مصرف انرژي ارائه شده است. در نهایت، روشی براي محاسبه و 

سازي مصرف انرژي ارائه شده  هاي بهینه از روش ارزیابی دوره بازگشت سرمایه براي هر یک
است. همچنین، به عنوان مطالعه موردي پروژه دهکده المپیک در شهر ونکوور کانادا مورد 

ها در استان بریتیش کلمبیاي کانادا  بررسی قرار گرفته ست و روش تأمین مالی این نوع از پروژه
  ارائه شده است.

 مطالعات اقتصادي. 6
  ساخت مسکن نهیو هز يانرژ نهیهز نیتخم. 1.6
 زانیاطالعات در مورد م کسب دار،یمسکن پا يها طرح يریپذ امکان یبررس يقدم برا نیاول

. به استها  گونه ساختمان نیساخت ا نهیهز ننیو همچ جیرا يها در ساختمان يمصرف انرژ
 شود، ی) مگرید عیدر صنا نیدر ساختمان (و همچن يکه صحبت از مصرف انرژ یزمان ی،طور کل

 Suzuki, Michiya, and Tatsuo) شود  یانجام م )Life Cycle Analysis(دوره عمر  لیتحل

Oka در  یو ماده مصرف يانرژ زانیم یبررسشامل در صنعت ساختمان  لینوع تحل نی. ا1998)و
در  ییجو صرفه زانیم چون ،قیاز تحق بخش نیدر ا ،. امااست بیو تخر يبردار ساخت، بهره

لحاظ  يبردار در دوره بهره يمصرف انرژ زانیمطرح است، تنها م ناساکن يساخت برا نهیهز
  (Zheng, Xinye, et al., 2014) ,(Heinonen, J. and Seppo J, 2014) .شود یم

  به همراه دارد: يادیز يها اطالعات چالش نیسفانه به دست آوردن اأمت
  .ستیهر واحد بر اساس متراژ واحد در دسترس ن يدر مورد مصرف برق و گاز برا یقیآمار دق •
  شود. یاستفاده نم شیو در جهت گرما شود یپخت و پز استفاده م يبرا یاز گاز مصرف بخشی •
  .شود یاستفاده نم شیو گرما شیسرما يبرا یاز برق مصرف بخشی •
. استها در تابستان و زمستان متفاوت  ساختمان شیو سرما شیگرما يشده برا مصرف يانرژ •

  شود. یاز برق استفاده م شیسرما ياز گاز و در تابستان برا شیگرما يدر زمستان برا معموالً
طول  يانرژ زانیمحاسبه م يبرا (Suzuki, Michiya, and Tatsuo Oka, 1998)و اوکا  یسوزوک

 يو بازساز يبردار در سه بخش ساخت، بهره ازیمورد ن يانرژ زانیدوره عمر ساختمان در ژاپن م
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 یرا با بررس يبردار در دوره بهره یمصرف يانرژ زانیم ،محاسبه ياند. آنها برا را محاسبه کرده
 يمصرف انرژ يبرا تیاند. در نها انجام داده مختلفبا اندازه  یمسکون يها قبض برق ساختمان
کار  نی. ااند دهیهر متر مربع رس يبه ازادر سال  گاژولیگ 21/1به عدد  یدر ساختمان مسکون

استفاده از  شود، یپژوهش استفاده م نیکه در ا يگریاست. روش د يادیز نهیوقت و هز ازمندین
  .باشد یم رانیاطالعات مرکز آمار ا

 يهشتگرد احداث شود، اطالعات مصرف انرژ دیکه شهر جوان قرار است در شهر جد ییآنجا از
اطالعات  نیشده است. بر اساس ا افتیاستان البرز در يدر شهرستان ساوجبالغ از سالنامه آمار

کل  زانیم نیمگاوات بوده است. همچن 135504 یکل مصرف برق خانگ زانیم 1391در سال 
مصرف گاز  زانیمتر مکعب بوده است. م ونیلیم 241شهرستان  نیدر ا یعیمصرف گاز طب

و صنعت محاسبه  روگاهین ،ي/تجاریمصارف خانگ يدر برا یشهرستان به صورت کل نیا یعیطب
 یمصرف خانگ يدرصد گاز کشور برا 80گاز کشور حدود  انهیشده است. بر اساس آمارنامه سال

متر  ونیلیم 192.8کل شهرستان ساوجبالغ  یخانگ فمصر زانیم جهی. درنتشود یاستفاده م
 62626تعداد  1391سالنامه در سال  نیهم تیس آمار جمع. بر اساباشد یمکعب در سال م

مصرف متوسط برق و گاز هر  زانیم جهیاند. درنت خانوار در شهرستان ساوجبالغ ساکن بوده
  است. ودههزار مترمکعب ب 07/3مگاوات ساعت و 16/2 بیخانوار به ترت

از اشکال  یمتوسط مصرف خال زانیمحاسبه م برايروش استفاده از این  ،به ذکر است الزم
در  ،اند محاسبه شده يو شهر ییشهرستان اعم از روستا تیآمار تمام جمع نیدر ا زیرا. ستین

  متفاوت است. يبا خانوار شهر ییمصرف خانوار روستا زانیو م یکه سبک زندگ یحال
برابر با  1394مصرف متوسط هر خانوار را در سال  زانیدست آمده، اگر م توجه به آمار به با

برق و گاز هر خانوار در شهرستان ساوجبالغ  نهیمتوسط هز م،یبدان 1390عدد در سال  نیهم
  .شود یمحاسبه م ریبه شرح ز 1394بر اساس تعرفه برق و گاز در سال 

عدد  نیاداره برق کنترل شد و صحت ا نیبا مسئول يا مصاحبه یمصرف برق متوسط ط زانیم
 نیچن يتعرفه برق برا زانیمصاحبه م نیبر اساس ا نی. همچندیرس دأییبه ت زینهاد ن نیتوسط ا
  هزار تومان خواهد بود. 112 زانیساالنه به م يا کننده مصرف
  :است 1جدول به شرح  رانیگاز ا یبر اساس اعالم شرکت مل 1394مصرف گاز در سال  تعرفه
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  آبان) 15فروردین لغایت  16هاي گرم سال ( تعرفه گازبهاي خانگی در ماه – 1جدول 
دامنه 
  مصرف

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

دامنه (متر 
  مکعب)

  45تا 

46  

  تا

95  

96  

  تا

145  

146  

  تا

195  

196  

  ات

245  

246  

  تا

295  

296  

  تا

345  

346  

  تا

395  

396  

  تا

445  

446  

  تا

495  

496  

  تا

545  

  مازاد 

  بر

545  

قیمت هر 
متر مکعب 

  )گاز (ریال
1081  1311  1656  2216  2576  2806  3151  3496  3726  3956  4176  4301  

  منبع: شرکت ملی گاز ایران

  فروردین سال بعد) 15آبان لغایت  16هاي سرد سال ( تعرفه گازبهاي خانگی در ماه – 2جدول 
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  دامنه مصرف

  متر مکعب

  200تا 

251  

  تا

350  

351  

  تا

450  

451  

  تا

550  

551  

  تا

650  

651  

  تا

750  

751  

  تا

850  

851  

  تا

950  

951  

  تا

1050  

1051  

  تا

1150  

1151  

  تا

1250  

  مازاد

بر  
1250  

قیمت هر متر 
  مکعب (ریال)

414  690  966  1242  1518  2208  2622  3036  3450  3864  4416  4830  

  منبع: شرکت ملی گاز ایران

که شهر هشتگرد (و به  ییجا سرد سال از آن يها در ماه یمصرف گاز خانگ نهیمحاسبه هز يبرا
قرار گرفته  3شماره  میدر اقل رانیگاز ا یشرکت مل يبند میاستان البرز) بر اساس تقس یطور کل
. شود یمحاسبه م 3شماره  میسرد سال بر اساس اقل يها مصرف در ماه نهیهز زانیاست، م

مختلف سال متفاوت است، از  يها مصرف گاز و تعرفه آن در ماه زانیکه م ییجا آن از نیهمچن
 ریمختلف سال استفاده شده است. جدول ز يها محاسبه تفاوت مصرف در ماه براي ریجدول ز

و همکاران  نیجواد دیتوسط س 1387گاز کشور در سال  انهیسال يها آمارنامه و گزارش يبرمبنا
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 کرده است، رییتاکنون تغ 1387مصرف از سال  زانیم که نیا رغم یشده است. عل هی) ته1390(
  نکرده است.  یچندان رییمصرف (درصد مصرف در هرماه) تغ يتوان فرض کرد الگو یم اما

  
  میزان مصرف گاز طبیعی در کشور – 1تصویر 

  
هر خانوار در شهرستان  يمتوسط گاز برا نهیهز زانیم ،دهد یانجام شده نشان م محاسبات

متوسط ساالنه گاز  نهیهز زانیم ،اساس نایباشد. بر  یتومان م 391000ساوجبالغ در سال 
  .باشد یهزار تومان م 685
تأمین  يمتوسط هر خانوار برا نهیکه هز دیرس جهینت نیتوان به ا یمحاسبات انجام شده م پیرو
بر اساس تعرفه اعالم شده از طرف سازمان  نی. همچنباشد یتومان م 000/503حدود  يانرژ

 يبه ازا توان یطبقه را م 5-4ساختمان متداول  کیساخت  نهیهز ،استان تهران ینظام مهندس
 دهد  ینشان م رانیمرکز آمار ا يتومان محاسبه کرد. اطالعات سرشمار 000/715 عهر مترمرب

 جهی. درنتباشد یمترمربع م 88در شهرستان ساوجبالغ  یمسکون يکه مساحت متوسط واحدها
تومان در  ونیلیم 62شهرستان را  نیخانوار در ا کی يساخت مسکن برا نهیمتوسط هز توان یم

، 1390گاز کشور،  انهیآمارنامه سال ،1389،کشور يدروکربوریترازنامه ه(در نظر گرفت.  1394سال 
  )1394سال  یسال آمارنامه استان يسرشمار
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تصویر 
2 –

 
ش هزینه ساخت

ش هزینه مصرف انرژي و درصد افزای
س درصد کاه

ت سرمایه براسا
دوره بازگش
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 سازي مصرف انرژي هاي بهینه محاسبه صرفه اقتصادي روش. 7
 يها پروژه است. در قسمت نیاز نکات مهم ا یکیپروژه  ياجرا نهیطور که گفته شد، هز همان

بخش  نی. در اشد یابیپروژه ارز يدر اجرا نهیهز شیبر اساس افزا هیقبل مدت بازگشت سرما
داده  حیآن توض کردو نحوه کار یدر ساختمان معرف يمصرف انرژ يساز  نهیمختلف به يها روش

اجرا شود،  یمتفاوت يها به صورت تواند یها م روش نیاز ا کیکه هر  ییجا شده است. از آن
فصل  نیا یانیدر بخش پا جهیدر آنها متفاوت خواهد بود. در نت يکاهش مصرف انرژ زانیم

  ارائه شده است. شرو نیاستفاده از ابا  ياقتصاد يور بهره زانیم یابیارز يبرا یدستورالعمل
. شود یم میتقس رفعالیدر ساختمان به دو نوع فعال و غ يمصرف انرژ يساز نهیبه يراهکارها

 زاتیهستند که با استفاده از تجه یثر دائمؤم راتییتغ يمصرف انرژ يساز نهیفعال به يها روش
ساختمان به  یبه طراح رفعالیغ يها و روش شوند یم فیو مصالح مناسب در ساختمان تعر

. (Soares, Nelson, et al., 2013) شود یرا کاهش دهند گفته م يانرژ صرفکه م يا گونه

در مصالح و  رییبدون تغ ،ساختمان يمعمار يها با بهبود طرح عموماً رفعالیغ يها روش
خارج از ساختمان  طیمح ياز نور، گرما و سرما دیرا کاهش و استفاده مف ياتالف انرژ ،زاتیتجه

ساخت به  نهیهز زانیم ،رفعالیغ يها روش ياستفاده از اجراهنگام در  ،. لذادهد یم شیرا افزا
  ندارد. ياقتصاد یابیبه ارز ازیو ن یابد نمی شیافزا میصورت قابل توجه و مستق

باشد که صرفه  يا به گونه دیبا يکاهش مصرف انرژ يدر راستا نینو يها ستمیاز س استفاده
 يا به گونه دیساخت هر واحد با يها نهیهز شیافزا زانیم گریداشته باشد. به عبارت د ياقتصاد

در مصرف  ییجو صرفه قیاضافه ساخت، از طر نهیهز ،باشد که در طول مدت کارکرد ساختمان
 يداشت که فروش واحدها نانیاطم يتا حد توان یم طیشرا نیتأمین شود. در ا يانرژ

 يساز نهیبه يبرا یمختلف يها مواجه نشوند. در قسمت قبل روش یبازار با مشکل درشده  ساخته
 يها نهیو هز اتییها با جز روش نیاز ا کیهر  که ییجا اما از آن ،شد شنهادیپ يمصرف انرژ

 نیدر ا جهیوجود ندارد. در نت یآنها به صورت کل یابیند، امکان ارزهست ااجر قابلمتفاوت 
 يمحاسبه ارزش اقتصاد يبرا ،به عنوان راهنما ي،شنهادیپ یقسمت از گزارش دستورالعمل
مورد  تواند یارائه شده است که م يمصرف انرژ يساز نهیبه ياستفاده از روش مورد نظر برا

 ,Hagemann, H., 1990, Arrow, Kenneth J., and David L., 1969, Lin). ردیه قرار گاستفاد
Steven AY., 1976) 

و  نهیهز نهیدر زم یچه اطالعات نکهیروش مورد نظر براساس ا يمحاسبه صرفه اقتصاد يبرا
ي ها . روششود میاستفاده  یمختلف يها روشاز در دسترس باشد،  يکاهش مصرف انرژ زانیم

  .شوند یم یاساس معرف نیبر هم زیر
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  روش اول. 1.7
مورد  کی ياستفاده از روش مورد نظر برادقیق  نهیهزکه  شود میاستفاده  یروش اول در حالت

ساخت و درصد کاهش مصرف  نهیهز شیافزا یبیتقر زانیو م شود یخاص در نظر گرفته نم
استفاده از روش مورد  يصرفه اقتصاد زانی. مباشد یم اریروش در اخت نیا یدر حالت کل يانرژ

 شود یشد در نظر گرفته م یقبل معرف يها که در بخش ،طبقه 5ساختمان نمونه  کی ينظر برا
. مشخصات شود یطبقه محاسبه م 5ساختمان نمونه  کی يبرا هیو دوره بازگشت سرما

ت هر ساختمان نمونه بر اساس آمار مسکن شهرستان ساوجبالغ محاسبه شده است. مساح
 در نظر گرفته شده است.  ربعمترم 85ساختمان حدود  نیواحد ا

 62 يمتر 85ساخت هر واحد ساختمان  نهیاساس محاسبات انجام شده در فصل قبل هز بر
ساخت با استفاده از روش مورد نظر بر حسب  نهیهز شیافزا زانی. اگر مباشد یتومان م ونیلیم

 ری) باشد. فرمول زbروش ( نیبا استفاده از ا يکاهش مصرف انرژ زانی) و مaدرصد برابر با (
 .دهد یروش نشان م نیا يرا برا هیرمادوره بازگشت س

퐼푅푅 =
푎 × [퐶퐶]
푏 × [퐸퐶]

 
 کی يساالنه برا یمصرف يانرژ نهیهز زانیم ECمتعارف ساخت و  نهیهز زانیم CC پارامتر

پروژه شهر جوان در شهر  يپروژه است. برا يدر محل مورد نظر اجرا جیرا یواحد مسکون
 يبرا جهی. در نتباشد یهزار تومان م 503تومان و  ونیلیم 62 بیبه ترت رهایمتغ نیهشتگرد ا

 استفاده کرد. ریاز فرمول ز دیپروژه با نیروش مورد نظر در ا هیسرما ازگشتمحاسبه دوره ب

퐼푅푅 =
푎 × (62 × 10 )
푏 × (503 × 10 ) 

چرا که عمر  ،سال باشد 30از  شیب دیعدد نبا نیا ،روش نیاده از ااستف ياقتصاد هیتوج يبرا
 .استسال  40تا  30 نیب رانیمتوسط هر ساختمان در ا

 زانیاستفاده از پنجره دوجداره در ساختمان انجام شده است. م يمحاسبات برا نیمثال ا رايب
متر مربع  25حدود در  يمتر 90واحد آپارتمان  کی يبرا ازیپنجره مورد ن یبیمساحت تقر

جداره و پنجره دوجداره  استفاده از پنجره معمول تک نهیهز ،شده انجام ی. براساس بررسباشد یم
-www.pensa.ir/upvc) باشد یهزار تومان م 250و  100حدود  بیهر متر مربع به ترت يبه ازا

windows-prices)نهیهز شیمنجر به افزاجداره  استفاده از پنجره دو ،محاسبات نی. با توجه به ا 
استفاده از پنجره دوجداره منجر به  نی. همچنشود یدرصد م 5 زانیساخت واحد مذکور به م

ي، عابد .الیداني، سرگزخواهد شد (درصد  40 زانیساختمان به م يکاهش مصرف انرژ
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استفاده از  هی. دوره بازگشت سرما)1393)، (امیدوار، امیر، 1394 ،نرگس یی،دزایص .نیمحمدحس
 پنجره دوجداره بر اساس فرمول باال در ادامه محاسبه شده است.

퐼푅푅 =
푎 × (62 × 10 )
푏 × (503 × 10 ) =

5 × (62 × 10 )

30 × (503 × 10 )
= 15 

استفاده از پنجره دوجداره حدود  هیدوره بازگشت سرما دهد یکه محاسبه باال نشان م طور همان
چرا که دوره عمر  ،شود هیتوص دتوان یروش م نیاستفاده از ا جهیسال خواهد بود. درنت 15

 است. یشترساختمان ب
 روش دوم. 2.7

 یمربوط به حالت ،شد یروش مورد نظر معرف ياقتصاد یبررس يکه در بخش قبل برا یروش
ساخت پروژه  نهیو هز یساخت بر اساس مساحت واحد مسکون یاضاف نهیهز زانیکه م شود یم

 نهیهز ،از موارد یکه در برخ ی. در حالشود یساخت محاسبه م نهیاز هز يبه صورت درصد
. شود یم فیتعر یساخت و مساحت واحد ساختمان نهیمورد نظر مستقل از هز شاستفاده از رو

مستقل از مساحت ساختمان و  یمسکون يدر واحدها يدیمثال استفاده از پنل خورش رايب
از روش  هیشود. در محاسبه دوره بازگشت سرما یبا توان دلخواه طراح تواند یساخت م نهیهز

استفاده شده بر حسب  يساختمان با استفاده از تکنولوژ رد يکاهش مصرف انرژ زانیدوم م
شده در  محاسبه یمصرف يانرژ زانیکه م ییجا . اما از آنشود یدرصد محاسبه و استفاده م

احت واحد مورد نظر هم است، مس برآورد شده يمتر 85واحد متعارف  کی يقسمت قبل برا
روش مورد نظر به صورت پروژه  نهی. هزتاس ازیمورد ن يانرژ نهیمحاسبه کاهش هز يبرا

از  هیدوره بازگشت سرما یحالت نیدر چن .شود یکه قرار است اجرا شود محاسبه م یمشخص
  .شود یمحاسبه م ریروش ز

퐼푅푅 =
푎

푏
100 ×

(503 × 10 ) × 퐴
85

 

در  يطرح و درصد کاهش مصرف انرژ ياجرا نهیهز بیبه ترت bو aفرمول ارائه شده  در
 مساحت واحد مورد نظر است. Aفرمول  نیدر ا نی. همچنباشد یساختمان م

 روش سوم. 3.7

 يبر حسب درصد انرژ يکاهش مصرف انرژ زانیکه م شود یاستفاده م یدر حالت دوم روش
مورد نظر و  ياستفاده از تکنولوژ نهیهز زانیکه م یساالنه در دسترس باشد. اما در حالت یمصرف
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پروژه مشخص در دسترس باشد از روش سوم  کی يانرژي آن به صورت مطلق برا نهیکاهش هز
شده آن به صورت  ییجو صرفه نهیپروژه مورد نظر و هز نهیهز ،روش نیا ر. دشود یاستفاده م

 :دهد یپروژه را نشان م هیروش محاسبه دوره بازگشت سرما ری. فرمول زشود یمطلق محاسبه م

퐼푅푅 =
푎
푏

 
 طرح و درآمد ساالنه طرح هستند. ياجرا نهیهز بیبه ترت bو a يرهایفرمول متغ نیدر ا

به شبکه  يدیپنل خورش يدیکه برق تول یدر حالت کییمثال استفاده از پنل فوتوولتا رايب
وارد شبکه برق  اًمیمستق يدی. برق تولردیگ یروش قرار م نیدر چارچوب ا ،شود یوصل م

. کند یمشترك برق تأمین م يرا برا یخانه درآمد ثابت یمصرف يو مستقل از انرژ شود یم
 یخانه و مساحت واحد مسکون یمصرف يانرژ زانیمستقل از م يدیخورش پنلاستفاده از 

 يها قسمت براساس استفاده از پنل نیدر ابعاد مختلف احداث شود. محاسبات نمونه ا تواند یم
 محاسبه شده است.  لوواتیک 30 تیبه ظرف کییوولتافوت
کوچک  روگاهین ي. که براباشد یسنت م 50هر وات حدود  يبه ازا يدیخورش يها پنل نهیهز
 نهیکه با درنظر گرفتن آن به اضافه هز باشد، یتومان م ونیلیم 70 لوواتیک 30 اسیمق

رساند. برق  یتومان م ونیلیم 130کل را به  نهیهز ،اتصال به شبکه برق يبرا گرید زاتیتجه
 شود یوارد شبکه م ماًیمستق شود،مصرف  در خانه نکهیبدون ا کییفوتوولتا يها لشده پندیتول

 يبرق برا نیاز مشترک رویبرق توسط وزارت ن دی. نرخ خرشود یم يداریخر رویو توسط وزارت ن
تومان  700ساعت  لوواتیهر ک يبه ازا لوواتیک 100کمتر از  تیبا ظرف يدیخورش روگاهین
 ییایجغراف تی. با توجه به لحاظ کردن موقع )www.pensa.ir/upvc-windows-prices(باشد یم

 تلووایهر ک يشهرستان ساوجبالغ در کرج و افت برق در مدار قبل از وارد شدن به شبکه به ازا
مورد نظر  روگاهین يکه برا شود یم دیساعت برق در روز تول لوواتیک 5پنل حدود  تیظرف

برق  دیخر متیبا توجه به ق و شود یم دیتولساعت برق  لوواتیک 54750و ساالنه  150روزانه
اگر از فرمول روش  جهیمشترك در بر خواهد داشت. در نت يرا برا یتومان ونیلیم 40درآمد 
 پروژه استفاده شود: نیا هیمحاسبه دوره بازگشت سرما يسوم برا

퐼푅푅 =
130
38

=  3.42	سال

 ماًیا مستقهآن يدیکه برق تول یدر حال ي،دیخورش يها استفاده از پنل هیبازگشت سرما دوره
 کرد،توجه  دی. باباشد یم ینییپا اریسال خواهد بود که رقم بس 3.42حدود  ،وارد شبکه شود

توسط  ماًیچرا که اگر برق مستق ؛دارد يه اقتصادیحالت توج نیروش تنها در ا نیاستفاده از ا
 100ساعت  لوواتیهر ک يدر مصرف برق به ازا ییجو صرفه زانیم ،به مصرف برسد شتركم
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 يتومان به ازا 700با نرخ  رویبرق توسط وزارت ن دیخر متیبا ق سهیتومان خواهد بود (در مقا
به مصرف  کییفوتوولتا يها پنل يدیکه برق تول یدر حالت ،نیساعت). عالوه بر ا لوواتیهر ک

 نهیهز شیکه باعث افزا باشد یم يضرور زیبرق ن رهیخذ يبرا ياز باتر ادهاستف ،مشترك برسد
 اسیمق کوچک روگاهین يدیکه به برق تول يا ارانهی لیروش به دل نی. اشود یاحداث پروژه م

روش تنها  نیا ،دارد. در واقع ینییدوره بازگشت پا ياز نظر اقتصاد ،ردیگ یتعلق م يدیخورش
از دولت به عنوان  یآن در ساختمان مبلغ يریکارگ است که با به يمصرف انرژ يساز نهیروش به

 .شود یم افتیدر ارانهی
 زانیکه از م یدر مناطق یروش به طور کل نیبخش ا نیتوجه به محاسبات انجام شده در ا با

توسط  یپرداخت ارانهیچرا که  شود، یم هیبرخوردار هستند توص دیاز تابش خورش یقابل قبول
با  نیو همچن شود یدر مدت کمتر از چهار سال م هیاول هیدولت منجر به بازگشت سرما

 .کند یم دیبرق تول ناساکن يسال برا 20ه تا حدود یاول يگذار هیسرما
 يکه برا ییها از روش کیهر بهتر است براي  ،بخش ارائه شد نیکه در ا یتوجه به مطالب با
با توجه به نوع و شده  ارائه يها با استفاده از روش ،شود یاستفاده م يمصرف انرژ يساز نهیبه

استفاده از هر  يطرح محاسبه شود. برا هیدوره بازگشت سرما ي،مصرف انرژ يساز نهیپروژه به
عمر پروژه باشد. از طرح کمتر  هیدر ساختمان بهتر است دوره بازگشت سرما اه از روش کی

 نهیبا هز تواند یم  هر روش زیراجداگانه انجام شود، باید   هر پروژه يبرا ،ها روش نیا یابیارز
 داشته باشد. یمتفاوت هیسرما ازگشتدوره ب و در نتیجهمتفاوت انجام شود  تیفیو ک هیاول

 يبند جمع. 8
در جوامع  یمصرف يمنبع انرژ نیتر که مهم یلیفس يها يمصرف انرژ يساز نهیو به کنترل

به  یابیاستحصال و دست يها نهیدر هز ییجو و صرفه ينه تنها از نظر اقتصاد ،باشند یم يبشر
 هب يا ساخت محله» شهر جوان«. پروژه است تیبا اهم زین یطیمح ستیآن، بلکه از منظر ز

به اهداف توسعه  یابیپروژه دست نیهشتگرد است. هدف ا دیهکتار در شهر جد 35مساحت 
طرح به دنبال  ،راستا نیاست. در ا دیجد يدر شهرها يمصرف انرژ يساز نهیبه قیاز طر داریپا

و استفاده از الگوها و فنون مناسب بوده است به  يزیر برنامه قیاز طر يا گلخانه يکاهش گازها
مختلف  يها اسیتا اجرا و در مق یطراح يندهایفرآ هیدر کل هیمحور پا ستیز طیمحکه  يطور

 .ردیقرار گ يساز تا ساختمان يشهرساز
طرح  ياقتصاد یبررس ،ییها پروژه نیدر ساخت و توسعه چن يمصرف انرژ يساز نهیبر به عالوه

 يها پروژهنسبت به ها  پروژه نیساخت ا یاضاف نهیبرخوردار است. هز يا ژهیو تیاز اهم زین
 یفروش مشکل يباشد که از نظر بازار برا يا به گونه دیشده پروژه با تمام نهیهز متعارف و متعاقباً

 يدر راستا یدولت ي) مداخله نهادها1: (شود یم شنهادیدو راه پ بدین منظور،باشند.  هنداشت
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 هیکه از نظر بازگشت سرما ییها ) استفاده از روش2ها ( پروژه نیبه ساخت ا ارانهی صیتخص
 يها روش یبر معرف  داشته باشد. در مورد راه حل دوم، عالوه ياقتصاد هیتوج داریخر يبرا

 نیا ياقتصاد یبازده یبررس يبرا ییها در ساختمان، روش يمصرف انرژ يساز نهیمختلف به
دوره  نظرمورد نظر را از  يها يوژاز تکنول کیها هر  روش نیشده است. ا یها معرف روش

ساخت  نهیو هز يدر مصرف انرژ ییجو صرفه زانیاستفاده از طرح بر اساس م هیبازگشت سرما
با باید  يکاهش مصرف انرژ يها از روش کیهر » شهر جوان«کند. در پروژه  یم یاضافه بررس

نظر بازار با مشکل  زتمام شده پروژه ا متیشوند تا ق یارائه شده بررس يها استفاده از روش
  اجه نشوند.مو
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Economic Analysis of Energy Efficiency Methods in 
Buildings (The Case of the Young City in Hashtgerd 

New Town) 
 

Ghazal Raheb, Assistant Professor of Building and Housing Research 
Center, Building and Housing Research Center (BHRC), Tehran, Iran 

Hamidreza Bkhtiarizadeh, Simon Fraser University, Canada 
 

Abstract 
During the recent decades due to the severe environmental problems, 
different institutions are seeking for designing and building 
sustainable neighborhoods. It is usually tried to satisfy all aspect of 
sustainability including environmental, economic and social 
sustainability. Environmental sustainability is improved through 
increasing efficiency in material and energy, also, improve social and 
economic sustainability through providing appropriate workspace, 
increasing sense of attachment, providing appropriate public space. 
“The young City” as a pilot project in building such a neighborhood is 
trying to become a sample of building a sustainable neighborhood in 
Iran. An important issue in sustainable neighborhood design is to 
consider economic aspect along with. 
Key words: environmental sustainability, economic sustainability, 

efficiency in energy consumption 
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  روند طراحی ساختمان اداري نسل جدید
  وري انرژي ساختمانی با رویکرد پایداري و بهره

  
  1فرشاد نصراللهی

  چکیده
پردازد و راهکارهاي دستیابی به اهداف طراحی  این مقاله به روند طراحی ساختمان اداري نسل جدید می

نماید. ساختمان اداري نسل جدید، به  وري انرژي را معرفی می ویژه بهره این پروژه شامل پایداري و به
ه کشور ایران مناسب هاي اداري که براي آیند عنوان یک پروژه پایلوت با هدف دستیابی به ساختمان

هستند، طراحی گردیده است. ساختمان اداري نسل جدید توسط نگارنده در دانشگاه صنعتی برلین و در 
وري شهري  بهره –(شهرهاي جوان  Young Cities – Urban Energy Efficiencyپروژه پژوهشی 

مصرف انرژي) طراحی گردید. تأمین مالی این پروژه پژوهشی توسط وزارت آموزش و پژوهش آلمان 
محیطی، کاهش  ویژه پایداري زیست انجام شده است. در این مقاله راهکارهاي دستیابی به پایداري و به

  گردد. معرفی می مصرف انرژي و ورود راهکارهاي پایداري روند طراحی این ساختمان پایلوت
هاي توسعه پایدار و همچنین مصرف انرژي زیاد  با توجه به فاصله زیاد ساخت و ساز کشور از ایده

هاي پایدار و دستیابی به کاهش مصرف  هاي مؤثر براي توسعه ساختمان ها، یکی از راهکار ساختمان
باشد.  هاي پایلوت می ساختمان انرژي به عنوان هاي پایدار و کم ها، ساخت ساختمان انرژي در ساختمان

محیطی،  هاي مختلف زیست جدید، پایداري از جنبه هدف اصلی پروژه پایلوت ساختمان اداري نسل
محیطی و دستیابی به مصرف  باشد؛ هرچند پایداري از جنبه زیست فرهنگی می -اقتصادي و اجتماعی

  تر این پروژه بوده است.  انرژي کم از اهداف اصلی
هاي مختلف کاهش مصرف انرژي در  وري انرژي در این ساختمان، از روش بی به بهرهبراي دستیا

هاي مختلف شهري، ساختمانی، عناصر ساختمان و جزئیات استفاده شده است. پایه اصلی این  مقیاس
معماري و فرم شهري مجموعه بوده است.  جویی انرژي از طریق بهینه کردن فرم و طراحی ها، صرفه روش

                                                             
  f.nasrollahi@aui.ac.ir  دکتراي معماري و انرژي از دانشگاه صنعتی برلین ، دانشگاه هنر اصفهان،یاراستاد. 1
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، به عنوان ، بدون هزینه و کارا استمعماري، که روشی پایدار جویی انرژي از طریق طراحی صرفهن، بنابرای
شده است؛ چرا که استفاده اداري ساختمان  اینجویی انرژي در  وري و صرفه ترین روش بهره مهم

ز نظر اها و  هزینه کاهش مصرف انرژي ساختمان هاي بی معماري از راه جویی انرژي با طراحی صرفه
  .استبراي شرایط ایران مناسب  فنیاقتصادي و 

دلیل استفاده از راهکارهاي طراحی انرژي کارا در این ساختمان، میزان انرژي مورد نیاز این ساختمان  به
درصد کمتر است. این  78هاي اداري موجود  براي مصارف مختلف بسیار کم و نسبت به ساختمان

باشد.  هاي معمولی می ساختمان تنها اندکی بیشتر از ساختماندرحالی است که هزینه اجراي این 
تن در سال و نسبت به  382کربن تولیدشده این ساختمان حدود  اکسید همچنین میزان کل دي

  هاي عادي بسیار کمتر است.  ساختمان
هاي انرژي  ساختمان -پایلوت  پروژه -ساختمان اداري  -انرژي  وري بهره -پایداري  کلیدي: واژگان

  سازي انرژي مدل -طراحی معماري -کارا 

 مقدمه. 1
هاي اخیر در پی مصرف رو به رشد انرژي در جهان، گـرم شـدن کـره زمـین و افـزایش       در سال

ها با رویکـرد کـاهش مصـرف انـرژي و      هاي جدیدي از ساختمان اي، گونه انتشار گازهاي گلخانه
هاي جدید ساختمانی بر اساس نوع رویکرد به دو گـروه اصـلی    وجود آمده است. گونه یداري بهپا

محیطی است که کاهش مصرف انرژي هـم   شوند. در یک گروه تأکید بر مسائل زیست تقسیم می
نمایـد.   گردد و گروه دیگر صرفاً بر کـاهش مصـرف انـرژي تمرکـز مـی      جزئی از آن محسوب می

باشـند و ایـن    ي متفاوت، بعضاً داراي معـانی مشـابه و داراي همپوشـانی مـی    ها و رویکردها گونه
  هاي پایدار و سبز وجود دارد.   همپوشانی به میزان قابل توجهی در تعاریف و معانی ساختمان

آلـودگی محـیط    کاربرد مفاهیم پایداري و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتـالف انـرژي و  
توسعه پایدار، توسعه اي . وجود آورده است پایدار را به معماري نامزیست در معماري، مبحثی به 

 نیـاز،  تـأمین  براي را بعدي هاي نسل توان کند که اي برطرف است که نیازهاي اکنون را به گونه
 کـاهش  امکان حد تا طبیعی منابع و طبیعت از برداري بهره است الزم منظور بدین. ندهد کاهش

اي مدیریت شـوند کـه    گونه هزي بسا ساختمان از ناشی پسماندهاي و محیطی هاي آالینده و یابد
جـامع بـراي    یچالش معماري پایدار در ارتباط بـا راه حلـ   .را دچار اختالل ننمایدچرخه حیات 

هـاي   دسـت آوردن سـطح کیفیـت زنـدگی و ارزش     همالحظات محیطی و در عین حال بـراي بـ  
  .باشد فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و آسایشی می

هاي مختلف کشور و همچنین در بخش ساخت و ساز فاصله زیادي با پایداري  توسعه در بخش
هاي  هاي کالن، غالباً به نیازمندي ها و برنامه دارد و به رغم اشاره به این مفهوم در برخی پروژه

کشور نیز از این امر مستثنی نیست و داراي شود. ساخت و ساز  اولیه پایداري نیز توجه نمی
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  مشکالت مشابهی است. 
کننده انرژي کشور  ترین مصرف درصد انرژي، بزرگ 40هاي کشور با مصرف بیش از  ساختمان

ها در ایران، در مقایسه با  و نیز میزان مصرف انرژي ساختمان) 1385باشد (وزارت نیرو،  می
ها  دیگر کشورها و استانداردهاي جهانی بسیار زیاد است. بخش عمده مصرف انرژي ساختمان

گردد که نتیجه آن تولید بسیار زیاد گازهاي  همچنین از محصوالت نفتی و گازي تأمین می
یکی از دالیل عمده آلودگی هوا در مراکز شهري محیطی است.  هاي زیست اي و آلودگی گلخانه

ها است.  هاي فسیلی براي تأمین نیازهاي انرژي ساختمان بزرگ در ایران نیز مصرف زیاد انرژي
ها امري ضروري است و تأثیر بسزایی در کل مصرف  بنابراین، کاهش مصرف انرژي ساختمان

هوا خواهد داشت. بجز مزایاي  اي و آلودگی انرژي کشور و میزان تولید گازهاي گلخانه
جویی انرژي منافع اقتصادي  هاي فسیلی در ایران، صرفه محیطی کاهش مصرف انرژي زیست

  زیادي براي کشور در بر خواهد داشت. 
هاي کم انرژي به  ها، ساخت ساختمان هاي مؤثر کاهش مصرف انرژي در ساختمان یکی از راه

هاي  کشورهاي پیشرو در زمینه انرژي، تاکنون نمونه باشد. در هاي پایلوت می عنوان ساختمان
هاي کم انرژي، بدون انرژي، بدون  هاي انرژي کارا از قبیل ساختمان متعددي از ساختمان

هاي تولیدکننده انرژي ساخته شده است. ولی  هاي مستقل و حتی ساختمان آلودگی، ساختمان
  ها اجرا شده است. مانگونه ساخت هاي بسیار معدودي از این در ایران نمونه
هاي پایدار، استفاده بهینه از منابعی جز انرژي،  محیطی ساختمان هاي زیست از دیگر جنبه

باشد که در ایران به رغم رویارویی با بحران کالنی چون خشکسالی،  همچون مصرف آب می
 -اندیشی نشده است. جنبه اقتصادي و اجتماعی هنوز به صورت جدي براي حل این مسئله چاره

هاي پایدار نیز، توجه  باشد که براي دستیابی به ساختمان هاي پایداري می جنبهفرهنگی از دیگر 
  ها از اهمیت زیادي برخوردار است.  به این جنبه

محیطی و  این مقاله به معرفی یک ساختمان پایلوت در زمینه پایداري و بویژه پایداري زیست
آن را، که بیشتر با هاي کاهش مصرف انرژي در  پردازد و روش کاهش مصرف انرژي می

دهد. این ساختمان پایلوت که یک ساختمان اداري  هاي معماري صورت گرفته، شرح می شیوه
 )Young Cities(» شهرهاي جوان«است، در پروژه تحقیقاتی مشترك آلمان و ایران به نام 

  طراحی شده است.
مان از نظر براي بررسی میزان مصرف انرژي یک ساختمان و همچنین طراحی بهینه ساخت

ها مورد نیاز است و  میزان مصرف انرژي، ابزارهایی براي محاسبه میزان مصرف انرژي ساختمان
وري انرژي وجود ندارد.  بدون استفاده از این ابزارها امکان دستیابی عملی به ساختمانی با بهره

سازي انرژي  یهاند، شب هایی که هنوز ساخته نشده ابزار محاسبه میزان مصرف انرژي در ساختمان
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هاي متفاوتی  سازي انرژي در روند طراحی یک ساختمان پایلوت با روش است. استفاده از شبیه
تواند در مراحل مختلف طراحی، به روند  ها می سازي انرژي ساختمان شود. شبیه انجام می

طراحی یک ساختمان ورود نموده و دستیابی به هدف طراحی انرژي کارا را تأمین نماید. 
تواند از مراحل اولیه طراحی، به روند طراحی وارد شده و تا آخرین  ستفاده از این ابزارها میا

  مراحل طراحی، پروسه طراحی را همراهی نماید. 

  پایداري به عنوان هدف اصلی ساختمان اداري نسل جدید. 2
هاي مختلف  هدف اصلی پروژه پایلوت ساختمان اداري نسل جدید، پایداري از جنبه

فرهنگی بوده است. هرچند پایداري از جنبه -محیطی، اقتصادي و اجتماعی ستزی
  باشد.  تر این پروژه می محیطی و دستیابی به مصرف انرژي کم از اهداف اصلی زیست

 
  )1396هاي مختلف پایداري (نصراللهی،  جنبه - 1تصویر 

  محیطی پایداري زیست. 1.2
باشد که در آن بایستی به کاهش  محیطی آن می هاي مهم پایداري، جنبه زیست یکی از جنبه
هاي فسیلی و کاهش مصرف منابع توجه کرد. با توجه به اهمیت مصرف انرژي به  مصرف انرژي

هاي موجود  عنوان یکی از فاکتورهاي اصلی پایداري و نیز میزان زیاد مصرف انرژي ساختمان
ساختمان اداري نسل جدید دستیابی به کاهش مصرف انرژي این ساختمان  کشور، هدف اصلی

اداري است. در طراحی این ساختمان سعی شده مصرف انرژي اولیه این ساختمان به حداقل 
ممکن کاهش یابد. در کنار این امر، در این ساختمان تا حد امکان از مصالحی که انرژي محتوي 

دارند، استفاده شده است. براي مثال در این ساختمان از  محیطی کمتري کمتر و آلودگی زیست
پوشال براي عایق حرارتی استفاده شده است، چرا که این محصول نه تنها بدون آلودگی است و 

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



   69/    روند طراحی ساختمان اداري نسل جدید                                                                                           
 

     

ساز، براي تولید  ضرري براي محیط زیست ندارد، بلکه برخالف دیگر مصالح ساختمانی کارخانه
  .آن انرژي صرف نشده است

  اقتصاديپایداري . 2.2
وري  ساختمان اداري، بهره با توجه به اهمیت پایداري اقتصادي، هدف ثانویه پروژه پایلوت

جاي  جویی انرژي در این ساختمان، به اقتصادي بوده است. از این رو، براي دستیابی به صرفه
 جویی انرژي مانند طراحی هزینه صرفه هاي کم و یا بی هاي پرهزینه، شیوه کارگیري شیوه به

معماري مورد توجه قرار گرفته است تا از یکسو هزینه ساخت بنا افزایش نیابد و از سوي دیگر 
جویی منابع، ایفاي نقش نماید.  جویی انرژي و صرفه طراحی معماري به عنوان ابزار اصلی صرفه

جویی انرژي در این پروژه کمک  هاي ساختمانی به صرفه بنابراین هرچند تکنولوژي و روش
است، لیکن در طراحی ساختمان اداري نسل جدید تأکید بیشتر بر طراحی معماري نموده 

  انرژي کارا بوده است.
ها در سایت و در  همچنین در ایجاد برنامه فیزیکی این ساختمان، طراحی و جانمایی فضا

ساختمان، تالش شده این ساختمان از جنبه اقتصادي نیز پایدار باشد. براي مثال در این 
ترین نقطه  یابی پارکینگ ساختمان با توجه به توپوگرافی زیاد سایت، در پایین ساختمان، مکان

شده است که نه تنها نیاز به خاکبرداري و ایجاد تغییرات در سایت را به حداقل سایت انجام 
دهد، بلکه ایجاد پارکینگ در این بخش از سایت، که اتصال مناسبی با  ممکن کاهش می

گردد بتوان ارتفاع بخش عمیق سایت را با  نماید، باعث می هاي مجاور نیز ایجاد می خیابان
ت را براي ایجاد طبقه همکف ساختمان، به سطحی با ارتفاع یکسان پارکینگ افزایش داد و سای

هاي عمده همچون  تواند مانع از صرف هزینه تبدیل نمود. تصمیماتی از این دست می
  خاکبرداري، جابجایی خاك و حتی حمل خاك به بیرون از سایت گردد. 
غذاخوري کارمندان و  این ساختمان اداري، همچنین، به دو فضا با زیربناي زیاد شامل سالن

اي از سال بدون  هاي کنفرانس در بخش عمده  سالن کنفرانس نیاز دارد. با توجه به اینکه سالن
نفر کارمند، احتماالً  120اي با  استفاده است و همچنین وجود یک سالن غذاخوري براي اداره

ین نماید، نیاز به افزایش هاي اولیه ایجاد چنین فضایی را تأم هاي جاري و هزینه تواند هزینه مین
به منظور اینکه ایجاد و ادامه حیات این دو  لذا،باشد.  زمان و میزان استفاده از این فضاها می

(هم از نظر زمین و زیربنایی که اشغال  آنهافضا که زیربناي زیادي اشغال نموده و هزینه ایجاد 
نطقی گردد، این دو فضا در بیرون از هاي جاري) از نظر اقتصادي م نمایند و هم از نظر هزینه می

ساختمان طراحی شده که هم سالن کنفرانس و هم سالن غذاخوري بتوانند به مجموعه اداري 
ارائه نمایند، بدون آنکه خللی در ادامه کار ساختمان خدمات (و حتی مسکونی) اطراف خود 

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



 هشتگرد در شهر جدید پایدار  ریزي و طراحی یک محله برنامه/    70           

   

افراد و ادارات دیگر، منجر اداري نسل جدید ایجاد نمایند. امکان استفاده از این دو فضا توسط 
  گردد. به افزایش بازدهی اقتصادي این دو فضا و ادامه فعالیت و حیات آنها می

  پایداري اجتماعی و فرهنگی. 3.2
باشد. براي  یکی دیگر از اهداف این پروژه پایلوت، پایداري از جنبه اجتماعی و فرهنگی می

هاي  هاي داخلی در مقایسه با ساختمانرسیدن به این پایداري  افزایش آسایش حرارتی فضا
کنندگان و کارمندان و نیز افزایش بازدهی کاري به عنوان اهداف  موجود و ارتباط بهتر مراجعه
اند. بر اساس تحقیقات انجام شده، آسایش حرارتی با رضایت افراد  این پروژه در نظر گرفته شده

در این ساختمان، افزایش آسایش  از محیط و افزایش بازدهی کاري رابطه مستقیم دارد و
گردد. همچنین استفاده از دیوارهاي داخلی شفاف  حرارتی منجر به افزایش بازدهی کاري می

  نماید. نماید، به افزایش بازدهی کاري کمک می یت میؤکه کارمندان را در شرایط کار قابل ر
  

  
   اهداف پروژه پایلوت ساختمان اداري نسل جدید -2تصویر 

  طراحی پایدار با استفاده بهینه از سایت . 4.2
شده است. شهر شهر جدید هشتگرد واقع  درساختمان اداري، این  شده براي سایت درنظر گرفته

کیلومتري غرب تهران واقع شده است که در  65جدید هشتگرد در استان البرز و در فاصله 
نمودار زیر متوسط ماهانه دماي سرد و در تابستان اقلیمی گرم و خشک دارد.  زمستان، اقلیمی 

  دهد. ترین شهر ایران نشان می هوا را در این شهر در مقایسه با سردترین و گرم
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 ترین شهر ایران متوسط ماهانه دماي هواي شهر جدید هشتگرد در مقایسه با سردترین و گرم - 3تصویر 

)Nasrollahi, 2011(  

  
 7800 حدود ساختمان اداري، زمینی به مساحتاین  سایت اولیه در نظر گرفته شده براي

شده هکتاري شهر جدید هشتگرد واقع  35که در گوشه جنوب غربی منطقه بوده مترمربع 
ساخته شده و  شرکت عمران شهر جدید هشتگرداین ساختمان احتماالً در آینده از طرف . است

در طراحی ساختمان، این بناي پذیري  واسطه انعطاف گیرد. هر چند به برداري قرار می مورد بهره
اداري قابلیت استفاده براي ادارات و مؤسسات دیگر را نیز دارد. این سایت یکی از نقاط برجسته 

این زمین هکتاري در شهر جدید هشتگرد براي ساخت بنایی با کاربري اداري است.  35منطقه 
متري،  45 کننده جمع محورمتري، از طرف جنوب با یک  50از طرف غرب با یک خیابان اصلی 

پیاده احاطه  مسیرمتري و از طرف شمال با یک  35 یک محور دسترسیاز طرف شرق با 
هاي مختلط با کاربري غالب  این سایت همچنین از شمال و شرق توسط کاربري. است شده

  مسکونی محصور شده است.
بناي ساختمان اداري مترمربعی سایت اولیه در نظر گرفته شده براي  7800با توجه به مساحت 

مترمربعی مورد نیاز این ساختمان اداري (بر اساس برنامه  3000نسل جدید و زیربناي حدود 
فیزیکی تنظیم شده) و با فرض سه طبقه بودن این ساختمان (با توجه به طرح جامع محدوده 

درصد از سایت خواهد بود. در چنین  13هکتاري)، سطح اشغال این ساختمان حدود  35
این در حالی است که  یابد. رایطی محدوده وسیعی از سایت به فضاهاي باز اختصاص میش

چنین سطح اشغال کمی از نظر اقتصادي کارآمد نیست و با ایده پایداري (بویژه پایداري 
  اقتصادي و استفاده بهینه از منابع) مغایرت دارد.
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  شهري شهرهاي جوانسایت ساختمان اداري نسل جدید در مجموعه  - 4تصویر 

وري اقتصادي و دستیابی  رو و در راستاي دستیابی به سطح اشغال مناسب و درنتیجه بهره از این
هاي مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته  باشد، گزینه هاي مختلف پایدار  به ساختمانی که از جنبه

  باشد:  میها شامل موارد زیر  است. این گزینه
ت براي این ساختمان اداري و بقیه زمین براي کاربري مختلط با ) تنها نیمه جنوبی سای1

  شود. هکتاري) در نظر گرفته  35کاربري غالب مسکونی (همانند کل منطقه 
هکتاري براي ساختمان اداري نسل جدید  35) کل زمین واقع در گوشه جنوب غربی منطقه 2

ر از فضاي مورد نیاز شرکت در نظر گرفته شود و زیربناي ساختمان اداري نسل جدید بیشت
  باشد. عمران شهر جدید هشتگرد می

شود. در این حالت، در  ) کل سایت براي یک منطقه با کاربري مختلط اداري در نظر گرفته 3
هاي مرتبط با کاربري اداري مثل دفتر مهندسی،  کل این مجموعه براي کاربري اداري و کاربري

  کار خواهد رفت. بانک و غیره به
  

  
  راهکارهاي مختلف براي افزایش شاخص سطح اشغال سایت - 5تصویر 

ها ترکیب دو ایده تقسیم زمین به دو قسمت شمالی و جنوبی و استفاده از  بر اساس این ارزیابی
اي واحد با کاربري مختلط اداري در کل زمین، مورد استفاده قرار گرفت. پس از تقسیم  مجموعه

سایت براي ساختمان اداري نسل جدید و بخش شمالی زمین به دو قسمت، بخش جنوبی 
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ها به عنوان یک  شود و همه این کاربري سایت براي عملکردهاي مختلط اداري درنظر گرفته می
شوند. بر اساس این تصمیم، کل مجموعه به عنوان  مجموعه و در ارتباط با یکدیگر طراحی می

هاي این مجموعه از  باشد و ساختمان اي با کاربري مختلط اداري داراي وحدت می مجموعه
هاي مختلف در تعامل با یکدیگر خواهند بود و نیز ساختمان اداري نسل جدید استقالل  جنبه

نماید. همچنین موقعیت مکانی این ساختمان اداري در جنوب غربی محدوده  خود را حفظ می
 35ی محدوده هکتاري، هم آن را ساختمانی شاخص و بارز ساخته و هم ورودي جنوب 35

  نماید. هکتاري را برجسته می
  

 
  ساختمان اداري نسل جدید در منطقه شهري اطراف - 6تصویر 

  روش تحقیق. 3
براي طراحی ساختمان اداري نسل جدید به عنوان یک پروژه پایلوت، مطالعات، تحقیقات و 

یک طراحی علمی و اي براي  اي مختلفی انجام شده است تا به عنوان پایه هاي کتابخانه بررسی
هاي مختلفی پروسه  نوآورانه براي این پروژه پایلوت استفاده گردد. این مطالعات در زمینه

طراحی معماري را همراهی نموده است. به موازات مطالعات مذکور، تحقیقات پایه در رابطه با 
این  هاي اداري انجام شده است که نتایج آنها در طراحی جویی انرژي در ساختمان صرفه

  ساختمان اداري مورد استفاده قرار گرفته است.
اند. بر اساس نتایج  در قدم اول طراحی، سایت ساختمان و کاربران آن مورد مطالعه قرار گرفته

اي مربوط به استانداردها و ضوابط مربوط به  ها و نیز مطالعات کتابخانه این تجزیه و تحلیل
هاي  این ساختمان اداري انجام شده است. سپس ایده ریزي فیزیکی هاي اداري، برنامه ساختمان

هاي مختلف از جمله از  شهري مختلف براي مجموعه کاربري مختلط اداري طراحی و از جنبه
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اند. در ادامه، طراحی این مجموعه بر پایه نتایج این مطالعات و  نظر خرد اقلیمی ارزیابی شده
  ها انجام شده است.  بررسی

 

  
  نسل جدید ساختمان اداري پروژه پایلوت طراحی شناسی مورد استفاده در ه روشدیدگا - 7تصویر 

  وري انرژي در ساختمان اداري نسل جدید بهره. 4
هاي مختلفی استفاده شده است.  وري انرژي در این ساختمان، از روش براي دستیابی به بهره

جویی انرژي از طریق بهینه کردن فرم و طراحی معماري و فرم  صرفه آنهاپایه اصلی بیشتر 
جویی انرژي از طریق طراحی معماري، که روشی  صرفه ،شهري مجموعه بوده است. بنابراین

ترین  باشد، به عنوان مهم کرج بسیار کارا می-در شرایط اقلیمی محدوده شهر تهرانو پایدار 
شده است؛ چراکه استفاده اداري ساختمان  اینجویی انرژي در  وري و صرفه روش بهره

هزینه کاهش مصرف انرژي  هزینه و یا بی هاي کم جویی انرژي با طراحی معماري از راه صرفه
گونه که  همان باشد. براي شرایط ایران مناسب می فنیاز نظر اقتصادي و ها است و  ساختمان

وري انرژي در  جویی انرژي، بهره تیابی به صرفهدهد، براي دس نشان می 8دیاگرام تصویر 
هاي مختلف از مقیاس شهري، مقیاس ساختمانی، اجزاي ساختمان تا جزئیات  مقیاس

  ساختمانی استفاده شده است.
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  وري انرژي در ساختمان هاي مختلف بهره مقیاس -8تصویر 

  وري انرژي با طراحی معماري بهره. 5
وري  هاي بهره دستیابی به راهو هاي اداري از نظر مصرف انرژي  براي مطالعه رفتار ساختمان

از طریق ها،  بر میزان مصرف انرژي ساختمانهاي معماري  انرژي با طراحی معماري، اثر شاخص
ها  سازي، بررسی شده است. نتایج مدلسازي افزارهاي شبیه مدلسازي انرژي و با استفاده از نرم

هاي اداري  براي به حداقل رساندن انرژي مصرفی ساختمان هاي مختلف را میزان بهینه شاخص
  دهد.  در اقلیم شهر جدید هشتگرد نشان می

روزترین  هاي اداري و محاسبه مصرف انرژي آنها از یکی از به براي مطالعه رفتار ساختمان
 DesignBuilderسازي  افزار شبیه افزارهاي مدلسازي دینامیک انرژي استفاده شده است. نرم نرم

میزان مصرف انرژي ساختمان را بسیار دقیق  EnergyPlusبا استفاده از موتور مدلسازي 
  نماید.  محاسبه می

خصوصیات معماري و  ،دهد چندین ساختمان و تجزیه و تحلیل نتایج آنها نشان می سازي شبیه
انرژي ثیر بسزایی بر میزان مصرف أکرج، ت-ساختمانی یک بنا در اقلیم محدوده شهر تهران

  هاي اداري خواهد داشت. گرمایشی، سرمایشی و روشنایی ساختمان
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طراحی  وسیله بههاي اداري  ساختمان در اولین روش براي بررسی چگونگی کاهش مصرف انرژي
هاي مختلف معماري و  معماري، یک فرآیند تحلیلی و ارزیابی است که جداگانه به شاخص

نحوه ها،  هاي مختلف، سایبان در جبهه بازشوهاح گیري، میزان سط  ساختمانی از قبیل جهت
  .پردازد تهویه طبیعی و نرخ تعویض هوا از طریق نشت میهاي متحرك،  کنترل سایبان

توسط  )Nasrollahi, 2009( 2009این شیوه از مطالعه رفتار انرژي ساختمان، اولین بار سال  
. )Nasrollahi, 2013: 26-66(هاي دانشگاهی دیگر استفاده گردید  نگارنده و بعدها در پژوهش

رفتار مصرف انرژي یک باشند،  هاي متعددي می حاصل مدلسازي در این روش، نمودارهایی که
اي براي  . براي فراهم ساختن پایهدنده مختلف نشان می هاي شاخصساختمان را نسبت به 

هاي اداري در  کارا در شهر جدید هشتگرد، رفتار ساختمان ساختمان اداري انرژي طراحی یک
  د.شاقلیم این شهر بر اساس روش مذکور مطالعه 

  تحقیقات نظري. 6
آزمایشی ساختمان اداري نسل جدید، تحقیقات مختلفی در مورد  براي طراحی پروژه 

ها و ملزومات مکانی و فضایی آنها  هاي اداري به همراه ویژگی هاي مختلف ساختمان بندي گونه
اند از: دفاتر پالن آزاد، دفاتر تیمی، دفاتر  هاي مرسوم دفاتر اداري عبارت انجام شده است. گونه

دو مورد از آنها  ها،   پذیر. از میان این گونه فاتر ترکیبی، کلوپ تجاري و دفاتر معکوسفردي، د
ویژه از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی و بازدهی کاري، از  یعنی دفاتر تیمی و دفاتر انفرادي، به

باشند. بنابراین ترکیب دفاتر  هاي اداري در ایران می ها براي ساختمان ترین گزینه مناسب
  باشد.  ترین گزینه براي این هدف خاص می مناسب  ادي و تیمی،انفر

هاي اصلی آنها نشان  هاي مختلف دفاتر اداري با ملزومات فضایی و ویژگی  ، گونه1در جدول 
  داده شده است.
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  هاي فضایی آنها  هاي مختلف دفاتر اداري و ویژگی گونه -1جدول 
  )Eisele, 2005 (نگارنده بر اساس اطالعات

  دفاتر پالن 
دفاتر معکوس   کلوپ تجاري  دفاتر ترکیبی  دفاتر فردي  دفاتر تیمی  آزاد

  پذیر 

زایا
م

  

قابلیت زیاد  -
کار تیمی و 

  ارتباطی
- 

پذیري  انعطاف
در آرایش 

  فضاهاي کاري
- 

پذیري  انعطاف
  تخصیص فضا

قابلیت زیاد کار  -
  تیمی و ارتباطی

فاصله کم بین  -
  افراد

کاري هاي  محیط -
  با کیفیت یکسان

امکان کنترل  -
  مجزاي نور و تهویه

حفظ حریم  -
  خصوصی

امکان تمرکز و  -
  ارتباطات زیاد

امکان کنترل  -
  مجزاي نور و تهویه

رضایت زیاد  -
  کاربران

بازدهی فضایی و  -
  سازماندهی

امکان کنترل  -
  مجزاي نور و تهویه

انعطاف پذیري  -
  زیاد

پذیري و  تداوم -
  پایداري

یب
معا

  

- 
هاي  مزاحمت

  صوتی و بصري

هاي  مزاحمت -
  صوتی

انعطاف ناپذیري و  -
  کاربردي بودن فضا تک

شفافیت دفاتر  -
  فردي

فقدان حریم  -
  خصوصی

عدم امکان  -
استفاده انتخابی از 

  فضا
فقدان حریم  -

  خصوصی
فقدان حریم  -

  خصوصی
فقدان قابلیت کار  -

  تیمی
پرتی فضا در  -

  بخش میانی
  پیچیدگی فنی -

ارتفاع زیاد بین  -
  طبقات

نیاز به نور  -
مصنوعی و 

  تهویه مکانیکی

عدم امکان کنترل  -
فردي شرایط دمایی 

  فضا

استفاده از راهرو  -
  میانی تنها براي رفت

  آمد  و
  

رضایت کم  -
  کاربران

هزینه  -
  گذاري زیاد سرمایه

هزینه  -
گذاري  سرمایه

  زیاد
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  فیزیکیبرنامه . 7
پذیري زیاد صورت  طراحی ساختمان اداري نسل جدید و آرایش فضایی آن بر مبناي انعطاف

هاي مختلف اداري استفاده شود. از آنجا که ساختمان اداري نسل  گرفته تا بتواند براي کاربري
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد طراحی (نه الزاماً) جدید به منظور استفاده احتمالی 

هاي  باید داراي استانداردي باشد که امکان استفاده از آن براي مؤسسات و ارگانگردد،  می
گردد.  کارمند طراحی می 120مختلف فراهم باشد. این ساختمان اداري براي حضور حدود 

اي انجام شده که بتواند  گونه برنامه فیزیکی این ساختمان اداري و نیز طراحی فضاهاي آن به
  یاز براي این تعداد کارمند را برآورده سازد.نیازهاي فضایی مورد ن

نیازهاي فضایی این پروژه آزمایشی، استانداردها و ضوابط  مربوط بهاي  هاي گسترده بررسی
ها براي محاسبه مساحت  مختلف مرتبط با فضاهاي اداري انجام شده است. نتیجه این بررسی

امه فیزیکی ساختمان اداري نسل . برنشدفضاهاي مختلف اداري و نیز کل ساختمان استفاده 
هاي اداري در  جدید بر اساس تعداد کارمندان و ضوابط نیازهاي فضایی و عملکردي ساختمان

ویژه آلمان) و ایران انجام شده است. طراحی ساختار دفاتر این ساختمان  کشورهاي اروپایی (به
  هاي اداري انجام شده است. نیز بر اساس برنامه فیزیکی انجام شده و ضوابط مربوط به ساختمان

  بر اساس ضوابط کشور آلمان برنامه فیزیکی. 1.7
محاسبات نیازهاي فضایی ساختمان اداري نسل جدید بر اساس مقررات و استانداردهاي کشور 
آلمان صورت گرفته است. ساختار محاسبات مربوط به برنامه فیزیکی این ساختمان بر اساس 

انجام شده است. این استاندارد که براي محاسبات سطح و فضاي  DIN 277استاندارد آلمانی 
رود، در این برنامه فیزیکی مبناي تعیین ساختار برنامه فیزیکی  کار می ها به مورد نیاز ساختمان

قرار داده شد. استانداردها و ضوابط دیگر آلمانی و اروپایی نیز براي تعیین سطح زیربناي مورد 
 1»ریزي اقتصادي کد ارزیابی برنامه«اند. یکی از این استانداردها،  اده شدهنیاز این ساختمان استف

باشد. دیگر ضوابط و استانداردهاي  می 2»ساز اروپا و اقتصاد ساخت شوراي«شده توسط  تدوین
مراتب مدیریتی هستند،  کننده سرانه فضایی هر کارمند بسته به سلسله   کشور آلمان، که ارائه

  اند. هاي فضایی این ساختمان اداري استفاده شدهبراي محاسبه نیاز
شده براي زیربناي مورد نیاز ساختمان اداري نسل جدید،  به منظور بررسی اعتبار برآورد انجام

، 3»انجمن مدیریت تسهیالت آلمان«این زیربنا از سه روش دیگر و بر اساس اطالعات و ضوابط  

                                                             
1. CEEC Code of Measurement for Cost Planning 

2. European Council of Construction Economics 
3. German Facility Management Association 
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مرکز اطالعات مخارج ساختمان « و همچنین 1»الت جونز النگ السیلامالك و مستغ مدیریت«
ها مربوط به سرانه فضایی در  محاسبه شده است. قابل ذکر است داده 2»معماري آلمان  جامعه

هاي اداري  این ضوابط، بر اساس میانگین زیربناي تخصیص یافته به هر کارمند در ساختمان
  دست آمده است. موجود، به

  
  )Eisele, 2005 هاي مختلف دفاتر اداري (نگارنده بر اساس اطالعات  گونههاي فضایی  ویژگی -2جدول 

دفاتر پالن   
  آزاد

دفاتر   کلوپ تجاري  دفاتر ترکیبی  دفاتر فردي  دفاتر تیمی
  پذیر معکوس

میانگین فضاي مورد نیاز 
  براي هر کارمند (مترمربع)

15 - 12  15 - 12  14 - 10  112 - 8  12 - 8  15 - 8  

 - 5/4یا 12   6/3 - 5/4   5/4 - 2/7  5 - 15  20 - 30  طول فضا (متر)
6/3  

 2/7 - 6/3  

عرض فضا (فضاي کاري 
  یک کاربر) (متر) 

-  -  3 - 4/2  3 - 3/2  3 - 3/2  3 - 3/2  

عرض فضا (فضاي کاري 
  دو کاربر) (متر)

-  -  5/4 - 6/3  5/4 - 5/3  5/4 - 5/3  5/4 - 5/3  

  14 - 15  14از   14 - 17  12 - 13  12 - 24  20 - 40  عمق ساختمان (متر)
  75/3حداقل   5/3 - 75/3  25/3 - 5/3  75/2 - 3  5/3 - 4  75/3 - 5/4  ارتفاع سقف از کف (متر)

  3حداقل   3حداقل   75/2 - 3  5/2حداقل   3 حداقل  3حداقل   ارتفاع طبقات (متر)
زیربناي ناخالص براي هر 
فضاي کاري (کاربر فردي) 

  (مترمربع)
-  -  33  26 - 23  -  33 - 23  

زیربناي ناخالص براي هر 
فضاي کاري (حالت 
  استاندارد) (مترمربع)

  20 - 28  14 - 16  20 - 24  5/22تقریبا   26 - 28  5/26

تعداد کارمندان در یک 
  فضا

بسته به   5/1 - 2  2/1 - 5  2/1 - 5  8 - 25  20 - 100
  موضوع

زیربناي خالص هر دفتر 
  (مترمربع)

1600 - 
400  

400 - 100  -  -  -  -  

زیربناي ناخالص براي هر 
  فضاي کاري (مترمربع)

  20تقریباً از   14تقریباً   14تقریباً   18 - 28  21تقریبا   5/20تقریبا 

                                                             
1. Jones Lang LaSalle Real Estate Consulting Company 
2. Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) 
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  بر اساس ضوابط کشور ایران برنامه فیزیکی. 2.7
برنامه فیزیکی ساختمان اداري نسل جدید و برآورد نیازهاي فضایی این ساختمان بر اساس 

سازمان برنامه و بودجه «ایران نیز انجام شده است. این ضوابط که از سوي ضوابط و مقررات 
اند، نیازهاي فضایی مورد نیاز براي هر کارمند را بر اساس سمت سازمانی  تدوین شده» ایران

   نمایند. وي، مشخص می
بر اساس برنامه فیزیکی انجام شده طبق ضوابط و مقررات ایران، زیربناي مورد نیاز این  

  باشد. مترمربع می 1360مترمربع و مساحت مورد نیاز براي پارکینگ  2227ختمان اداري سا

  مقایسه برنامه فیزیکی فضاها بر اساس ضوابط مختلف. 3.7
، نیازهاي فضایی ساختمان اداري نسل جدید بر اساس ضوابط و مقررات 9  و شکل 3جدول 

ین ساختمان در یک نمودار مقایسه نیازهاي فضایی ا  10دهند. در شکل  مختلف را نشان می
دهد، سرانه  هاي فیزیکی و مقایسه آنها نشان می شده براي این برنامه اند. محاسبات انجام شده

هاي اداري موجود، که مبناي برخی از محاسبات انجام شده براي تعیین  فضایی ساختمان
قادیري که در ضوابط مختلف اند، از م زیربناي مورد نیاز ساختمان اداري نسل جدید قرار گرفته

  باشد.  تعیین شده است، بیشتر می
هاي اداري در ضوابط  مجموع نیازهاي فضایی ساختمان ،دهد این مقایسه همچنین نشان می

ایران و آلمان تقریباً مساوي است. هرچند زیربناي پیشنهادي این ضوابط براي پارکینگ کامالً 
در قوانین   ها و زیرعملکردهاي مختلف، متفاوت است. همچنین نحوه تخصیص فضا براي بخش

است. براي مثال، در ضوابط ایران ذکري از تر و با جزئیات بیشتري تعیین شده  آلمان مفصل
اي براي محاسبه آن تعیین نشده است. بر  کنند، نشده و شیوه سطحی که دیوارها اشغال می

اساس نتایج حاصل از این مقایسه و به دلیل اینکه ضوابط آلمان زیربناي مورد نیاز ساختمان را 
هاي اداري  آلمان براي طراحی ساختمانضوابط استفاده از نماید،  با جزئیات بیشتري تعیین می

  .استتر  مناسب
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  هاي مختلف ساختمان اداري نسل جدید بر اساس ضوابط مختلف تخصیص فضا و زیربناي بخش -3جدول 
زیربناي کل بر 
اساس ضوابط 

ایران 
  (مترمربع)

زیربناي کل بر 
اساس مرکز 
اطالعات 
مخارج 

ساختمان 
معماري   جامعه

آلمان 
  )(مترمربع

زیربناي کل بر 
 مدیریتاساس 

امالك و 
الت مستغ

جونز النگ 
السیل 

  (مترمربع)

زیربناي کل 
بر اساس 
انجمن 
مدیریت 
تسهیالت 

آلمان 
  (مترمربع)

زیربناي کل 
بر اساس 

ضوابط آلمان 
  (مترمربع)

 DINهاي اداري بر اساس  بخش
277  

2575  

1/3342  

2708  2209  

  دفاتر اداري  25/777

زیربناي فضاهاي 
کاربردي

  

ص داخلی
زیربناي ناخال

  

ص خارجی
زیربناي ناخال

  

7/207  
فضاهاي 

جانبی دفاتر 
  اداري

فضاهاي   1223
  درجه سه

176  171  143  144  
فضاهاي 

جانبی 
  خدمات اصلی

39  278  134  107  60  
فضاهاي 

جانبی 
    خدماتی

797  
فضاهاي   654  713  878  932

  دسترسی

مساحت اشغال دیوارهاي   418  392  476  597
  خارجی و جداکننده

  زیربناي ناخالص خارجی کل  3486  3563  4368  5150  3587

زیربناي ناخالص کل بدون زیربناي   2698  2775  3580  1362  
  پارکینگ
 

  ها و فضاهاي مختلفی به شرح زیر است: ساختمان اداري نسل جدید داراي اتاق
  دفاتر فردي مدیریتی -
  فردي کارمنداندفاتر  -
  دفاتر گروهی کارمندان -
  هاي جلسات اتاق -
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  سالن کنفرانس -
  سالن ورودي و پذیرش -
  ها، آسانسور و غیره) پله فضاهاي دسترسی (راهروها، راه -
  سالن کامپیوتر و اتاق سرور -
  اتاق کپی -
  بوفه -
  آبدارخانه -
  اتاق استراحت کارکنان -
  کتابخانه -
  سرایداري -
  و انبار اسناد بایگانی -
  نمازخانه -
  هاي بهداشتی (زنانه، مردانه و معلولین) سرویس -
  انبار -
  اتاق تأسیسات و فضاهاي خدمات فـنی -
  اتاق زباله -
  پارکینگ -

  

  
  هاي مختلف ساختمان اداري نسل جدید بر اساس ضوابط مختلف زیربناي بخش - 9تصویر 
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  اداري نسل جدید بر اساس ضوابط مختلفنیازهاي فضایی ساختمان  - 10تصویر 

  طراحی معماري. 8
هاي مختلف طراحی، بررسی شدند و طرح  در پروسه طراحی ساختمان اداري نسل جدید، گزینه

ترین طرح انتخاب شود. طراحی اولیه این  هاي اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مناسب انگاره
ریزي فیزیکی فضاها بنا  تحقیقات نظري و برنامه هاي مختلف، ساختمان بر اساس نتایج تحلیل
وري انرژي، ارزیابی شد و در پایان  هاي مختلف، از جمله بهره گردید. سپس طرح اولیه از جنبه

  طرح نهایی توسعه یافت.
هاي عمده مختلف در این ساختمان نشان داده شده است. بر اساس این  ، کاربري11در تصویر 

دو حجم اصلی است. بخش غربی ساختمان، که داراي حجمی شکل، این ساختمان شامل 
باریک و بلند است، قسمت اداري ساختمان بوده و در بخش شرقی، فضاهاي نیمه عمومی مانند 

ترین قسمت  اند. پارکینگ در پایین پارکینگ، سالن غذاخوري و سالن کنفرانس جایابی شده
شود ولی  رزمین ساختمان محسوب میساختمان واقع شده است که نسبت به طبقات دیگر، زی

توان از خیابان شرقی بدون نیاز به رمپ وارد آن شد.  در سطح خیابان شرقی واقع شده و می
ترین جاي سایت قرار  اي انتخاب شده که این کاربري در عمیق گونه محل قرارگیري پارکینگ به

ه و نه تنها این بخش از اي که نیاز به کمترین خاکبرداري وجود داشت گونه گرفته است، به
کار رفته، بلکه براي  هاي اصلی دیگر به ساختمان به عنوان سکویی براي ارتفاع گرفتن کاربري

ها، این بخش از ساختمان همسطح خیایانی است که ورودي پارکینگ در آن  ورود راحت ماشین
ذاخوري نیز بر تر همچون سالن کنفرانس و سالن غ هاي عمومی گیرد. همچنین کاربري قرار می

اند تا دسترسی به آنها براي عموم و نیز  روي پارکینگ و در طبقه همکف این بخش طراحی شده
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  پذیر باشد. هاي اداري مجموعه اداري مجاور به سادگی امکان براي کاربران دیگر ساختمان
نسل  وري انرژي در ساختمان اداري ، حجم ساختمان به همراه عناصري که براي بهره12در شکل 
هاي  هاي خورشیدي، پنجره اند نشان داده شده است. این عناصر شامل بازتابنده کار رفته جدید به

  اند. کار رفته سقفی عمودي، بادگیرها و سطوح آبی هستند که براي سرمایش تبخیري به
  

  
  بخش اداري -5ورودي  -4پارکینگ  -3سالن غذاخوري  -2سالن کنفرانس  -1

  فضاهاي مختلف ساختمان اداري نسل جدید -  11تصویر 

  

 
 وري انرژي در ساختمان اداري نسل جدید عناصر مرتبط با بهره - 12تصویر 

1 
21 

31 
41 

51 
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  هاي طراحی ساختمان اداري نسل جدید ایده. 9
کارا براي  وري انرژي با معماري انرژي روي بهره نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر 

رود. دو مورد اصلی از  هاي اداري، در طراحی ساختمان اداري نسل جدید به کار می ساختمان
  اند از: این راهکارها عبارت

براي دریافت حداکثر حرارت خورشیدي در » گیري بهینه ساختمان جهت« -
  زمستان و حداقل حرارت خورشید در تابستان

براي ایجاد توازن بهینه در جذب » ها در جهات مختلف مساحت بهینه پنجره« -
حرارت در تابستان و زمستان و تأمین نور مناسب براي به حداقل رساندن میزان 

  نیاز به انرژي گرمایشی، سرمایشی و روشنایی 
ی به موازات این راهکارها، چند ایده دیگر نیز در جهت پایداري این ساختمان، در طراح

ها براي کاهش مصرف انرژي  کار رفته است. غالب این ایده ساختمان اداري نسل جدید به
محیطی، در طراحی این ساختمان  ساختمان اداري نسل جدید و دستیابی به پایداري زیست

هایی بدیع و نوآورانه بوده  ایده هاي مختلف ساختمان اداري نسل جدید،  استفاده شده است. ایده
ها براي طراحی ساختمانی  فرد این پروژه آزمایشی است. این ایده هاي منحصر به و از ویژگی

ها  اند. برخی از این ایده کار رفته فرهنگی به -محیطی، اقتصادي و اجتماعی پایدار از جنبه زیست
  اند از: عبارت

  فرم شهري بهینه -
  فرم بهینه ساختمان -
  هاي ثابت نوآورانه سایبان -
  تهویه طبیعی -
  هاي خورشیدي بازتابنده -
  سیستم تهویه مکانیکی با بازیافت حرارت -
  بام سبز -
  معماري نیمه شفاف -

هاي مذکور در  کارگیري ایده به دلیل کاربرد نتایج مربوط به مطالعه رفتار انرژي ساختمان و به
که هزینه اجراي این ساختمان،  آن، این ساختمان مصرف انرژي بسیار اندکی دارد؛ درحالی

مقررات ملی ساختمان، تنها اندکی  19هاي ساخته شده بر اساس مبحث  ساختماننسبت به 
  بیشتر خواهد بود.
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  ساختمان اداري نسل جدید از جبهه جنوبی  -13تصویر 

  

 
  ساختمان اداري نسل جدید از جبهه شرقی و جنوبی -14تصویر 

  مصرف انرژي ساختمان اداري نسل جدید. 10
مصرف انرژي ساختمان اداري نسل جدید براي گرمایش، سرمایش، روشنایی، آب گرم مصرفی 

افزار  و تجهیزات خانگی و اداري با استفاده از مدلسازي دینامیک انرژي و با استفاده از نرم
میزان مصرف انرژي این ساختمان براي محاسبه شده است.  DesignBuilderمدلسازي 

  باشد:  ر میمصارف مختلف به شرح زی
  ساعت بر مترمربع در سال کیلووات 27گرمایش: 
  ساعت بر مترمربع در سال کیلووات 30سرمایش: 
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  ساعت بر مترمربع در سال کیلووات 20روشنایی: 
  ساعت بر مترمربع در سال کیلووات 8آب گرم مصرفی: 

  ساعت بر مترمربع در سال کیلووات 22و اداري:  لوازم خانگی 
  

  شرق
1.07, 10h 

  جنوب
15.08, 13h 

  غرب
15.08, 13h 

  شمال
15.06, 6h 

  
  

  
    

  
  

  

  هاي مختلف در ساختمان اداري نسل جدید هاي مناسب با جبهه سایبان -15تصویر 
  

  دهد. هاي مختلف سال نشان می نمودار زیر میزان مصرف انرژي براي موارد مذکور را در ماه

  
  اداري نسل جدیدمصرف انرژي ماهانه ساختمان  -  16تصویر 

کیلووات  107بر این اساس، مجموع مصرف انرژي این ساختمان اداري براي مصارف مختلف 
درصد کمتر  78هاي اداري موجود  باشد که نسبت به ساختمان ساعت بر مترمربع در سال می

  است. 
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  موجودهاي اداري  مصرف انرژي ساختمان اداري نسل جدید در مقایسه با ساختمان -  17تصویر 

  اکسید کربن توسط ساختمان اداري نسل جدید میزان انتشار دي. 1.10
نماید نیز با استفاده از  اکسید کربنی که این ساختمان با مصرف انرژي تولید می میزان دي

اکسید کربن براي گاز طبیعی و برق محاسبه  کارگیري فاکتورهاي تولید دي مدلسازي و با به
) 18(تصویر اکسید کربن تولیدي این ساختمان از سیستم زیر  شده است. براي محاسبه دي

  استفاده شده است.
باشد  تن در سال می 382میزان کل دي اکسید کربن تولید شده توسط این ساختمان حدود 

  هاي عادي بسیار کمتر است.  که نسبت به ساختمان

  گیري نتیجه. 11
تواند باعث توسعه علم و  وري انرژي می بهرههاي الگو در زمینه پایداري و  ساخت ساختمان

گونه  هاي پایدار و عمومیت یافتن آنها گردد. در طراحی و ساخت این فرهنگ ساخت ساختمان
محیطی از قبیل کاهش مصرف انرژي، به  هاي زیست ها بایستی عالوه بر جنبه ساختمان

فرهنگی نیز توجه گردد. طراحی پروژه پایلوت ساختمان اداري  –هاي اقتصادي و اجتماعی جنبه
کارا از  هاي انرژي که در طراحی ساختمان دهد، درصورتی نسل جدید همچنین نشان می

هاي معماري کاهش مصرف انرژي استفاده گردد، ساخت  هاي مناسب و پایدار مثل روش روش
 78ر ساختمان اداري نسل جدید، حدود تواند اقتصادي باشد. د انرژي نیز می هاي کم ساختمان

درصد از این کاهش مصرف انرژي  50درصد صرفه جویی انرژي صورت گرفته است، که حدود 
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گذاري  هاي معماري و بدون صرف هزینه انجام پذیرفته است. لذا، سرمایه تنها با استفاده از شیوه
انرژي در این ساختمان،  گذاري براي کاهش مصرف براي ساخت چنین ساختمانی و نیز سرمایه

  باشد.    صرفه می از نظر اقتصادي نیز به
  

  
   دیکربن توسط ساختمان اداري نسل جد اکسید شیوه محاسبه میزان انتشار دي -  18تصویر 

  منابع
 ). ترازنامه انرژي ایران.1385وزارت نیرو، ( -
  .)05/.10/1396(  www.enef.co،هاي دوره عمر ساختمان هزینه). 1396نصراللهی، فرشاد ( -

- Eisele, Johann (2005). Bürobau-Atlas: Grundlagen, Planung, 
Technologie, Arbeitsplatzqualitäten, 

- Callwey, ISBN: 3-7667-1649-2, München. 
- Nasrollahi, Farshad (2011). «Economic and Ecologic Method of 

Energy Efficiency in Office Buildings» SB11 World Sustainable 
Building Conference, 18 - 21 October 2011, Helsinki, Finland. 

- Nasrollahi, Farshad, (2009). Climate and Energy Responsive 
Housing in Continental Climates, Universitätsverlag der TU Berlin, 
ISBN: 978-3-7983-2144-1, Germany. 

- Nasrollahi, Farshad (2013). Green Office Buildings: Low Energy 
Demand through Architectural Energy Efficiency, Young Cities 
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Design Process of New Generation Office Building 
A building with sustainability and energy efficiency Approach  

Dr. Farshad Nasrollahi 
Assistant Professor, Art University of Isfahan 

 
Abstract 
This paper deals with the design process on New Generation Office 
Building and introduces the sustainability and energy efficiency 
measures of this building. New Generation Office Building is 
designed as a pilot project in order to introduce the suitable office 
buildings for the future of Iran. New Generation Office Building is 
designed by author at Berlin University of Technology within the 
“Young Cities – Urban Energy Efficiency” research project. This 
project is funded partly by German Federal Ministry of education and 
research. This paper introduces the measures to obtain sustainability, 
especially the environmental aspect of sustainability as well as energy 
efficiency in this pilot building. 
The main way to spread the idea of sustainability in the construction 
sector of Iran, in which the energy consumption of buildings is high, is 
to build sustainable and energy efficient buildings as pilot projects. 
The main goal of New Generation pilot building is the sustainability 
from its three main aspects including environmental, economic and 
socio-cultural aspects. This building, however, focusses on 
environmental aspects as well as energy efficiency. 
For energy efficiency in this building, different ways are used in the 
scales of urban design, building, building components as well as 
details. The main way of energy efficiency in this building is based on 
energy saving through optimization of urban and architectural form of 
building. The energy saving through urban and architectural design is, 
therefore, used as the main method of energy saving. This method of 
energy efficiency is a sustainable, cost-neutral and very effective 
method. That’s because the energy saving through architectural design 
is possible trough cost-neutral measures and is suitable for the 
economic and technical situation of Iran. 
Because of using energy saving measures within the design of New 
Generation Office Building, the energy demand of this building is very 
low and 78% less than existing office buildings, while the construction 
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cost of this building is only a little more than other buildings. This 
building also emit annually ca. 382 ton CO2, which is much lower than 
existing office buildings. 
Key words: Sustainability - Energy Efficiency - Office Building - 
Pilot Project - Energy Efficient Buildings - Architectural Design - 
Energy Simulation 
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طریق سازگاري با شرایط کاهش مصرف انرژي از هاي کارراهتبیین 
  بومی در ساخت شهرهاي جدیدگیري از معماري  بهرهبا  اقلیمی

 با مطالعه موردي شهر جدید هشتگرد

  1شبنم تیمورتاش

 چکیده
هاي جدید از جمله سی شهر جدید شده  ریزي و ساخت سکونتگاه منجر به برنامهایران رشد جمعیت در 

ساخت و سازها، این ، هاي فسیلی است به سوخت انرژي، وابستهایران براي تأمین که . از آنجا است
که در چارچوب رساله دکتري انجام حاضر  دهد. پژوهش کشور را تحت تأثیر قرار میمصرف انرژي آینده 

هاي مسکونی ایران  ساختماندر انرژي  نیاز بهبر کاهش تأثیر معماري همساز با اقلیم به بررسی پذیرفته، 
 سو، تمهیدات: از یک استدو جنبه  شامل بررسیاین  پردازد. بومی میمعماري آزمودن  اساس بر

 منابع انرژياز  گیري گی بهره، چگونراز سوي دیگو ، کاهش سختی شرایط اقلیمی منجر به طراحی
  .آسایش تحلیل شده استبهبود شرایط  براي خورشید تابشباد و  همچون، تجدیدپذیر

که  پردازد، از پنج اقلیم اصلی جهان در سیستم کوپن می خشکتحلیل منطقه اصطالحاً به  پژوهشاین 
سی و . شود را با چندین گونه و زیرگونه متفاوت اقلیمی شامل میایران در  اقلیمیترین منطقه  بزرگ
 وب از این منطقه انتخا ، شامل یزد، اصفهان، کاشان، قزوین و زوارهاز پنج شهر مرجعخانه  نمونه هشت

هاي مسکونی در شهر جدید هشتگرد بررسی و با  ساختمان آن، . به موازاتگردیده استتجزیه و تحلیل 
و شرایط ساختار تحقیق شامل سه بخش اصلی است. نخست، . هاي انتخابی مقایسه شده است نمونه

ي، فنی و هاي شهرسازي، معمار ها، هر دو از جنبه هاي موجود در ساخت نمونه سپس نیازها و خواسته
 چهار بعد: هاي مسکونی از اجتماعی بررسی شده است. در نهایت، تمهیدات طراحی در ساختمان

ها انجام پذیرفته  آزمون نمونه بر اساس رطوبتی-آسایش دمایی عناصر ساختمانی و، معماري ،شهرسازي

                                                             
  teimourtash@mshdiau.ac.ir ،استادیار گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد. 1
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رد در قالب راهنماي موجود در هشتگشرایط اقتصادي و اجتماعی  ها و نتایج با در نظر گرفتن است. یافته
 .سازان تدوین گردیده است ریزان و انبوه براي برنامه هاي جدیدرشهها در  سکونتگاهتوسعه 

تدوین راهکارهاي براي  اصلیبه عنوان منبع  با ساختار اشاره شدهبراي اولین بار  بومیهاي  ساختمان
شده اقلیمی از چه  شناخته معیارهاي، دهد . نتایج نشان میاند نوین توسعه معماري اقلیمی، آزمایش شده

هاي جدید شهري را  ها به منصه ظهور رسیده و چگونه قابلیت تعمیم در ساختار طریقی در این ساختمان
  دارد.

  سازي شهر جدید، انرژي، اقلیم، معماري بومی، مسکن، انبوه: واژگان کلیدي

  مقدمه .1
اهمیت حفاظت از محیط زیست در ، میالدي 1970 دهه هاي محیط زیستی در از زمان جنبش

هاي اکولوژیکی نشان  ه بحرانطورک مانهاي اقتصادي همواره افزایش یافته است. ه برابر فعالیت
. یکی از است بر محیط زیست به یک مشکل جهانی تبدیل شده هاي بشر ثیر فعالیتأت، اند داده

و محلی است. بخش  مربوط به این مشکل، مصرف انرژي در سطوح جهانی ئلترین مسا گربز
  رود.  می کار ها به بزرگی از این انرژي در ساختمان

مسکونی، تجاري و  هاي ترین سهم مصرف انرژي را در بخش ها، بزرگ مصرف انرژي در ساختمان
 .رسد اداري داراست. این انرژي به مصرف گرمایش، سرمایش، روشنایی، آب گرم و آشپزي می

). منابع اصلی انرژي در 1(تصویر  کننده انرژي است ترین مصرف گربخش مسکونی بز ،در ایران
آینده مصرف  این امر بیانگر مشکلباشد.  ) میدرصد 44) و نفت (درصد 53ایران، گاز طبیعی (

  .باشد میمسکونی بخش  در ویژهانرژي ب

 
  )International Energy Agency 2018( 2015مصرف انرژي در ایران در سال  -1 تصویر

هاي مسکونی کنونی در ایران است که  نمونه بارز از این مشکل شرایط بخشی از ساختمانیک 
باشد. میانگین این رشد بین  نتیجه توسعه پیوسته شهرها همزمان با رشد سریع جمعیت می

. افزایش The World Bank 2012)( درصد بوده است 2/8میالدي 2000و  1975هاي  سال
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سازي مسکن از جمله طراحی و ساخت سی شهر جدید شده  جمعیت در ایران منجر به انبوه
هاي متفاوت، الگوهاي مشابهی دارند و براي  ها در اقلیم شده این ساختمان است. بخش اجرا

اند. این امر موجب افزایش استفاده از  هاي مکانیکی وابسته تنظیم شرایط محیطی به سیستم
گردد.  کننده محیط زیست می اي و ذرات آلوده تشار بیشتر گازهاي گلخانهذخایر انرژي و ان

اکسید کربن  در رتبه یازدهم جهانی از نظر تولید گاز دي 2017شایان ذکر است، ایران در سال 
  .  )World Atlas 2017(قرار داشته است 

ش برگزیده شده شهر جدید هشتگرد به عنوان شهر نمونه براي تألیف نتایج مطالعات این پژوه
  باشد:  است. دالیل این انتخاب به شرح ذیل می

ترین آنها  یافته ترین شهر جدید در ایران و یکی از توسعه شهر جدید هشتگرد بزرگ -
  نفر طراحی شده است.  000,500باشد. این شهر براي جمعیتی در حدود  می

ریزي  مسکونی پایدار برنامههاي  اي براي ساختمان هاي نمونه در شهر جدید هشتگرد پروژه -
در تیر  1»ساختمان با کیفیت نوین«شده است که از آن جمله یک ساختمان الگو به نام 

 افتتاح شده است. 1389
ترین منطقه اقلیمی ایران،  ، بزرگ2در سیستم کوپن Bهشتگرد در منطقه اقلیمی خشک یا  -

بزرگی از ایران و جهان  قرار گرفته است. به همین دلیل، نتایج این پژوهش براي بخش
  قابل استفاده خواهد بود.

هاي اکولوژیکی،  جنبههایی است که  این پژوهش بر پایه مبانی پایداري در جستجوي راه حل
دهد. از این رو، به پیوند تاریخی  اجتماعی و اقتصادي را در طراحی معماري مورد نظر قرار می

هاي مختلف در تقابل با عوامل  ماري نسلبین انسان و محیط زیست رجوع کرده و تجربه مع
اقلیمی را به عنوان منبع قابل بررسی در زمینه چگونگی فراهم آوردن شرایط آسایش محیطی 
به منظور آزمایش در کانون توجه قرار داده است. با توجه به اینکه با تغییر شرایط فنی، 

قیم در زمان حال نیستند، اجتماعی و اقتصادي، تمهیدات معماري تاریخی قابل کاربرد مست
هاي جدید، مطابق با  سکونتگاههدف این پژوهش معطوف به تدوین الگوها و راهکارهاي تازه در 

هاي موجود براي تحلیل  باشد. به این منظور، به نمونه هاي کنونی می شرایط، نیازها و خواسته
طراحی عناصر متشکله ، شهرسازي، طراحی معماريرجوع نموده است. این تحلیل در چهار بعد 

کاهش نیاز به رطوبتی به منظور -آسایش دمایی هاي ایجاد هاي ساختمانی و روش جداره
اکسید کربن صورت  هاي تهویه مطبوع و انتشار گاز دي گرمایش و سرمایش، هزینه سیستم

  پذیرفته است. 
                                                             

1. New Quality-Building  
2. Köppen Climate Classification 
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ات مختلفی هاي سنتی، تألیفات متعددي موجود است. در بیشتر آنها محسن در مورد ساختمان
کدام از آنها الگویی براي ساخت  هاي مسکونی برشمرده شده است. لیکن، هیچ براي ساختمان

هاي جدید با تراکم زیاد و واحدهاي مسکونی آپارتمانی ارائه ننموده است. به عالوه،  سکونتگاه
هاي سنتی در تألیفات موجود بر پایه نتایج حاصل از  محسنات برشمرده شده در ساختمان

گردد،  روشی سیستماتیک نیست. اصول شناخته شده فیزیک که منجر به آسایش محیطی می
ها  گیري ساختمان هاي موجود، آزمون نشده است. براي مثال، در مورد جهت در مورد نمونه

در » رون«) مراجعه نمود که از الگوهایی به نام 172: 1378هاي پیرنیا ( توان به یافته تاکنون می
ها  هاي ساختمانی در این یافته گیري کند، لیکن دلیل جهت حیاط مرکزي یاد می هاي ساختمان

هاي حیاط مرکزي بر اساس  استدالل نگردیده است. همچنین میزان تهویه مناسب در ساختمان
نشین  هایی که به عنوان زمستان تناسبات موجود در فیزیک، میزان ساعات نورگیري در بخش

هایی از این قبیل  ها و تحلیل ه زاویه تابش خورشید و تناسبات حیاطاند با توجه ب شناخته شده
هاي معماري بومی صورت نپذیرفته است.  کدام در مورد نمونه بر پایه اصول شناخته شده، هیچ

هاي بومی  اجرا درآمدن اصول اقلیمی در ساختمان به این ترتیب، اطالعات ما در زمینۀ نحوة به
  باشد.  در یافتن الگوهاي تازه یاري کند، در موارد متعدد ناقص میدهیم به ما  که احتمال می

کار رفته در تناقض است. براي مثال،  ها و الگوهاي به در مواردي نیز اصول فیزیک با روش
استفاده از الگوي حیاط مرکزي به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، نحوه دریافت و انعکاس 

هوا و امکان تهویه، موجب افزایش تبادل حرارت با محیط  نور و انرژي گرمایی و کاهش جریان
اطراف و دریافت حرارت بیشتر بوده و از این لحاظ به عنوان یک الگوي مناسب به منظور 

هاي  تري دارد. به این ترتیب، با وجود اینکه نمونه هاي عمیق کاهش مصرف انرژي نیاز به بررسی
اند که حتی  خصی در معماري و شهرسازي دست یافتهباقیمانده از معماري بومی به الگوهاي مش

خورد، تاکنون منبع ایجاد الگوها و  در مناطق جغرافیایی و کشورهاي متعدد نیز به چشم می
اند. دلیل آن نیز همان  سازي واحدهاي مسکونی آپارتمانی نبوده راهکارهاي جدیدي براي انبوه

  باشد.   کار رفته می اد بهعدم بررسی علمی به منظور یافتن اصول قابل اعتم
  باشد: هاي این پژوهش به شرح ذیل می پرسش

اند با راهکارهاي  هاي بومی مسکونی در منطقه خشک ایران توانسته چگونه ساختمان -
  طراحی، آسایش محیطی را افزایش داده و به این ترتیب از میزان نیاز به انرژي بکاهند؟

  شوند؟ نیاز به گرمایش و سرمایش میچه راهکارهایی به طور مشخص موجب کاهش  -
توان این راهکارها را در شرایط اجتماعی و اقتصادي کنونی مورد استفاده قرار  چگونه می -

  داد؟ 
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 روش .2
روش تحقیق در این پژوهش بر حسب هدف، کاربردي است. بر حسب ماهیت، روش این 

متغیرها و در بخش دیگر، تحقیق در بخشی آزمایشی، به منظور کشف رابطه علت و معلولی بین 
توصیفی از نوع همبستگی است که به منظور کسب اطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام 

پذیرد. متغیرهاي مستقل در این تحقیق، شرایط اقلیمی، شرایط حاکم و نیازها و  می
 هاي شهرسازي، جنبههاي بررسی شده بومی و کنونی از  هاي موجود در ساخت نمونه خواسته

کار رفته در  باشد. متغیرهاي وابسته، شامل راهکارها و تمهیدات به معماري، فنی و اجتماعی می
کاهش نیاز به سرمایش و گرمایش در چهار بعد شهرسازي، طراحی معماري، طراحی عناصر 

  باشد. رطوبتی می-آسایش دمایی هاي ایجاد هاي ساختمانی و روش متشکله جداره

  انتخاب شهرهاي مرجع .1.2
ساختمان نمونه مسکونی از پنج شهر مرجع یزد،  38بخش اصلی تحلیل معماري به ارزیابی 

پردازد. به منظور انتخاب این شهرها، در بخش نخست  اصفهان، کاشان، قزوین و زواره می
باشد. در ابتدا،  پژوهش، تحلیل اقلیمی انجام پذیرفته است که شامل سه بخش می

ترین آنها براي شناسایی منطقه خشک  هاي اقلیمی ایران به منظور انتخاب مناسب نديب تقسیم
گردد. در  بینی تغییرات اقلیمی براي ایران بررسی می گیرد. سپس، پیش مورد مطالعه قرار می

دست آمده از این دو بخش، شهرهاي مرجع به منظور تحلیل  نهایت، بر پایه تحلیل نتایج به
بندي اقلیمی مناسب از دیدگاه معماري،  براي انتخاب یک تقسیم شوند. انتخاب می

،  2، جداول ماهونی 1بندي کوپن اند از جمله، تقسیم هاي مختلفی ارزیابی شده بندي تقسیم
بندي  و تقسیم  4، نمودار سایکرومتریک گیوانی 3اقلیمی) اولگی-نمودار بیوکلیماتیک (زیست

بندي اقلیمی طاهباز و جلیلیان  . براي این پژوهش، تقسیم)15: 1387اقلیمی طاهباز و جلیلیان(
گیري توأم از  بندي که بر پایه نتیجه ها، این تقسیم انتخاب شده است. در مقایسه با دیگر روش

باشد، با دقت بیشتري مناطق  و تأثیر اقلیم بر مصالح می 5نمودار گیوانی، دیاگرام پنواردن
بندي شامل آسایش محیطی در فضاي داخل و  ي این تقسیمکند. معیارها اقلیمی را متمایز می

  باشد. خارج و تأثیر شرایط اقلیمی بر مصالح ساختمانی می

                                                             
1. Köppen’s climate classification 
2. Mahoney Tables  ،101: 1372(کسمایی(  
3. Olgyay’s Bioclimatic Chart (Olgyay 1992) 
4. Givoni´s Psychrometric Chart (Givoni 1962) 
5. Penwarden (1975) 
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بینی تغییرات اقلیمی در ایران به عنوان یکی از مشکالت اصلی   مرحله بعد به بررسی پیش
 1ات آب و هواالمللی تغییر هاي مجمع بین بینی پردازد. این بررسی شامل پیش توسعه پایدار می

باشد. نتایج نشان  کرج می-هاي هواشناسی منطقه تهران در روند گرم شدن زمین و داده
خواهد  C 65/2°از میانگین جهانی که  C 7/3°دهد، میزان افزایش دما در ایران با افزایش  می

هاي  . همچنین اطالعات هواشناسی موجود بین سال),IPCC 883 ,855 :2007(بود، بیشتر است 
بینی  دهد، تاکنون میزان افزایش دما در هشتگرد باالتر از میزان پیش نشان می 2005و  1985

ها مورد  باشد. این روند افزایش دما باید در نسل آینده ساختمان شده جهانی براي ایران می
شهرهاي مرجع براي تحلیل معماري، شامل  توجه قرار گیرد. به همین دلیل، گزینش و انتخاب

اند، ولی از نظر  شود که با شهر جدید هشتگرد، در یک منطقه اقلیمی قرار گرفته شهرهایی می
گونه و زیرگونه اقلیمی شرایط دشوارتري از جمله بارش کمتر و دماي هوایی بیشتر در تابستان 

خاب دربرگیرنده شهرهایی از تمامی دارند، یا طول دوره گرما در آنها بیشتر است. این انت
باشد. در  می) 1387(بندي طاهباز و جلیلیان  هاي منطقه اقلیمی خشک در تقسیم زیرمجموعه

اي این شهرها انتخاب  نهایت، بر پایه تحلیل اقلیمی، مطالعات میدانی و مطالعات جامع کتابخانه
ها در شهرهاي مرجع  یل نمونهطور که اشاره شد، نتیجه مطالعات، پس از تحل اند. همان شده

  ).2شود (تصویر  براي شهر جدید هشتگرد تدوین می

 
 نگارنده)منبع: مرجع (منتخب به عنوان شهرهاي  -2 تصویر

                                                             
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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  هاي مسکونی هاي ساختمان انتخاب نمونه 2.2
اند که داراي ارزش  هاي تاریخی انتخاب شده هاي مسکونی در بخش ها از بین ساختمان نمونه

گیري معماري  اي از شکل هاي تکمیل یافته اصیل زمان ساخت خود هستند و نمونهمعماري 
ها، از بین بیش از صد ساختمان  گذارند. نمونه هاي مسکونی سنتی را به نمایش می ساختمان

هاي متفاوت  هاي غیر یکسان و با ویژگی هاي انتخابی از گونه اند. نمونه مسکونی انتخاب شده
اي از راهکارهاي مختلف طراحی را دربرگیرند. معیارهاي انتخاب به  ا مجموعهاند، ت برگزیده شده
  باشد: شرح ذیل می

  مدارك مستند کامل از منابع معتبر با میزان کیفیت کافی به منظور تحلیل، -
  ها، اصالت و تغییر نکردن ساختار ساختمان -
  میالدي، 1950میالدي تا حدود  1750تفاوت در زمان ساخت؛ شامل دو قرن از حدود  -
هاي ساده در شهر کوچکی مانند زواره که در زمان ساخت  تفاوت در گونه؛ شامل خانه -

اند، تا  ها فقط از سه اتاق تشکیل شده ها، آبادي بوده است و بخشی از این خانه نمونه
  اي پایتخت بوده است،  هاي مسکونی بزرگ در شهري همچون اصفهان که در دوره مجموعه

ها هم از نظر نقش حیاط  تارهاي فضایی مختلف؛ ساختار فضایی نمونهتفاوت در ساخ -
  مرکزي و هم از نظر میزان باز یا بسته بودن فضاهاي داخلی متفاوت است، 

هایی مانند تعداد طبقات، تعداد بادگیرها  ها واقع در یک شهر با توجه به ویژگی تفاوت نمونه -
هایی همچون زیرزمین، بادگیر،  بخشهاي مرکزي و وجود یا عدم وجود  و تعداد حیاط

  گودال باغچه و آب انبار،
  هاي واقع در یک شهر، گیري ساختمان تفاوت در جهت -
  هاي ساخته شده در اطراف حیاط مرکزي اصلی، تفاوت در تعداد جهت -
  تفاوت در شکل زمین بنا، و  -
  تفاوت در ادیان صاحبان بناها. -

  ها  ساختار تحلیل نمونه .3.2
هاي شهرسازي،  ). این تحلیل دربرگیرنده جنبه3ها شامل سه بخش است (تصویر  تحلیل نمونه

اند. در  هاي مسکونی تأثیر گذاشته معماري، فنی و اجتماعی است که در معماري ساختمان
گیرد.  که درآن معماري سنتی شکل گرفته است، مورد بحث قرار می "شرایطی"مرحله نخست، 
شود. در  داده، بررسی می ه معماري سنتی باید به آن پاسخ میک "هایی خواسته"در مرحله دوم، 

معماري سنتی که منجر به افزایش آسایش محیطی و کاهش میزان  "تمهیدات"مرحله سوم، 
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گیرد تا  صورت می 1اي رشته میان ،شود. تمام مراحل تحلیل گردد، تحلیل می نیاز به انرژي می
  تأثیر متقابل و همزمان عوامل مختلف در نظر گرفته شود.

ها از نظر طراحی  . در این بررسی، نمونهاستشامل چهار بخش اصلی » تمهیدات«بررسی 
هاي سرمایش، گرمایش و تهویه تحلیل  شهري، طراحی معماري، عناصر ساختمانی و روش

شود که به بررسی شرایط  هاي مختلفی می موعهشوند. این چهار بخش، خود شامل زیرمج می
ها همچنین  پردازد. این بخش ها و میزان نیاز به انرژي در آنها می هواي داخل و خارج ساختمان

اي از  به مقایسه معماري سنتی با معماري شهر جدید هشتگرد به عنوان نمونه
ل معماري ارتباط بین پردازد. به عالوه، تحلی هاي رایج کنونی ایران می سازي ساختمان

کند. از این گذشته،  و تأثیر آنها بر یکدیگر را ارزیابی می» تمهیدات«و » ها خواسته«، »شرایط«
هاي نویسندگان مختلف ارزشیابی  هاي موجود در متون علمی و دیدگاه ط و بحثبوموضوعات مر

 شود.  و بحث می

 
 ها (نگارنده) ساختار تحلیل نمونه -3 تصویر

  طراحی شهري  -تحلیل بخش تمهیدات . 4.2
ها  گیري ساختمان ها و جهت مبحث طراحی شهري با سه موضوع بافت شهري، شکل ساختمان

ها از دیدگاه شهرسازي و نحوه  هاي ساختمان سروکار دارد. در تحلیل بافت شهري، ویژگی

                                                             
1. Interdisciplinary 
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هاي  گیري گونه کند. دالیل شکل چیدمان شهري آنها را در شهرهاي مرجع بررسی می
گردد. در نهایت،  هاي آن مطالعه می شود و سپس تأثیر و ریشه ساختمانی موجود بحث می

شود. این مبحث شامل  ساختار شهرهاي مرجع با یکدیگر و با شهر جدید هشتگرد مقایسه می
ها و همچنین میزان  هاي طراحی شهري، سطح زیرساخت، تراکم شهري، ارتفاع ساختمان گونه

شود. بخش بعدي به تحلیل  سطوح شهري می 1ظرفیت گرمایی و آلبدوي رسانندگی گرمایی،
پردازد. همچنین، تأثیر شکل  ها و نحوه ترکیب ساختمان و حیاط مرکزي می شکل ساختمان

ها و امکان تهویه طبیعی مورد  ساختمان و طراحی شهري بر نسبت سطح به حجم ساختمان
  پذیرد. هر جدید هشتگرد صورت میاي با ش گیرد. در نهایت، مقایسه بحث قرار می

هاي پیشنهادي در  باشد. این مبحث، هم جهت ها می گیري ساختمان بخش آخر مربوط به جهت
کند.  هاي انتخابی را در شهرهاي مرجع بررسی می متون تاریخی معماري و هم جهت نمونه

خورشید و باد در هاي متفاوت نما و بازشوها نسبت به جهت و میزان تابش  ویژه، تأثیر جهت به
ها در شهر جدید  شود. در نهایت، جهت ساختمان طول روز و در فصول مختلف ارزیابی می

  گردد. هشتگرد بررسی می
  طراحی معماري -تحلیل تمهیدات . 5.2

پردازد.  هاي سنتی مسکونی می هاي مختلف در ساختمان این مبحث به تحلیل فضاها و بخش
ها به  این تحلیل متمرکز بر تأثیر عوامل مختلف بر شرایط هواي داخل و میزان نیاز ساختمان

شوند. این بخش شامل زمان  هاي مختلف معرفی می باشد. نخست فضاها و بخش انرژي می
باشد.  ه روز و در فصول مختلف با توجه به میزان درجه حرارت میاستفاده در طول شبان

 گیرد.  پذیري فضاها مورد بحث قرار می همچنین میزان باز یا بسته بودن و قابلیت تفکیک
بخش بعد به تحلیل مکان قرارگیري فضاها در هر طبقه بنا اختصاص دارد. در این بخش نحوه 

همچنین نحوه چیدمان، ابعاد، هندسه و تناسبات شود.  اتصال و دسترسی فضاها بررسی می
گردد. درنهایت، حریم خصوصی با توجه به سلسله مراتب دسترسی از فضاي  فضاها تحلیل می

هاي  شود. این مبحث همچنین به تحلیل ساختمان عمومی به فضاهاي مختلف داخلی بحث می
هاي رایج  دارند. شاخصهپردازد که تحت تأثیر سبک معماري مدرن قرار  مسکونی کنونی می

هاي انتخابی مورد مقایسه  هاي بررسی شده در نمونه پالن طبقات در معماري معاصر با جنبه
  گیرد.  قرار می

                                                             
1. Albedo 
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  عناصر ساختمانی  -تحلیل تمهیدات . 6.2
هاي مسکونی  دهنده دیوارهاي خارجی ساختمان این مبحث نخست به تحلیل عناصر تشکیل

پردازد. در این بخش، محاسن و معایب مصالح ساختمانی مورد  ها می سنتی بر اساس نمونه
گیرد. همچنین، عملکرد حرارتی دیوارهاي ساختمان با توجه به مقاومت  بررسی قرار می

شود. این تحلیل همچنین شامل  حرارتی، ظرفیت گرمایی و اثر متقابل آنها محاسبه می
شود. بخش بعد به شرح  گرد میهاي ساختمانی در شهر جدید هشت ساختارهاي رایج جداره

ها با توجه به میزان جذب و انعکاس پرتو  هاي ساختمان بر اساس نمونه سطوح خارجی جداره
ها  کار رفته در نمونه هاي به پردازد. سپس بازشوها و روش خورشید با طول موج کوتاه و بلند می

هاي  شوند. در بخش ی میبراي ایجاد سایه در برابر نور مستقیم و غیر مستقیم خورشید بررس
ها با در نظر گرفتن تأثیر شکل، جنس سطوح خارجی و  بعدي عملکرد حرارتی سقف نمونه

گیرد. به عالوه، ساختار دیوارهاي داخلی و کف  دهنده سقف، مورد بحث قرار می عناصر تشکیل
د هاي موجود در شهر جدی شود. در ادامه، مصالح رایج ساختمانی در ساختمان تحلیل می

هشتگرد از نظر عملکرد حرارتی با توجه به رسانندگی گرمایی، ضریب انتقال حرارت سطحی و 
شود. در نهایت، نحوه  ها تحلیل می دهنده جداره هاي تشکیل با در نظرگرفتن ترتیب الیه

هاي جدید بر پایه نتایج تحلیل و با در نظر  ها در ساختمان دستیابی به عملکرد حرارتی نمونه
  گردد. بحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در ایران بررسی میگرفتن م

 رطوبتی -آسایش دمایی -تحلیل تمهیدات . 7.2
براي گرمایش  1نیاز از سوخت نیازمند به سوخت و بیهاي  این مبحث، نخست به تحلیل روش

ها مورد  هاي سرمایش و تهویه طبیعی در نمونه پردازد. سپس روش ها می ساختمان در نمونه
هاي مرکزي و عملکرد  کار رفته در حیاط گیرد. در آغاز، راهکارهاي طراحی به بحث قرار می

سازي  ، شبیهENVI met افزار با استفاده از نرم شود. همچنین، حرارتی آنها بررسی می
هاي  میکروکلیماتیک براي مقایسه نحوه تأثیر راهکارهاي طراحی در شرایط اقلیمی حیاط

هاي آب در سرمایش  . از این گذشته، این مبحث به تحلیل تأثیر حوضگیرد مرکزي صورت می
هاي تهویه با توجه به نحوه قرارگیري در  فضاهاي داخلی و خارجی با اثر متقابل بادگیرها و روش

پردازد. در مرحله بعد، عملکرد بادگیرها در سرمایش و تهویه بر  پالن و جهت بادهاي غالب می
شود. در نهایت، به  حوه اتصال با فضاها و جهت باد ارزشیابی میمبناي مکان قرارگیري، ن

  شود. هاي رایج تهویه مطبوع در شهر جدید هشتگرد اشاره می عملکرد سیستم

                                                             
1. Active methods and passive methods 
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  ها  یافته. 3
هاي سنتی موجب کاهش  دهد، راهکارهاي طراحی و ساخت ساختمان ها نشان می تحلیل

انرژي و عناصر اقلیمی براي ایجاد آسایش شود، از منابع تجدیدپذیر  سختی شرایط اقلیمی می
شود. بر  ها به انرژي می کند و به این ترتیب موجب کاهش نیاز ساختمان محیطی استفاده می

هاي  هاي جدیدي براي ساختمان حل هاي مسکونی سنتی، راه ها درمورد ساختمان پایه یافته
ها از نظر اقتصادي و اجتماعی  حل مسکونی آینده تدوین شده که همساز با اقلیم است این راه

  باشند. پذیر می پذیر و از نظر فنی امکان تدوام
، اصالحاتی را در زمینه شهرسازي و الگوي معماري در منطقه خشک 1هاي ارائه شده حل راه

دهدکه بین فرم و مفهوم تمایز قائل شده است. به این ترتیب، ساختمان  ایران پیشنهاد می
هاي معتبر و  هاي گذشته نیست، بلکه طرح جدیدي بر پایه روش رمکنونی تعبیر جدیدي از ف

ترین نکته، پی بردن به بنیان علمی تمهیدات  باشد. مهم مؤثر مطابق با شرایط محلی می
  ها و شهرهاي سنتی شده است.  کاررفته بوده است که منجر به تشکیل ساختمان به

استفاده از فرم حیاط مرکزي به تنهایی توان ادعا نمود،  هاي این تحقیق می بر پایه یافته
تواند موجب آسایش محیطی براي ساکنان باشد. دلیل اصلی استفاده از این فرم امکان  نمی

توان با اتکا به یک  باشد که به عوامل متعددي وابسته است. همچنین نمی ایجاد خرد اقلیم می
اي از عوامل  مجموعهعامل همچون تناسبات به شرایط آسایش محیطی دست یافت، بلکه 

هاي مختلف شهرسازي، معماري و عناصر  اندرکار با اثر متقابل یا همزمان در الیه مختلف دست
متشکله ساختمانی در ایجاد آسایش محیطی نقش دارند. همچنین، به راهکارهاي موجود نباید 

شرایط  طور مطلق به عنوان یک روش نگریست، بلکه باید همواره نتیجه و اثر حاصل در به
  موجود جهت دریافت صحیح مورد نظر قرار گیرد.

  نتایج و پیشنهادها  .4
، ابتدا اهم نتایج حاصل از هر بخش و پس از آن پیشنهاد 3در ادامه بر اساس ساختار تصویر 

سازان مسکن به منظور  مربوط به صورت راهکارهایی که براي عموم قابل درك و توسط انبوه

                                                             
هاي ارائه شده شرایط شهر جدید هشتگرد در نظرگرفته شده است. از جمله: مساحت متوسط  حل راه. در 1

 1385هاي انتخابی معماري سنتی به شدت کاهش داشته است. در سال  واحدهاي مسکونی در مقایسه با نمونه
متر مربع بوده است. این میزان در برخی از  117متوسط مساحت واحدهاي مسکونی در شهر جدید هشتگرد 

باشد.  هاي انتخابی مساحت حدودي یکی از فضاهاي داخلی به عنوان مثال اتاق نشیمن تابستانی خانه می نمونه
باشند. (مهندسین  کرج می -ه گروه کم درآمد در منطقه تهرانبهمچنین، ساکنان شهر جدید هشتگرد متعلق 

  )1387مشاور پی کده 
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طور متناوب به  باشد، ارائه گردیده است. مطالب به اجرا در شهر جدید هشتگرد قابل استفاده می
  صورت نتایج و پیشنهادها، پشت سر هم آورده شده است. 

  بافت شهري -طراحی شهري  -تحلیل تمهیدات . 1.4
  

ایج
نت

  

هم پیوسته شهري در مناطق  کننده اصلی بافت به شرایط آب و هوایی تعیین -
باشد و مسائل فرهنگی و محافظت از حریم خصوصی در آن  خشک اقلیمی می

  اي ندارد.   کننده نقش تعیین
ها  هاي خارجی ساختمان هاي شهري، بسته بودن جداره هم پیوستگی ساختمان به -

ایط اقلیمی همچون اثر دماي زیاد هوا، و تراکم زیاد موجب کاهش سختی شر
بادهاي گرم و پرگرد و غبار، طوفان شن، تابش شدید پرتو خورشید در تابستان و 

  شود. باد سرد در زمستان می
دار با پوشش گیاهی و سایر منابع ایجاد سایه و سرمایش  هاي مرکزي سایه حیاط -

شوند.  کنند که فضاهاي داخلی به سوي آن باز می تبخیري، محیطی را ایجاد می
هاي مرکزي، به عنوان فضاي باز داخلی با آسایش محیطی بیشتر،  این حیاط

سبی بر فضاهاي داخلی شوند، که تأثیر دمایی منا جایگزین فضاي باز خارج می
  دارند.  

دها
نها

یش
پ

  
 هاي مسکونی به فضاهاي باز داخلی مانند حیاط  اتصال بازشوهاي اصلی ساختمان

 توانند تأثیرات مناسب خرداقلیمی ایجاد کنند. مرکزي که می
  به حداقل رساندن و ترجیحاً اجتناب از ایجاد بازشوها به سمت فضاهاي باز خارج

   گیري ساختمان) شود به بخش جهتاز ساختمان. (نگاه 
هاي  هم پیوسته با جداره به دلیل تراکم زیاد، به معنی سطح زیرساخت زیاد، در بافت به -

  افتد.  ها اتفاق می بام خارجی بسته، بخش بزرگی از تبادالت تابشی روي سطح پشت
ها که با کاهگل یا آجر با رنگ روشن پوشیده شده، بخش  بام به دلیل رنگ روشن پشت -

  شود.  بزرگی از پرتو تابشی به سمت آسمان بازتاب می
 ها. به حداقل رساندن و ترجیحاً اجتناب از فضاهاي باز بین ساختمان  
 هاي مسکونی. به حداقل رساندن مسیرهاي عبور و مرور در همسایگی  
  وآمد به  هاي سواره پررفت قراردادن فضاهاي مسکونی در کنار تقاطعاجتناب از

  منظورکاهش تأثیر گرمایی آنها.
 هاي روشن. ها با رنگ بام پوشش دادن به سطوح پشت  
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باشد. میادین شهري از فرم حیاط  هاي مرکزي می فضاهاي باز، محدود به معابر و حیاط -
  کنند. مرکزي پیروي می

 ها قرار گرفته  که گرد آنها ساختمان محدود کردن فضاهاي باز شهري و خصوصی به صورتی
باشند به منظور امکان استفاده از تأثیرات مناسب خرداقلیمی در اشکال بسته حیاط 

 مرکزي.  
  مساحت مسیرها تا حد امکان به حداقل کاهش یافته است.  -
 هاي داخلی.  هاي شهري با دسترسی وكبه حداقل رساندن سطوح آسفالت شده با ایجاد بل

شوند که در این صورت نیاز به  به این ترتیب معابر خصوصی جایگزین معابر عمومی می
  باشد.  ها نمی پوشش آسفالت درکلیه قسمت

هاي مرکزي، شکل  اند، مانند فرم حیاط ها گرد آنها قرار گرفته فضاهاي باز که ساختمان -
  سازد.     هاي خصوصی و عمومی می بجز مسیرها را در کاربري اصلی فضاهاي باز

 ها مانند  ایجاد فضاهاي باز با کاربري عمومی یا خصوصی به صورت محاط بر ساختمان
هاي مرکزي براي کاهش سختی شرایط اقلیمی با امکان ایجاد و حفظ خرداقلیم  حیاط

  مناسب.
 هاي مرکزي. به این  ناها با حیاطهاي مقابل یا پشت ب جایگزین نمودن شکل رایج حیاط

هاي  جاي اینکه مانند گونه گیرند، به ها قرار می هاي آپارتمانی گرد حیاط ترتیب ساختمان
  هاي مسکونی ساخته شوند. رایج فعلی به صورت ردیفی یا بناهاي از هم گسسته در مجتمع

 تأثیرات مناسب  هاي مرکزي در مناطق مسکونی که قابلیت ایجاد استفاده از مزایاي حیاط
شوند.  کنند و موجب کاهش سختی شرایط اقلیمی می خرداقلیمی را براي شهرها فراهم می

کننده از فضاها  تواند از طریق ساکنان استفاده هاي فضاي سبز آن می در این حالت هزینه
  تأمین گردد. 

 هاي شهري به منظور ایجاد و حفظ  بستن گرداگرد فضاهاي سبز موجود با کاربري
  خرداقلیم مناسب.

 هاي حیاط مرکزي. ایجاد فضاهاي سبز جدید داخل فرم  
جاي اتصال به فضاي خارج،  هاي مسکونی در طبقه همکف و به فضاهاي اصلی ساختمان -

توانند درمقابل شرایط اقلیمی مانند  اند. به این ترتیب بهتر می گرد حیاط مرکزي واقع شده
که  د پرتو خورشید محافظت شوند، در حالیبادهاي پرگرد و خاك، طوفان و تابش شدی

با توجه به مزایاي استفاده از خرداقلیم مناسب در حیاط مرکزي  مکان مؤثرتري را نیز
  دارند.
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  جایگزین کردن استفاده رایج از طبقه همکف به عنوان محل پارکینگ خودرو با فضاهاي
  هاي مرکزي.   زندگی براي استفاده از مزایاي حیاط

اند. به این ترتیب تمام  هاي طبقه همکف و طبقات باالتر گرد حیاط مرکزي قرار گرفته اتاق -
تر محیطی حیاط مرکزي نسبت به هواي بیرون  تر و شرایط مناسب طبقات از هواي خنک

  برند.  بهره می
 جاي قراردادن آن در یک  هاي آپارتمانی گرد حیاط مرکزي به قرار دادن طبقات ساختمان

  هاي مسکونی کنونی است. اط که گونه رایج ساختمانسمت حی
شود. کاهش  ها می ها موجب کاهش سطح جداره ها در نمونه تعداد محدود طبقات ساختمان -

دهد و به این  ها میزان پرتو خورشیدي جذب شده در شهر را کاهش می ارتفاع ساختمان
شود، با  شهر میترتیب موجب تعدیل دماي شهري در مقایسه با دماي فضاهاي حومه 

  توجه به پدیده جزیره گرما.
 ترین گونه ساخته شده  هاي چهار طبقه که در شرایط کنونی رایج ادامه ایجاد ساختمان

ترین  سازي در بخش مسکونی. این گونه جزو مقاوم باشد و توقف روند بلندمرتبه موجود می
 .  باشد ها در مقابل زلزله نیز می حالت

  ها شکل ساختمان -طراحی شهري  -تحلیل تمهیدات . 2.4
  گذارد. ها تأثیر می ها در نسبت سطح به حجم ساختمان شکل و گونه ساختمان -
  باشد.  زدگی می ها به صورت مکعبی بدون تورفتگی و بیرون شکل ساختمان -
  ها وجود ندارد. اي بین ساختمان فاصله -
 باشد، با در  هاي آپارتمانی که گونه رایج در شهر جدید هشتگرد نیز می ادامه روند ساختمان

  نظر گرفتن کاهش نسبت سطح به حجم هر واحد مسکونی. 
 هاي مکعبی و اجتناب کردن از ایجاد فرورفتگی و برجستگی در شکل  رواج دادن فرم

  ساختمان. 
 بافت پیوسته و ایجاد هاي از هم گسسته اجتناب از ساختمان   

 ها گیري ساختمان جهت –طراحی شهري  -تحلیل تمهیدات  . 3.4
هاي ساختمان و جهت باد در  میزان پرتو خورشید تابیده شده بر سطوح عمودي جداره -

  باشند.  ها می ها در نمونه کننده جهت ساختمان هاي مختلف عوامل اصلی تعیین فصل
ها مورد  گیري ساختمان تأثیر نامناسب پرتو خورشید در تابستان و باد در زمستان در جهت -

عالوه، تأثیر سرمایشی باد بر جداره ساختمان و امکان تهویه  نظر قرار گرفته است. به
طبیعی در تابستان، همچنین اثر پرتو خورشید به عنوان منبع گرمایش در زمستان در 
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  ر نظر گرفته شده است. ها د گیري ساختمان جهت
  در نظر گرفتن میزان فصلی و روزانه پرتو خورشیدي تابیده شده به سطوح عمودي و جهت

  باد با توجه به مزایا و معایب احتمالی هرکدام در تعیین جهت ساختمان.  
 ها در چهار طرف یک حیاط مرکزي جهت شمال شرقی در صورت قراردادن ساختمان-

جنوب براي شهر جدید هشتگرد -درجه نسبت به محور شمال 30جنوب غربی با زاویه 
باشد، با توجه به میزان شدت تابش آفتاب در فصول مختلف و جهت باد غالب  مناسب می

 وزد. که تمام سال از سمت شمال غربی می
  اگر فضاهاي اقامت داخلی مانند نشیمن و پذیرایی به هر دو سمت شمال و جنوب متصل

در هر سمت یک حیاط مرکزي واقع شده باشد، در تمام سال قابل که  باشند، در حالی
تواند با پوششی متحرك با خواص عایق  استفاده هستند. بسته به فصل یکی از دو نما می

حرارت بسته شود. در بهار و تابستان بخش شمالی و در پاییز و زمستان بخش جنوبی باز 
  ). 4تصویرشود ( می

 

  معماري در شهر جدید هشتگرد (نگارنده)-مدل پیشنهادي شهرسازي -4 تصویر

 
روز نیز با توجه به مدت  ها، زمان استفاده از فضاها در طول شبانه گیري ساختمان در جهت -

هاي ساختمان در نظر گرفته شده است. براي مثال،  تابش مستقیم پرتو خورشید بر جبهه
در بعد از ظهر تابستان و بخشی که از سمت گیرد،  بخشی که از سمت شمال شرقی نور می

  شود. گیرد، قبل از ظهر تابستان استفاده می شمال غربی نور می
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  در نظر گرفتن زمان استفاده از فضاهاي داخلی خانه هنگام جانمایی فضاهاي داخلی و
هاي  خارجی. براي مثال فضاهایی مانند اتاق خواب معموالً در ساعات قبل ازظهر در خانواده

 گیرند.    شاغل مورد استفاده قرار نمی
داخل حیاط  هاي فصلی هاي مرکزي بر اساس شکل و اندازه سایه کشیدگی جهت حیاط -

  باشد. می
 جنوب غربی، براي شهر جدید -جهت مستطیلی با کشیدگی در جهت شمال شرقی

باشد. این جهت در تابستان سایه بیشتر و در زمستان سایه کمتري را  هشتگرد مناسب می
  کند.  در حیاط مرکزي ایجاد می

 ها نوع فضاها و بخش -طراحی معماري  -تحلیل تمهیدات  .4.4
باز داخل ساختمان موجب ایجاد ارتباط بیشتر با فضاي بیرون و استفاده  و نیمه فضاهاي باز -

  شود. از شرایط محیطی مناسب فصلی و روزانه در حیاط مرکزي می
 باز در فصول گرم. با رعایت حریم خصوصی، این گونه  بهره گرفتن از فضاهاي باز و نیمه

هاي آپارتمانی کنونی باشند، چراکه در تمام طبقات  توانند بخشی از ساختمان فضاها می
 قابل ساخت هستند. 

  باشند.   فضاهاي داخلی داراي بازشوهاي قابل تنظیم مانند درهاي ارسی و کشویی می -
 پذیر براي استفاده در تابستان  اده از بازشوهاي قابل تنظیم براي ایجاد فضاهاي انعطافاستف

  و زمستان. 
 توانند  استفاده از بازشوهاي قابل تنظیم براي جدا کردن فضاها. به این ترتیب، فضاها می

 بسته به نیاز ساکنان، مجزا گرم یا سرد شوند.
شو روي سقف است، مشابه یک آتریوم، از هاي حول یک فضاي مرکزي که داراي باز اتاق -

طریق این فضاي مرکزي، امکان نورگیري و تهویه دارند. به این ترتیب، در مقابل دماي 
  باشند.  هواي خارج محافظت شده و در تمام طول سال قابل استفاده می

 یژه و جویی انرژي به گیري از این نوع چیدمان فضایی به عنوان الگویی مناسب در صرفه بهره
 باشد.  هاي آپارتمانی قابل توصیه می در طبقه باالیی ساختمان

وسیله درهاي کنار هم قرار گرفته یا کشویی، قابل جداسازي هستند. در  فضاهاي داخلی به -
  توانند جداگانه گرم یا سرد شوند. نتیجه، می

 ساکنان، توان آنها را بسته به نیاز  پذیر. به این طریق می ایجاد فضاهاي داخلی تفکیک
جداگانه سرد یا گرم نمود. همچنین، با توجه به موضوع حریم خصوصی، محیط 

 شود.  پذیرتري ایجاد می انعطاف

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



   109/    تبیین راهکارهاي کاهش مصرف انرژي از طریق سازگاري با شرایط اقلیمی                                        
 

 
 

  ها  مکان قرارگیري کاربري -طراحی معماري  -تحلیل تمهیدات . 5.4
  اند.  فضاهاي اصلی زندگی بدون فاصله در کنار حیاط مرکزي واقع شده -
اتاقی که براي پذیرایی از مهمانان در نظر گرفته شده در کنار حیاط مرکزي قرار دارد. این  -

  تري را اشغال کرده است.  اتاق در مقایسه با سایر فضاها مساحت بزرگ
 .اولویت قائل شدن براي جانمایی فضاهاي اصلی در کنار حیاط مرکزي  
  و بعضی اوقات مورد استفاده قرار فضاي پذیرایی که همچنان بخشی از فضاهاي خانه است

تواند  تواند به عنوان بخش جداپذیري از اتاق نشیمن باشد یا اتاقی می گیرد، می می
که به اندازه کافی حریم  طوري پذیر از سایر فضاها در نظر گرفته شود، به صورت تفکیک به

ی قابل استفاده فضاهاي خصوصی حفظ گردد و این فضا در مواقع نیاز به عنوان اتاق پذیرای
 باشد و در سایر مواقع نشیمن باشد.  

  ها دسترسی –طراحی معماري  -تحلیل تمهیدات . 6.4
اتصال ورودي به فضاهاي داخلی توسط حیاط مرکزي، راهرو یا ترکیبی از این دو طریق  -

  گیرد.  صورت می
  اتصال در ورودي با یک فضاي ورودي براي کاهش تعویض هوا با خارج و رعایت حریم

  هاي سنتی.  هاي کنونی نسبت به خانه تر آپارتمان خصوصی با توجه به مساحت کوچک
 چیدمان فضایی -طراحی معماري  -تحلیل تمهیدات . 7.4

ضاها گرد یک هاي سنتی بر اساس طراحی ف ساختار اصلی چیدمان فضایی در ساختمان -
فضاي مرکزي شکل گرفته است. این فضا ممکن است سرپوشیده یا همچون حیاط مرکزي 

  باز باشد. 
  بهره گرفتن از امکان ایجاد این نوع چیدمان فضایی براي دستیابی به آسایش محیطی

حاصل از تأثیرات مناسب خرداقلیمی و کاهش مبادله حرارت با خارج و تأثیر شرایط 
 محیطی.نامناسب 

 ها اندازه –طراحی معماري  -تحلیل تمهیدات . 8.4
ها، هم امکان تهویه طبیعی مناسب در  نسبت فاصله به ارتفاع در حیاط مرکزي نمونه -

گیري کافی از پرتو مستقیم خورشید براي گرمایش در  هاي مرکزي و هم امکان بهره حیاط
  کند.  زمستان را تضمین می

 براي فاصله بین  1به  7/2اي مسکونی استفاده شود، نسبت اگر طبقه همکف به عنوان فض
ها به ارتفاعشان در هشتگرد مورد نیاز است تا بتوان بیش از پنج ساعت از تابش  ساختمان
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دسامبر، که زاویه تابش به حداقل ساالنه  21مستقیم پرتو خورشید براي گرمایش در روز 
امکان بیش از سه ساعت استفاده از تابش مستقیم  1به  2رسد، استفاده نمود. نسبت  می

ها همچنین  سازد. این نسبت دسامبر را فراهم می 21پرتو خورشید براي گرمایش در روز 
نهایی براي مدت تصمیم  .کند را فراهم می ها امکان تهویه مناسب فضاي بین ساختمان

استفاده از تابش مستقیم پرتو خورشید براي گرمایش باید با در نظر گرفتن ارتفاع 
ها، فاصله بین آنها و ابعاد فضاهاي داخلی که باید گرم شوند و وجود سایر  ن  ساختما

  هاي ممکن جهت گرمایش در هنگام طراحی گرفته شود.   روش

 سلسله مراتب -طراحی معماري  -تحلیل تمهیدات . 9.4
هاي مختلفی  هاي سنتی شامل الیه انتقال از فضاي عمومی به فضاهاي داخلی در خانه -

شود که به دو بخش مجزا براي مهمان و  شود. ورودي در ابتدا به هشتی متصل می می
  گردد.  خانواده منتهی می

 اجتماعی. با توجه به فضاي -توجه به موضوع حریم خصوصی به عنوان یک عامل فرهنگی
هاي آپارتمانی،  ها در ساختمان تر همسایگی هاي کنونی و مقیاس کوچک تر خانه کوچک

ها و فضاهاي داخلی دارد.  تري را در طراحی همسایگی حریم خصوصی جایگاه حساس
ها ایجاد کنند که جایگزین  عمومی براي همسایه توانند فضایی نیمه هاي مرکزي می حیاط

  هاي کنونی با فضاي عمومی باشد.  ارتباط مستقیم آپارتمان

 دیوارهاي خارجی -عناصر ساختمانی  -تحلیل تمهیدات . 10.4
  باشد. مصالح اصلی ساختمان خشت خام و آجر می -
 باشد،  مان در ایران میترین نوع ساخت هاي آپارتمانی چند طبقه، رایج جا که ساختمان از آن

تواند به عنوان مصالح اصلی براي ساخت این گونه بناها استفاده شود. تولید  آجر می
کند. خشت خام مورد  دار در ایران از این ایده حمایت می گسترده آجر توپر و سوراخ

  هاي کنونی ندارد.  اي در ساختمان استفاده
 یوارهاي داخلی و پوشش کف  استفاده هاي خارجی، د تواند براي ساخت جداره آجر می

  شود.  
 باشند،  شده از خاك قابل اصالح می هاي فیزیکی مصالح ساخته از آنجا که شاخصه

شود، قابل جلوگیري هستند.  هاي شیمیایی در آجر ایجاد می هایی که در اثر واکنش آسیب
ت براي توجه به این نکته اهمیت دارد که دقت در اجرا و محافظت در مقابل رطوب

 ها نقش مؤثري دارد. جلوگیري از آسیب

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



   111/    تبیین راهکارهاي کاهش مصرف انرژي از طریق سازگاري با شرایط اقلیمی                                        
 

 
 

کنند و گرماي  درطول روزهاي تابستان، دیوارها پرتو خورشید و گرما را جذب می -
دهند. در شب، تهویه موجب سرد شدن دیوارها  شده را به فضاهاي داخلی انتقال می جذب

  شود.  و کاهش دماي فضاي داخلی در طول روز بعد می
دهد، نوسان دماي  مقاومت حرارتی و قابلیت هدایت حرارتی مصالح دیوارها نشان می -

ها در طول روز و تهویه شبانه ساختمان  تواند با بسته نگه داشتن پنجره فضاهاي داخلی می
  کاهش یابد. 

ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح دیوارها همچنین مانع افزایش یا کاهش سریع دماي  -
ها در تابستان و تهویه طبیعی کوتاه مدت  توسط نور وارد شده از پنجرهداخلی به ترتیب 

  شود.   در زمستان می
 هاي  استفاده از مصالح با چگالی زیاد و مواد عایق. عملکرد حرارتی دیوارهاي ساختمان

هاي کنونی که ضخامت کمتري دارند، قابل دستیابی نیست.  سنتی با دیوارهاي ساختمان
دهد، مصالح سنگین مانند آجر و بتن  ارتی مصالح ساختمانی نشان میمحاسبه عملکرد حر

دهد. مصالح  دست می هاي عایق همان عملکرد حرارتی دیوارهاي سنتی را به همراه با الیه
 سازد.  رایج کنونی در ایران مانند بتن سبک و آجرهاي سبک این امکان را فراهم نمی

سطح صاف و رنگ روشن دیوارهاي خارجی باعث کاهش جذب پرتو خورشیدي با طول  -
  شود.  موج کوتاه می

هایی  ها عمدتاً با کاهگل و گاهی در بخش کننده نور، جداره براي جلوگیري از انعکاس خیره -
     شود. با پوشش گچی سفید و رنگی پوشیده می

 هاي  کنندگی هستند، براي جداره یرههاي روشن با سطح صاف که مانع خ استفاده از رنگ
  خارجی به منظور کاهش بار سرمایشی ساختمان.

 هاي سرامیکی به عنوان سطح خارجی دیوار  استفاده از مصالحی مانند آجرنما یا روکش
هاي  صرفه هستند. پوشش شود، چراکه این محصوالت تولید داخلی، مقرون به توصیه می

ا نیاز به نگهداري دارند و در برابر شرایط آب و هوایی شوند، زیر گلی و گچی پیشنهاد نمی
 مقاوم نیستند. 

  کنند. اند، ایجاد سایه می دیوارهاي بین درها که از سطح درها جلوتر قرارگرفته -
  شود. ایوان، موجب ایجاد سایه براي اتاق پشتش می -
 بدون نیاز  توان از عناصر افقی و عمودي، براي ایجاد سایه، در طراحی نماي ساختمان می

  نشینی در سطح نما، استفاده نمود.  به ایجاد عقب
 باز را هم  ساخت ایوان براي ایجاد سایه کاربرد دارد و همچنین مزیت ایجاد یک فضاي نیمه

  دارد.
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 ها و دیوارهاي داخلی سقف –عناصر ساختمانی  -تحلیل تمهیدات . 11.4
  هاي گنبدي و طاقی مزایاي ذیل را دارند: سقف -
شوند. به این  ها به منظور روشنایی و تهویه استفاده می کار رفته در سقف بازشوهاي به -

ها کاهش داد، که  توان تعداد بازشوهاي دیوارها را در فضاهاي زیر این سقف ترتیب می
  شود.  موجب کم شدن تبادل حرارتی فضاهاي داخلی با بیرون نیز می

ت با فضاي خارج، هم به روش همرفت و هم ها موجب افزایش انتقال حرار شکل این سقف -
  شود.    از طریق تابش امواج الکترومغناطیسی به آسمان می

 هاي مسطح کنونی غیر  هاي گنبدي و طاقی با توجه به عملکرد حرارتی سقف ایجاد سقف
  اقتصادي است. 

 توان چیدمان فضایی مشابهی، بدون نیاز به ایجاد گنبد  هاي ساخت کنونی می به کمک روش
 یا طاق، براي روشنایی و تهویه فضاهاي داخلی واقع گرد یک اتاق مرکزي فراهم آورد. 

ها که معموالً با آجر  باشد و کف جرم دیوارهاي ضخیم داخلی که از آجر یا خشت می -
پوشیده شده است، ظرفیت زیادي براي ذخیره انرژي گرمایی پرتو خورشید دارد، که در 

تواند اثر سرمایشی تهویه شبانه را  شود و همچنین می ها وارد می زمستان از طریق پنجره
  نگه دارد. در تابستان براي روز بعد 

 ها به  استفاده از ظرفیت زیاد ذخیره انرژي گرمایی مصالحی مانند آجر براي دیوارها و کف
منظور دریافت انرژي ورودي به فضاهاي داخلی. این سطوح نباید مثالً توسط فرش 

  شوند. هاي تیره و مات باعث جذب بیشتر گرما می پوشیده باشد. رنگ

 گرمایش -ایی رطوبتیآسایش دم -تحلیل تمهیدات . 12.4
  کار برده شده است.  نیاز از سوخت به هاي نیازمند به سوخت و بی براي گرمایش، روش -
گیري ساختمان و ابعاد حیاط مرکزي امکان دریافت مستقیم پرتو خورشید براي  جهت -

ها  کنند (نگاه شود به بخش اندازه گرمایش فضاهاي مورد استفاده در زمستان را فراهم می
تر، ابعاد کمتري از نظر ارتفاع و مساحت نسبت به  ). این فضاها براي گرمایش آسان4-8

توانند بسته به نیاز،  فضاهاي مورد استفاده در تابستان دارند. همچنین، فضاهاي داخلی می
  جداگانه گرم شوند.   

 هاي نیازمند به سوخت.  نیاز از سوخت در کنار روش هاي گرمایش بی کارگرفتن روش به
  نیاز از سوخت. هاي ذکر شده بی همچنین بهره گرفتن از اثر توأم روش

 سرمایش و تهویه   -آسایش دمایی رطوبتی  -تحلیل تمهیدات . 13.4
هاي مرکزي مانند کاربرد گیاهان، حوض آب و سایر منابع ایجاد  راهکارهاي طراحی حیاط -
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مناسبی، براي مثال با کاهش دماي تواند تأثیرات خرد اقلیمی  سایه و سرمایش تبخیري می
هاي حرارتی سطوح حیاط مرکزي نیز، با توجه به  هوا و افزایش رطوبت، ایجاد کند. ویژگی

باشند (نگاه شود به بخش  کننده می شان درجذب پرتو خورشید، تعیین میزان قابلیت
  ). 10-4دیوارهاي خارجی

 با مکانیابی مؤثر درختان و منابع  طراحی حیاط مرکزي با ایجاد سایه و منابع تبخیرکننده
ایجاد سایه با توجه به جهت باد در تابستان و زمستان و امکان استفاده از پرتو خورشید 
براي گرمایش فضاهاي داخلی در زمستان. سایه و باد عوامل ایجاد آسایش در تابستان و 

 عوامل کاهش آسایش در زمستان هستند. 
سایه، اثر روحی مثبتی بر کاهش احساس گرما دارد. همچنین ایجاد سایه مانع انعکاس  -

  شود.  پرتو خورشید از زمین به ساختمان می
 هاي مرکزي براي کاهش  استفاده از سایبان، درختان یا آالچیق براي ایجاد سایه در حیاط

به ساختمان. این  احساس گرما از طریق اثر روحی و جلوگیري از انعکاس پرتوي خورشید
 موارد باید در زمان مکانیابی منابع ایجاد سایه مورد نظر قرار گیرد. 

ها و طراحی حیاط مرکزي با گیاهان و حوض آب، موجب ایجاد خرد اقلیم مناسب  اندازه -
  کنندگی ندارد.  شود. به این ترتیب ایجاد فرم حیاط مرکزي به تنهایی تأثیر خنک می

 طور به  رکزي باید به کیفیت جریان هوا در آن توجه شود، همیندر صورت ایجاد حیاط م
امکان گرمایش با استفاده از پرتو خورشید در زمستان، که هر دو مورد وابسته به ابعاد و 

گیري حیاط مرکزي، همچنین مقاومت حرارتی، ظرفیت حرارتی و آلبدوي سطوح و  جهت
   باشند. انداز می کننده و سایه تأثیر گیاهان و سایر منابع تبخیر

هاي آن و فضاهاي  کنندگی بر حیاط، جداره هاي مرکزي تأثیر خنک حوض آب در حیاط -
  دورتادور حیاط دارد. 

گذرد و سپس  اي قرار گرفته که باد در تابستان از روي آن می حوض آب معموالً به گونه -
  شود. داخل ساختمان می

ه این ترتیب باد وارد فضاهاي داخلی یا شود. ب جریان هوا از روي حوض به بادگیر وصل می -
که موجب خنک شدن و تهویه  در حالی ،شود شود و از طریق بادگیر خارج می ایوان می

تواند از طریق بادگیر وارد ساختمان یا ایوان شود و از  گردد. باد همچنین می فضاها می
  روي حوض بگذرد و به حیاط مرکزي وارد گردد. 

  باد غالب در تابستان که در هشتگرد از سمت شمال غربی قرار دادن حوض در جهت
  وزد و اتصال این مسیر به فضاهاي مورد استفاده در تابستان.  می

  اتصال مسیر جریان هوا بین بادگیر یا مجراي هوا و حیاط مرکزي از طریق حوض آب براي
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 کنندگی باد. افزایش اثر خنک
شود که از  ن نیز براي زندگی استفاده میهاي زیر زمی در روزهاي گرم تابستان از اتاق -

  برد.  ویژگی ظرفیت حرارتی خاك بهره می
همچنین از مجراهاي زیرزمینی متصل به بادگیر نیز براي سرمایش هواي ورودي به بادگیر  -

اند و از طریق آبیاري مرطوب  شود. این مجاري گاهی زیر باغچه قرار گرفته استفاده می
  یابد.  افزایش می کنندگی شود و اثر خنک می

 هاي آپارتمانی  هاي ایجاد زیرزمین، امکان استفاده از زیرزمین در ساختمان با در نظر داشتن هزینه
  خصوص براي واحدهایی که در طبقه همکف ساخته شده باشند، وجود دارد.  کنونی، به

 باشد.  هاي سرمایشی و گرمایشی می ١مجراهاي زیرزمینی، قابل استفاده امروزي به شکل البیرنت 
ماند. به  پذیرد. این فضاها در طول روز بسته می تهویه فضاهاي داخلی در شب انجام می -

  شوند.  این ترتیب، در مقابل گرما محافظت شده و در طول شب خنک می
 بایست به ساکنان توصیه شود. استفاده از تهویه شبانه، که می 
سازد. به  شهرهاي سنتی امکان تهویه دو طرفه را محدود می هم چسبیده بافت فشرده و به -

  هاي هوا براي تهویه استفاده شده است.  همین دلیل از بادگیرها، بازشوهاي سقفی و کانال
 ها به عنوان مؤثرترین روش تهویه  گیري از امکانات تهویه دو طرفه در آپارتمان بهره

شود بدون اینکه  درنظر گرفته می طبیعی. به این ترتیب در دو سمت مقابل، بازشو
 دیوارهاي داخلی مانع جریان هوا بین آنها باشد.

 

 
  تصویري از یک مجتمع مسکونی بر پایه پیشنهادات تحقیق (نگارنده) -5ر تصوی

                                                             
1. Thermal labyrinth 

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



   115/    تبیین راهکارهاي کاهش مصرف انرژي از طریق سازگاري با شرایط اقلیمی                                        
 

 
 

  منابع 
)، غالمحسین معماریان: (گردآوري، آشنایی با معماري اسالمی ایران ). 1378( محمدکریم ،پیرنیا

   دانشگاه علم و صنعت ایران.انتشارات 
اصول طراحی معماري همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به  ).1387(شهربانو ، جلیلیان؛ طاهباز، منصوره

 دانشگاه شهید بهشتی.چاپ اول،  ،معماري مسجد
مرکز  ، چاپ اول،هاي مسکونی بندي اقلیمی ایران مسکن و محیط پهنه. )1372( کسمایی، مرتضی

  تحقیقات ساختمان و مسکن.
  ، تهران. . بازنگري طرح تفضیلی شهر جدید هشتگرد)1387( کده مشاور پی

Givoni, Baruch (1969). Man, climate and architecture, Elsevier. 
International Energy Agancy (2009). Accessed January 28, 2013. 

http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?country_code=IR/ 
IPCC (2007). "Climate Change: The Physical Science Basis", IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), Accessed October 16, 
2010. 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.
htm#1. 

Olgyay, Victor (1992). Design with climat, Van Nostrand Reinhold. 
Penwarden, A. D.; Wise, F. E. (1975). Wind environment around buildings, 

London: HMSO. 
The World Bank (2015). "The World Bank", Accessed September 7, 2015. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW/countries/IR?display
=graph. 

The World Atlas (2017). "The World Atlas", Accessed July 20, 2017. 
http://www.worldatlas.com/articles/biggest-contributors-to-global-
warming-in-the-wolrd.html. 

 
 

   

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



 هشتگرد در شهر جدید پایدار  ریزي و طراحی یک محله برنامه/    116           

   

 
 

Strategies for energy efficient residential developments in 
Iran’s in new towns based on traditional architecture of 

the arid regions; Case Study: Hashtgerd New Town 
Shabnam Teimourtash, Assistant Professor of Architecture 

Department of Islamic Azad University of Mashhad 
 
Abstract 

The issue of climate efficient architecture in this paper explores how 
architecture operates in relation to climate, and, in this regard, how the 
energy demands of buildings would be affected. A large part of the 
world's total energy consumption takes place in buildings. Iran’s 
massive population growth in the last thirty years has led to planning 
and the partial implementation of new settlements, such as thirty new 
towns. These plans are at a critical point concerning the Iran’s future 
energy consumption, which depends mainly on fossil fuels.  
The present work investigates the impacts of climate efficiency on 
reducing the energy demand of residential buildings on the basis of 
vernacular architecture. This topic will be considered in two aspects: 
on the one hand, it shows the design features, which minimise the 
environmental stress; on the other hand it investigates how available 
natural energy sources, such as wind and solar energy, could be used 
to improve the indoor comfort conditions. The questions of the study 
are articulated as follows: 
1. How can the traditional residential buildings set in the arid region 
of Iran reduce the burden of climatic conditions using design 
strategies and thus contribute to the reduction of the energy demand? 
2. What strategies are used to reduce the heating and cooling demand 
and the thermal comfort of indoor climate? 
3. How can these strategies be implemented under present economic 
and social aspects in new residential buildings? 
The methodical procedure begins with the analysis of the existing 
climate classifications to define the research area. This continues with 
the analysis of the trend of climate change. This work refers to the arid 
region, which constitutes the Iran’s largest climatic. 38 cases from five 
reference sites of this region have been analyzed. The reference cities 
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are; Yazd, Esfahan, Kashan, Ghazvin and Zavareh. The results are 
illustrated to be used in the Hashtgerd New Town as one of the most 
developed new towns of Iran, which represents the typical structure of 
contemporary residential building in Iran. 
The analysis of the cases considers the urban, architectural, 
sociological and technical aspects which affect the architecture of 
residential buildings (Figure 6). First, the "conditions" in which the 
traditional architecture has been developed are discussed. Second, the 
"demands" on traditional architecture are investigated under an 
interdisciplinary approach. Thirdly, the "measures" of the traditional 
architecture are analyzed.  
The measures consist of four major thematic areas. In this part the 
cases are analyzed through: urban design level, building design level, 
construction level and air conditioning level. The respective levels 
also include comparisons to the situation of Hashtgerd as the example 
of typical contemporary housing in Iran. In addition, the architectural 
analysis assesses the interrelations between the conditions, demands 
and measures and their impact on each other. Also the associated 
items and arguments in literature and viewpoints of the various 
authors are evaluated and discussed. The main components of the 
architectural analysis are summarized in the following figure: 

 
Structure of the architectural analysis (author) 

Conditions Demands

Urban design aspects: 
water supply / water ponds / building’s 
accessibility
Architectural and technical aspects: 
physical comfort conditions / location and 
ventilation of different zones in residential 
buildings
Social aspects: security aspects / protecting 
the inhabitant‘s privacy

Urban design aspects: urban fabric / street pattern / form of plots 
/ type of residential buildings
Architectural and technical aspects: spatial arrangement / 
building typology / building material / number, dimension and 
arrangement of floors, internal courtyards and rooms / number of 
wind catchers, water reservoirs and basement gardens / spatial 
construction / roof  type
Social aspects: impact of income level and religion on spatial 
arrangement of buildings

Urban context
Building shape

Building orientation

Type of spaces and zones
Location of uses
Interconnection

Spatial arrangement
Dimension / Geometry

Hierarchies

Building envelope
Interior construction

Measures

Urban design Level Building design Level Construction Level Air conditioning Level

Heating 
Cooling 

Ventilation
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The traditional buildings have been proved for the first time as a 
central resource for the development of new climate-efficient 
measures with this structure. The results show that the application of 
design criteria of vernacular courtyard buildings reduces the 
environmental stress and uses natural energy sources to provide 
indoor comfort conditions. Thus, it is recommended to replace the 
common typology of front gardens with internal courtyards. In this 
context, the multistory apartment buildings will enclose internal 
courtyard instead of being built in rows or as detached buildings.  
The advantage of the internal courtyard typology in residential areas is 
to offer cities the possibility of the microclimatic effects reducing the 
environmental thermal stress with green areas that will be privately 
maintained by the local inhabitants, besides, using less land coverage 
than a grid urban pattern with the same floor space. By locating 
buildings on all sides of an internal courtyard, a northeast-southwest 
orientation with an alignment of 30° to the north-south axis is 
appropriate for Hashtgerd. If the ground floor is to be lived in, a range 
of 2.7:1 ratio to a 2:1 ratio of distance to height is necessary for 
passive solar and natural ventilation in the internal courtyards in 
Hashtgerd.  
 
Keywords: Bioclimatic design, vernacular architecture, arid climate, 
New town, Housing 
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  سازي مصرف انرژي در شهر جدید هشتگرد تأثیر فرم ساختمان در بهینه
  

  1غزال راهب
  2معصومه حقانی

  چکیده
سـازي مصـرف انـرژي در سـاختمان ایفـا نمایـد.        تواند نقش حائز اهمیتی در بهینـه  طراحی معماري می

زمینه دارد. تجارب گذشـته و همچنـین مطالعـات اخیـر     معماري بومی ایران تجارب ارزشمندي در این 
اند: فشـردگی   بیانگر اهمیت دو عامل مهم در طراحی معماري در کاهش مصرف انرژي در ساختمان بوده

گیـري مناسـب    ساختمان و دریافت مناسب انرژي خورشید از طریق کشیدگی در مقابل خورشید، جهت
ها بر روي یکدیگر. آنچه حائز اهمیـت اسـت، دسـتیابی بـه      اندازي ساختمان ساختمان و ممانعت از سایه

ویـژه جبهـه    میان میزان فشردگی و میزان دریافت انرژي تابشی خورشید از سطوح بنا و به  شرایط بهینه
 جنوبی ساختمان است. 

ـ سازي کم دنبال آن است که با استفاده از شبیه این تحقیق به ی سـه طـرح معمـاري در    ی به مقایسه کم
هـاي مختلـف مـرتبط بـا مصـرف بهینـه انـرژي در آن لحـاظ           جدید هشتگرد بپردازد که شـاخص  شهر
باشند، در تحقیق یکسان فرض و سـه   است. براین اساس، ابتدا متغیرهایی که مورد نظر مقایسه نمی شده

یـزان  ند از:ما شود. این متغیرها عبارت طرح متفاوت براساس متغیرهاي مستقل مورد نظر تحقیق ارائه می
اي کـه    ها. همچنـین متغیرهـاي وابسـته     اندازي ساختمان فشردگی بنا، سطح دریافت نور خورشید، سایه

میزان بار گرمایشی و سرمایشـی  ند از: ا گیرد، عبارت سازي صورت می روش شبیه بهآنها  بررسی و تحلیل
 ن.امنظور تأمین شرایط آسایش حرارتی ساکن مورد نیاز ساالنه به

پیشنهادي از نظـر   هاي طرحانجام شده و  Energyplus8.1و  OpenStudio1.4افزارهاي  نرم باسازي  شبیه
  . اند شدهسرمایش مقایسه  -میزان بار گرمایش

  مصرف انرژي -تابش خورشید -طراحی معماري -فشردگی ساختمان :يکلیدواژگان 
                                                             

 raheb@iust.ac.ir، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1.

  masoome.haghani@gmail.com دانشگاه هنر، تهران، کارشناس ارشد انرژي و معماري، 2.
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 مقدمه. 1
سازي مصرف انرژي در ساختمان از اهمیت بسیار برخوردار اسـت.   حفاظت محیط زیست و بهینه

گیرد (ترازنامـه انـرژي    درصد انرژي کشور در بخش ساختمان مورد استفاده قرار می بیش از سی 
 امکانـات  و وسـایل  از یکـی  حـداقل  شـهري،  خانوارهـاي  از درصـد  2/96). 1390وزارت نیـرو،  

 کـردن  گـرم  بـراي  را نفتی بخاري یا و گازي بخاري اسپیلیت، پکیج، کوئل، فن شوفاژ، گرمایشی
 متوسط آمده، دست به اطالعات به توجه با که کنند، می استفاده زمستان فصل در مسکونی واحد

(مرکـز   .اسـت  سـاعت  17 زمسـتان  فصل در روز شبانه یک در گرمایشی وسیله از ساعت استفاده
یک سو و رعایت نکردن اصـول صـحیح آن   وساز از  ) امروزه تغییر سبک ساخت1390آمار ایران، 

در مین آسـایش حرارتـی در داخـل سـاختمان و     أموجب عـدم تـ   ،در سبک جدید از سوي دیگر
هـاي فسـیلی    رویـه سـوخت   هاي فسیلی شده است. مصـرف بـی   مصرف روزافزون سوختنتیجه 

تـوان بـه    به وجود آورده که از جملـه آنهـا مـی    يمشکالت و معضالت فراوانی را براي بشر امروز
در  ،زیست و خطر اتمام منابع انرژي اشاره کرد. این دو مشکل سبب شـده اسـت   آلودگی محیط

هـاي   مندي از انـرژي  هاي فسیلی و مزایاي بهره قرن حاضر توجه به پیامدهاي استفاده از سوخت
براي دستیابی همزمان بـه   ر کشورها قرار گیرد.بیشتهاي  تجدیدپذیر طبیعی در اولویت سیاست

بـرداري از   جویی در مصرف سوخت، باید با شناخت اقلـیم محـل و بهـره    سایش گرمایی و صرفهآ
 ،هایی همساز با اقلـیم  پتانسیل طبیعی بستر زیست در جهت مقابله با مشکالت اقلیمی، مجموعه

هـاي   اي در زمینه اسـتفاده از انـرژي   بنا نمود. ایران از جمله کشورهایی است که تجربیات ارزنده
 پذیر به روش غیرفعال و معماري همساز با اقلیم دارد.  تجدید

باشد. در پـروژه شـهرهاي    شکل ساختمان از عوامل بسیار مؤثر بر الگوي مصرف انرژي در آن می
جوان (که ساختار آن در مقاالت پیشین ارائه شده)، الگوي طراحی معماري بر اساس سه الگـوي  

  فرم ساختمان صورت گرفت:
  )1(شکل  با حیاط مرکزيالگوي فرم فشرده 

  )2(شکل  ها در طبقات نشینی حیاط الگوي پلکانی با عقب
  )3ترکیب الگوي فشرده و پلکانی (شکل 

دنبال آن است که به مقایسه کارکرد سه بنـاي طراحـی شـده بـا سـه رویکـرد        تحقیق حاضر به
  متفاوت فوق از نظر میزان مصرف انرژي بپردازد.
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  1شکل 

  

  3 شکل  2شکل 

 ادبیات موضوع . 2
تاکنون تحقیقات متعددي در زمینه تأثیر راهکارهاي طراحی معماري در کاهش مصـرف انـرژي   

است. میزان فشردگی ساختمان که از تقسـیم حجـم بـر سـطح اشـغال       در ساختمان انجام شده
شـود. مطالعـات    آید، شاخص بررسـی فشـردگی سـاختمان محسـوب مـی      دست می ساختمان به

ــرژي ســالیانه کمتــري   دهنــده آن اســت کــه فــرم نشــان شــده انجــام هــاي فشــرده مصــرف ان
   (Straube, 2012):.اند داشته

 
  
  

  
  یتأثیر شکل ساختمان بر مصرف سالیانه انرژي گرمایشی براي ساختمان -4شکل 

  مترمربع در منطقه سرد 144با مساحت 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

١شکل 

٢شکل 

٣شکل 

۴شکل 

۵شکل 

V/S=1.24       V/S=1       V/S=0.92       V/S= 0.92          V/S=0.92 
Heating Loads 
12.415 kwh            12.289 kwh             14.274 kwh         14.302 kwh         15.662 kwh 
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)، این نتیجه حاصل شـده اسـت کـه بـه منظـور      1391شده قیابکلو ( همچنین در مطالعات انجام
) بـه  A/V( جانبی به حجم بنا ها، همواره بهتر است نسبت سطح کاهش تلفات حرارتی ساختمان

تـر   تـر و بـه نیمکـره نزدیـک     حداقل ممکن رسانده شود. بنابراین هرچه شکل ظاهري بنا فشرده
  تري را نشان خواهد داد. باشد، نسبت سطح جانبی به حجم، عدد کوچک

  

  
  متر) 5/4هاي مختلف با حجم یکسان (شعاع نیمکره= در شکل A/Vمقایسه  -5شکل 

  
تر بـا یکـدیگر تلفیـق شـوند، نسـبت       واحدهاي مسکونی نیز هرچه واحدها فشرده در تلفیق ،لذا

  سطح جانبی به حجم کل ساختمان کمتر و درنتیجه اتالف حرارت نیز کمتر خواهد بود.
  

  
 A/Vمتر و تاثیر آن بر20×10×5تلفیق متنوع یک حجم پایه به ابعاد  -6شکل 

از جبهـه   ویـژه  امکان دریافت نور خورشـید (بـه   ها و  گیري صحیح ساختمان از طرف دیگر، جهت
دهـد.   محسوسی کاهش مـی در حد جنوبی بنا) در مناطق سرد، میزان نیاز به انرژي گرمایشی را 

) بیانگر آن است که با چـرخش یـک سـاختمان در    1392شده راهب و همکاران ( مطالعات انجام
توان میزان  ه جنوب شرق میدرج 5درجه جنوب غرب به  20یک نقطه مشخص (اقلیم سرد) از 

  کاهش داد. درصد 20نیاز به انرژي گرمایشی در نماي جنوبی ساختمان را به میزان 
میان میـزان فشـردگی و میـزان دریافـت       آنچه حائز اهمیت است، دستیابی به شرایط بهینه ،لذا

  انرژي تابشی خورشید از سطوح بنا و به ویژه جبهه جنوبی ساختمان است.  

   و مراحل روش. ٣
 ی بپـردازد طرحـ  سـه به مقایسه  ،یسازي کم با استفاده از شبیه ،است که در پی ایناین تحقیق 
است. براین اساس، ابتـدا   هاي مختلف مرتبط با مصرف بهینه انرژي در آن لحاظ شده  که شاخص

 مختلـف  هـاي  باشند، در تحقیق یکسان فرض شده و طـرح  متغیرهایی که مورد نظر مقایسه نمی
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نـد از:میـزان   ا شـود. ایـن متغیرهـا عبـارت     براساس متغیرهاي مستقل مورد نظر تحقیق ارائه می
هـا. همچنـین متغیرهـاي      انـدازي سـاختمان   فشردگی بنا، سـطح دریافـت نـور خورشـید، سـایه     

میـزان بـار   ند از: ا گیرد، عبارت سازي صورت می روش شبیه بهآنها  بررسی و تحلیلاي که   وابسته
  ن.امنظور تأمین شرایط آسایش حرارتی ساکن سرمایشی مورد نیاز ساالنه بهگرمایشی و 

  ها یافته. 4
  ها سازي و تحلیل داده شبیه. 1.4

  فرضیات طرح. 1.1.4
ها ثابـت   متغیرهایی که در طرح ،سازي و نتایج حاصل از آن الزم است پیش از پرداختن به شبیه

  ، شرح داده شوند:است فرض شده
هـاي سـرد و    ها یکسان و در شـهر جدیـد هشـتگرد کـه از زمسـتان      جغرافیایی طرحموقعیت  -

 است. هاي نیمه گرم و خشک برخوردار است، فرض شده تابستان
 شیب زمین در هر سه طرح یکسان و صفر فرض شده است. -
  EnergyPlus 80 و WeatherTool2011 افزارهاي نرم کمک به ها ساختمان بهینه گیري جهت -

گیري شده  اندازه مطلوب بادهاي جهت و خورشید. تابش به توجه با جدید هشتگرد، شهر در
 بـا  سازي شده و شبیه جغرافیایی مختلف هاي جهت است. بدین منظور یک اتاق نمونه براي

 را برودتی و حرارتی بار میزان شرقی کمترین درجه 5ساختمان  گیري جهت نتایج، به توجه
   است. ساختمان انتخاب شده براي جهت ترین مناسب نتیجه در داشته و

هاي مسکونی شهر جدید  مبحث نوزدهم مقررات ملی، نیاز انرژي ساختمان 3بر اساس پیوست -
کاربري آنها از نوع کاربري الف است. با توجه به  4هشتگرد از نوع متوسط و بر اساس پیوست

اینکه جمعیت این شهر زیر یک میلیون نفر است، این شهر جزء شهرهاي کوچـک محسـوب   
جـویی در مصـرف انـرژي     از نظر صـرفه  3هاي این پروژه در گروه مانشود. بنابراین، ساخت می

کاري حرارتی پوسته خارجی از روش تجـویزي   گرفته و براي محاسبه ضخامت عایق جاي می
محاسبات، عایق پلـی اسـتایرن بـا    نوع عایق در نظر گرفته شده براي بهره گرفته شده است.  

باشـد. همچنـین بـا توجـه بـه       می W/m.K041/0ضریب هدایت حرارتی  kg/m3 25چگالی 
هـاي مختلـف    شـده بـر اسـاس روش تجـویزي، ضـخامت عـایق در قسـمت        محاسبات انجـام 

درنظـر   1هـاي گـروه    ساختمان یکسان و به منظور دستیابی به نتایج بهتر معادل سـاختمان 
  .گرفته شده است
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 متر هاي مختلف بر حسب سانتی ضخامت عایق براي قسمت -1 جدول

  اجزا
  )cmضخامت عایق(

جویی در  از نظر صرفه 3گروه 
  مصرف انرژي

جویی در  از نظر صرفه 1گروه 
  مصرف انرژي

  3  1  دیوار خارجی
دیوار مجاور فضاي 

  نشده کنترل
1  2  

  9  4  سقف بام
کف مجاور فضاي 

  نشده کنترل
  1  ــــــ

  3  1  کف مجاور خاك
 

چند واحـد مسـکونی و حـداکثر در سـه     طراحی مجموعه در یک بلوك ساختمانی متشکل از  -
است. سطح زیربنا و سطح اشغال هر سـه بلـوك سـاختمانی     طبقه در هر سه طرح فرض شده

 اند. یکسان فرض شده
 

  هاي طراحی گزینه. 2.4
  گزینه اول .1.2.4

طرح نخست با تأکید بر فشردگی ساختمان و کاهش سطح پوسته خارجی ساختمان ارائه شـده  
اي  عرض و کشیده صورت قطعات کم منظور، واحدهاي مسکونی در بلوك مورد نظر بهو براي این 

هاي    دلیل کشیدگی قطعه زمین از طریق حیاط به  اند که تأمین نور بخشی از فضاها طراحی شده
 عـاملی و  نموده فراهم را هوا همرفتی حرکت امکان مرکزي حیاطشده است.  میانی بنا انجام می

 کوچـک  ابعـاد  با مرکزي حیاط که است این آن دیگر مزیت. است طبیعی یشسرما براي اساسی
 ,Edwards, B., Sibley, M., Hakmi, M., Land). گیرد نمی قرار آفتاب نور معرض در مستقیماً

P.2006)  اندازي  هایی به منظور تأمین نور و ممانعت از سایه داراي شکستگیاحجام در این طرح
ها فاقد شکستگی بوده و دیواره بـدون   اما وجوه جنوبی و شمالی بلوك در قسمت میانی هستند.

ه فشردگی در طراحـی شـهري فاصـله    آورد که به دلیل اعمال اید وجود می تخلخل حجمی را به
اصول فرم فشـرده در    ،عرض عرض است. گذرهاي کم هاي مقابل تنها گذري کم ا از ساختمانآنه

جبهه جنوبی بلوك شمالی و جبهه شمالی بلوك جنوبی را  شده که فاصله این طرح درنظر گرفته
  دهد. متر تقلیل می 4به  -که فاقد تخلخل فضایی هستند -
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 .Pahl weber, E. Seelig, S: طراحی) مأخذ 1الگوي حجمی بلوك مسکونی نمونه (گزینه  -7شکل 

olemburg, H. (eds), 2012  
  

  گزینه دوم. 2.2.4
هـایی در طبقـات کـه     هاي مرکزي را حذف و آن را با حیاط دنبال آن بوده که حیاط طرح دوم به

اند، جایگزین سازد. لذا، بنا هم در جبهـه شـمالی و هـم در جبهـه      صورت پلکانی طراحی شده به
جـاي    هاي متعددي در حجم است و اصول طراحـی بـه   جنوبی داراي تخلخل فضایی و شکستگی

ی حجم، بر تـأمین نـور و انـرژي خورشـید بـراي فضـاها متمرکـز اسـت. بـراي          تأکید بر فشردگ
 از یکـی اسـت.   ها بر روي یکدیگر به حداقل رسانده شده  اندازي ساختمان منظور، میزان سایه این

 و سـایت  طراحـی  بـا  رابطـه  در انـرژي  مصـرف  در جـویی  صـرفه  خصوص در توجه نکات قابل
 یـک  در مجـاور  بناهـاي  در آن تأثیر و بناها سایه مسیر حرکت بررسی مسکونی، هاي مجموعه

 طراحـی  در در تابسـتان  از آن پرهیـز  و زمسـتانی  آفتـاب  بـه  دسـتیابی  باشـد.  مـی  مجموعـه 
بـه آن   باید اقلیمی طراحی در که است مواردي جمله از سایت یک در ساختمانی هاي مجموعه

هـاي جنـوبی بـر روي     سـاختمان انـدازي   داشـت. جهـت پرهیـز از سـایه     مبـذول  اي ویـژه  توجه
هاي شمالی و جنوبی رعایـت شـود کـه ایـن      هاي شمالی باید فاصله مناسب بین بلوك ساختمان

اسـت. در   متغیـر  زمـین  و توپـوگرافی  محل جغرافیایی عرض ساختمان، ارتفاع به موضوع بسته
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 مهـم  بسیار  زمستان فصل در یکدیگر روي بر بناها و درختان سایه ایجاد از پرهیز سرد، اقلیم
 بـرد،  بهـره  خورشـید  انرژي از توان می که ساعاتی مفیدترین و بیشترین زمستان در.باشد؛ می

 زمـان  تـرین  بحرانی براي سایه مسیر باشد. در این طرح، می بعدازظهر 3تا  صبح 9 بین ساعات
  .است.شده  محاسبه دارد، را سایه طول که بلندترین دي) اول (روزسال ترین سال، یعنی کوتاه

همچنین، با ایجاد تخلخل حجمی در جبهه مقابل دو بلوك ساختمانی کـه بدنـه گـذر را شـکل     
انـدازي   ترتیبی که در ادامه خواهد آمـد، مـانع از سـایه    نشینی احجام به دهند و براساس عقب می

  هاي بلوك جنوبی بر بلوك شمالی شده است. ساختمان
  

  
  Raheb, G. et-al. 2014: طراحی) مأخذ 2(گزینه الگوي حجمی بلوك مسکونی نمونه  -8شکل 

  
  هاي طراحی سرمایش در گزینه -محاسبه بار گرمایش .3.4

هـاي طبیعـی در    هـاي غیرفعـال و اسـتفاده از انـرژي     در این بخش بـا در نظرگـرفتن روش  
- هـا در کـاهش بـار گرمـایش     هاي مختلف ساختمان به بررسی میزان تأثیر این روش بخش

و  OpenStudio1.4افزارهـاي   سـازي توسـط نـرم    سرمایش پرداخته شده اسـت. ایـن شـبیه   
Energyplus8.1  .انجام شده است  

طرح پیشنهادي با رویکردهاي مختلف که پیشتر ارائه شد، از نظـر میـزان بـار     سهدر این بخش 
  . اند شدهسرمایش مقایسه  -گرمایش

    .ها آمده است میزان سطح پوسته خارجی، بام و پنجره در طرح 2در جدول
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 میزان سطح پوسته خارجی، بام و پنجره -2جدول

ــاحت  مساحت نورگذر مسـ
 بام

دیـوار   مسـاحت 
 خارجی

 مجموع غرب شرق شمال جنوب 

283.5 236.3 105.3 47.3 672.3 1293 2751.2 
ــرح  طـ

 اول

204.5 174.2 4.2 7.1 389.9 1028.7 2275.8 
ــرح  طـ

 دوم

  
دلیـل   رغـم فشـردگی بیشـتر طـرح نخسـت بـه       علـی  ،شـود  مشخص مـی  فوقجدول  با توجه به
طـرح دوم سـطح پوسـته     ،انـدازي بنـا   سـایه هاي داخلی جهت تأمین نور و ممانعت از  شکستگی

  نماهاي مختلف آن نیز نسبت به طرح اول کمتر است.    خارجی کمتري را داراست و سطح پنجره
نشـان داده شـده   سـازي شـده،    افزار شـبیه  که در نرمشرقی از طرح اول  بخش شمال 9در شکل

  .است

  
  الگوي حجمی گزینه اول -9 شکل

  

  .دهد سرمایش ساالنه را در طرح اول نشان می -گرمایشمیزان بار  1نمودار 
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  سرمایش                       گرمایش                               

  kwh/m2 سرمایش ساالنه در طرح اول بر حسب - میزان بار گرمایش -1نمودار 

میزان بار گرمایش و سرمایش بـه ازاي هـر مترمربـع بـه ترتیـب       شود طور که مشاهده می همان
kwh39.8   وkwh24 باشد.  می  

  
  .شرقی از طرح دوم نشان داده شده است شمال بلوك ساختمانی 10در شکل 

 

  الگوي حجمی گزینه دوم - 10 شکل

  .دهد سرمایش ساالنه را در طرح دوم نشان می -میزان بار گرمایش 2نمودار 
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  سرمایش                          گرمایش                         

  kwh/m2 سرمایش ساالنه در طرح دوم بر حسب - میزان بار گرمایش -2نمودار 

شود میزان بار گرمایش و سرمایش بـه ازاي هـر مترمربـع بـه ترتیـب       طور که مشاهده می همان
kwh40.1   وkwh8.8 باشد. می 

  شرقی از طرح سوم نشان داده شده است. شمالبخش  11در شکل

 

  نمایی از طرح سوم -11شکل
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  دهد. سرمایش را در طرح سوم نشان می -میزان بار گرمایش 3نمودار 

 

  گرمایش                                      سرمایش                      
  kwh/m2 سرمایش در طرح سوم بر حسب - میزان بار گرمایش -3نمودار 

  
میزان بار گرمایش و سـرمایش بـه ازاي هـر مترمربـع بـه       شود، مشخص می 3با توجه به نمودار 

  باشد.   می kwh15و  kwh41.3ترتیب 

   گیري نتیجه. 5
 برابـر  تقریبـاً  طـرح  سه در حرارتی بار میزان، گرفت نتیجه توان می سازي شبیه نتایج به توجه با

نماید. شایان  احراز میرا نخست  رتبه بقیه به نسبت سرمایش، بار میزان دوم طرح در لیو ؛است
 فضـاي  روابـط ، بیـرون  بـه  منظر و دید ،اتاق ابعاد نظر از یزندگ کیفیت دوم طرح در ،ذکر است

وجـود حیـاط   هاي مرتبط بـا   عدم محدودیت دلیل به ایرانی ساکن انتظارات با همخوانی و داخلی
هاي مرکزي در طـرح نخسـت    تر است. وجود حیاط مرکزي و همچنین عرض کم قطعات مناسب

حال این مطالعه بیانگر اهمیت بسیار زیـاد امکـان    شود. درعین موجب ایجاد فضاهایی کشیده می
  .اندازي بناها بر سطوح بازشو است دریافت نور خورشید و ممانعت از ایجاد سایه
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The effect of Building’s Form on the Optimization of 
Energy Consumption in New Town of Hashtgerd 

 
Ghazal Raheb - Assistant Professor of Building and Housing Research Center, 

Building and Housing Research Center (BHRC), Tehran, Iran 
Masoome Haghani - Master of Energy and Architecture, University of Art, Tehran, 

Iran 
 
Architectural design can play an important role in optimizing energy 
consumption in buildings. The vernacular architecture of Iran has 
invaluable experience in this field. Past experiences as well as recent 
studies have highlighted the importance of two signifocant factors in 
architectural design to reduce energy consumption in buildings: 
building compactness and proper solar energy utilization through 
building sunlight, proper orientation of buildings, and preventing the 
shadowing of buildings on each other. To obtain optimum conditions 
between the amount of compression and the amount of solar radiation 
received through the levels of the building, and in particular the south 
side is the important factor. 
This study seeks to compare three architectural designs in Hashtgerd's 
new town using quantitative simulations, in which various indicators 
related to energy consumption are considered. I this regard, first, the 
variables that are not being compared are assumed to be the same in 
the research and three designs are based on the independent variables 
desired by the research. These variables include: building density, 
sunlight levels, building shading. Also, dependent variables that are 
analyzed and analyzed by simulation to provide thermal comfort are 
the amount of annual heating and cooling load. The simulation was 
carried out by OpenStudio 1.4 and Energyplus8.1 software, and the 
proposed designs have been compared for heating and cooling load. 
 
Key words: Building compactness, Architecture Design, Solar 
Radiance, Energy consumption 
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شهر ریزي شهري و دیدگاه شهروندان  مشارکت شهروندان در برنامه
  کارا هاي انرژي هشتگرد در مورد انرژي و ساختمانجدید 

  
  1سابینه شرودر
  2مریم کهنسال نودهی

  چکیده
 يشهر يزیر در برنامه یمشارکت يکردهایروو ظرفیت موجود براي استفاده از  تیاهمبه  مقالهاین 
در چارچوب  هشتگرد دیساکنان شهر جد انیشده م انجام پژوهش جینتااي از  پردازد. مقاله، چکیده می

همکاري مشترك دو کشور آلمان و ایران تعریف شده که در  ،است »جوان يشهرها« یقاتیپروژه تحق
و مسائل مربوط به  یمیاقل راتییساکنان درباره تغ و دانش نگرشاین پژوهش، بررسی . هدف از است

و  یاجتماع ی،ونقل حمل يها رساختیدر مورد ز یشانها دگاهیو د يمصرف انرژ يالگوها ست،یز طیمح
 ریزي برنامه يبراکارا در شهر جدید هشتگرد بوده است. از نتایج این بررسی  وساز انرژي ساخت نیهمچن

  استفاده شده است. هشتگرد دیدر شهر جد کارا يونقل انرژ و حمل وساز ساخت
بازه  رايب ذکرشدهمسائل  در موردهشتگرد  دیساکنان شهر جد هاي دگاهید به منظور به نمایش گذاشتن

پژوهش در قالب  جی، نتاوشنود درباره آنها گفت امکان جادیا هجیو در نت د جامعهتري از افرا وسیع
  . ندارائه شد ،»شهروندان شگاهینما«پوسترهایی و در یک رویداد عمومی به نام 

شده در این پژوهش (برگزاري نمایشگاه  کاربرده به روش قیامکان تطبهمچنین، در این مقاله، 
بررسی  رانیا طیشرا اب و در زمینه توسعه شهري ابداع شده بود، در آلمان باربراي اولین ، که شهروندان)
  شده است.
 کارا، شهر جدید هشتگرد، نمایشگاه شهروندان انرژي  مشارکت شهروندان، ساختمان: يکلیدواژگان 

                                                             
  )Nexusاي نکسوز ( رشته . پژوهشگر مؤسسه مدیریت همکاري و تحقیقات میان1
اي و  حرفه پژوهشگر ارشد دانشگاه فنی برلین، مؤسسه آموزش فنیاي،  ریزي شهري و منطقه دکتراي برنامه. 2

  مطالعات کار، کرسی کار، تکنولوژي و مشارکت
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 . مقدمه1
شهرهاي جوان «شده در این مقاله، در چارچوب پروژه تحقیقاتی  داده هاي شرح ها و فعالیت پژوهش

اند. این پروژه تحقیقاتی یکی از  صورت گرفته» کرج-وري انرژي در منطقه تهران توسعه بهره -
بوده و با حمایت مالی وزارت آموزش و پژوهش آلمان انجام » ابرشهرهاي آینده«هاي برنامه  بخش

یت از رشد انجام شد، حما 2013تا  2007هاي  شده است. هدف این برنامه پژوهشی، که در سال
هاي راهبردي مربوط به  گیري سریع نواحی شهري در کشورهاي مختلف و حمایت از تصمیم

وري  هاي بهره توسعه پایدار، با طرح راهکارهاي کاربردمحور و قابل انتقال براي مواجهه با چالش
 بود.  همراه با دخیالن محلیوهوایی  انرژي، زوال (مصرف) منابع و تغییرات آب

بر رشد سریع نواحی شهري به دلیل نقش کلیدي » ابرشهرهاي آینده«تمرکز برنامه پژوهشی 
دو  وجود این که شهرها تنها وهوایی است. با  نواحی در کاهش و سازگاري با تغییرات آباین 

چهارم انرژي جهان در آنها  اند، سه هاي جهان را به خود اختصاص داده درصد از سطح خشکی
وساز و  شود. ساخت اي جهان در آنها تولید می چهارم گازهاي گلخانه از سهمصرف، و بیش 

اي هستند.  ونقل از بیشترین تولیدکنندگان گازهاي گلخانه سازي در کنار بخش حمل خانه
وهوا تنها زمانی قابل تحقق خواهند بود که ما  المللی در زمینه آب بنابراین، اهداف جامعه بین

  ونقل خود را از پایه تغییر دهیم.  و حمل وساز شیوه زندگی، ساخت
تحت نظارت -اي مشترك بین کنسرسیوم پژوهش آلمان  پروژه شهرهاي جوان به عنوان پروژه

انجام شد. این  و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ایران تعریف و -دانشگاه فنی برلین
ز، و بر طرح راهکارهایی براي وري انرژي در شهرهاي جدید تمرک پروژه مشخصاً بر توسعه بهره

  کارا در شهر جدید هشتگرد تأکید داشت.  ونقل انرژي وساز و حمل ساخت
ونقل مستلزم تغییرات عمده در رفتار افراد در  دستیابی به تحولی پایدار در زمینه انرژي و حمل

ي شهري، ریز هاي جدید براي برنامه جهت مصرف پایدار انرژي، و همچنین تعریف مفاهیم و ایده
کارا است. رواج این مفاهیم نیز در گرو پذیرش آنها از طرف  ونقل انرژي وساز و حمل ساخت

ریزي و توسعه  آنها است. الزمه تحقق این امر هم برنامه» کاربرندگان به«شهروندان به عنوان 
  مشارکتی است.

 ریزي . مشارکت شهروندان در برنامه2
دخیالن در فرایندهاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و امروزه مشارکت عمومی و درگیر کردن 

رود. مشارکت عمومی به معنی درگیر  شمار می اجتماعی، عامل مهمی براي موفقیت آنها به
هاي مرتبط و همچنین شهروندان یا ساکنان در مراحل متفاوت فرایند  کردن تمام گروه

هاي مناسب و رایزنی  حل تن راهبندي مشکالت، تا مشورت و یاف ریزي، از تشخیص و رتبه برنامه
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هاي سیاسی است. وقتی مشارکت در فرایندي شفاف و باز، یعنی بدون  گیري براي تصمیم
گیري انجام شود، باعث ایجاد   هاي متفاوت تصمیم شده و با امکان تعیین هاي ازپیش حل راه

ندان شده، و در عین و اعتماد از طرف دخیالن و شهرو  پذیري، توانمندي انگیزه، تعهد، مسئولیت
آورد. درستی این مطلب  هاي نهایی، مشروعیت و پذیرش عمومی به وجود می حال براي تصمیم

تنها از  توسعه شهري باید نه  مقامات سیاسی براي دستیابی به اهداف سیاسی در زمینه«که 
نی مراتب سنتی، بلکه از طریق همکاري با بخش خصوصی و جامعه مد طریق اختیارات سلسله

شود. این طرز  هر روز بیشتر مشخص می )Falleth and Hansen 2011: 4(» حکمروایی کنند
خواهد شد. در  )Rhodes 1997(» حکومت به حکمروایی«فکر باعث ایجاد تغییري اساسی از 

ها و مفاهیم مبتنی بر تقاضا، که  توان از مشارکت شهروندان براي تولید ایده ریزي، می برنامه
شود،  هاي کاربران می سازي دیدگاه وسیله یکپارچه ریزي به هاي برنامه باعث تقویت نتیجه

ي مثال، . برا)Leadbeater 2004; Parker 2007; Duffy 2007استفاده کرد (نگاه کنید به: 
تنها به دو عامل زمان و هزینه،  ونقل نه ونقل، انتخاب شیوه حمل برخالف نظر مهندسان حمل

هاي فرهنگی و غیره نیز وابسته  بلکه به عوامل دیگري همچون دسترسی، کیفیت خدمات، جنبه
هاي کیفی آنها بر اساس گروه  ها مشکل است و جنبه سازي این جنبه وجود این، کمی است. با 

کاربران (شامل افراد مسن، والدین و کودکان، معلوالن) متغیر خواهد بود. از این رو، مشارکت را 
 Brodie(» تر براي نیازهاي افراد اي [...] براي تأمین خدمات کارآمدتر و مناسب وسیله«توان  می

et al. 2009: 6(  .دانست  
نسبت منفعل تا مشارکت فعال را  طور معمول، مفهوم مشارکت سطوح متفاوتی، از مشارکت به به

، این )Brinkerhoff and Goldsmith 2000(شود. از نظر برینکرهوف و گلدسمیت  شامل می
گیري مشارکتی و بهبود  گذاري اطالعات، رایزنی، همکاري، تصمیم اشتراك اند از: به سطوح عبارت

ن (براي مثال شهرداري) سویه است. نهاد پیشرا ها. در سطح اول، جریان اطالعات یک توانمندي
کند. سطح دوم، رایزنی، شامل جریان  هاي موردنظر را فراهم می اطالعات مربوط به برنامه

کنندگان و دخیالن است.  حال تبادل آراء بین نهاد پیشران و شرکت دوسویه اطالعات و در عین 
هاي دیگري  وهگیري نهایی، گر در سطح سوم، نهاد پیشران، در حین حفظ اختیار براي تصمیم

کند. در  ها دعوت می حل  کنندگان را براي همفکري و همکاري در پیدا کردن راه از مشارکت
هاي دخیل دیگر  گیري را با گروه گیري مشارکتی، نهاد پیشران مسئولیت تصمیم سطح تصمیم

به مشا-گیري  ها، توانایی تصمیم گذارد. و در نهایت، در سطح بهبود توانمندي به اشتراك می
  گیرد.  کنندگان قرار می طور کامل تحت اختیار مشارکت به -افتد چه در یک رفراندوم اتفاق می آن

ریزي رسمی (مشارکت رسمی)،  تواند یکی از عناصر الزامی فرایند برنامه مشارکت عمومی می
ي ها ونقلی یا برنامه هاي حمل هاي زیرساخت ریزي براي برنامه شامل فرایندهاي تصویب برنامه
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طور معمول شامل گروه دخیالن یا شهروندانی است که   توسعه زمین باشد. این مشارکت به
آور (از نظر  وساز قرار دارند. هدف از این شیوه الزام هاي ساخت مستقیماً تحت تأثیر یکی از فعالیت

قانونی) مشارکت، محافظت از حقوق مالکیت آن دسته از شهروندانی است که تحت تأثیر این 
هاي زیادي از مشارکت وجود دارند که توسط قانون  گیرند. عالوه بر این، شکل ها قرار می نامهبر

هاي  تر کردن آنها به نیازها و خواسته ریزي و نزدیک هاي برنامه اند، اما از بهبود تصمیم تنظیم نشده
لین مراحل کنند. در بهترین حالت، مشارکت شهروندان و دخیالن باید در او شهروندان حمایت می

گیري و تأثیرگذاري  ریزي و در زمانی که هنوز امکان کافی براي مشارکت در تصمیم فرایند برنامه
گوید، در اولین  طور که پارادوکس مشارکت می بر آن وجود دارد، صورت گیرد. با این حال، همان

که  است؛ درحالی نسبتاً کم ریزي، عالقه عمومی به پروژه و انگیزه مشارکت در آن  مراحل برنامه
یابد. اما این زمانی است که دیگر  میزان توجه افراد به پروژه همزمان با پیشرفت آن افزایش می

گیري وجود دارد. به این ترتیب، انگیزه و عالقه عمومی  امکان کمتري براي تأثیرگذاري بر تصمیم
ري وجود دارد، در گی که هنوز امکان زیادي براي تأثیرگذاري بر تصمیم به مشارکت هنگامی

اند و امکان کمتري براي  هاي زیادي گرفته شده که تصمیم ترین سطح خود، و هنگامی پایین
  گیري وجود دارد، در باالترین سطح خود است. تأثیرگذاري بر تصمیم

گفتار و چه   هاي علمی، چه در حوزه نظر: زمینه  اهمیت موضوع مشارکت در ایران (چه در حوزه
هاي اخیر رو به افزایش بوده است. اما میزان مشارکت شهروندان در  ) در سالعمل  در حوزه

شهري در ایران در مقایسه با کشورهاي دیگر   هاي توسعه فرایند تهیه، تصویب و اجراي برنامه
سازي و  هنوز کم است. فقدان مشارکت یا میزان کم مشارکت یکی از دالیل اصلی شکست پیاده

 Ministry of the Interior 2000 and 2001(عه شهري شناخته شده هاي توس اجراي برنامه

cited in Mohammadi 2010( دقتی،  گذاري، بی بینی در هدف عدم واقع«، که منجر به
  شود (همان).  هاي توسعه شهري می ناکارآمدي [...] و نابرابري در برنامه

، ابتکارهایی براي افزایش تمرکززدایی، مشارکت و بهبود 70وجود این، در اواخر دهه  با 
اند که در  ها  یکی از عناصر فرایند تمرکززدایی ها، در ایران صورت گرفت. شورایاري توانمندي

ها داوطلبانی از میان  و با تأسیس شوراي شهر آغاز به کار کردند. کارکنان شورایاري 1378سال 
ها و  حل هروندان هستند که منافع محله را با مشخص کردن مشکالت اجتماع محلی، ارائه راهش

 Mosavat, Seelig andکنند (نگاه کنید به  در میان گذاشتن آنها با شوراي شهر، نمایندگی می

Stellmacher 2010.( گري در نواحی  اندازي دفترهاي تسهیل یکی دیگر از این ابتکارها، راه
اي در دسترس شهروندان هستند که  هران است. این دفترها نهادهاي چندمنظورهشهري ت

هاي کوچک در همکاري با  حل و تعریف پروژه مشکالت و نیازهاي محله را، با هدف یافتن راه
آوري  حال، در ایران پایه نهادي یا قوانین الزام کنند. بااین ساکنان براي تقویت محله، بررسی می
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ریزي نیاز داشته باشند، وجود ندارد. این  دن مشارکت شهروندان در فرایند برنامهکه به درگیر کر
هایی که در  ریزي خصوص در برنامه هاي ساکنان، به در حالی است که دخالت دادن دیدگاه

ریزي و تأمین  ها در برنامه گیري تواند باعث بهبود تصمیم شود، می مقیاس محله یا شهر انجام می
هاي اجتماع محلی شود (براي پژوهش بیشتر در زمینه مشارکت در ایران  تهنیازها و خواس

  ).Dienel/Shirazi/Schröder/Schmithals 2017همچنین نگاه کنید به 

 هاي مشارکت در شهرهاي جدید . چالش3
شده و اغلب جوانی هستند که بر خالف شهرهاي سنتی،  ریزي شهرهاي جدید، شهرهاي برنامه

اند. ساکنان  ها رشد نیافته ها و قرن اند، در طول دهه شده که داراي ساختار جامعه مدنی تعریف
این شهرها در مقایسه با شهروندان شهرهاي سنتی ممکن است هویت خود را چندان مرتبط با 

شان ندانند؛ چراکه دلیل اصلی اغلب این افراد براي سکونت در این شهرها این  لهشهر یا مح
تر را ندارند. این امر در مورد شهروندان شهر  است که توانایی مالی زندگی در شهرهاي بزرگ

جدید هشتگرد در پیرامون شهر تهران نیز صادق است. بنابراین، ایجاد انگیزه در شهروندان 
هاي سودمند براي شهرشان دشوارتر است. در عین حال،  کت در فعالیتجدیدتر براي مشار

هاي  ها و انجمن هاي جامعه مدنی، و سازمان ساختارهاي جامعه مدنی (از جمله سازمان
اند اما با توجه به جوان بودن  غیردولتی) یا هنوز در حال شکل گرفتن هستند، یا شکل گرفته

  اند.   شهرهاي جدید به ثبات نرسیده
حال، براي تسهیل مشارکت شهروندان در یک چیدمان شهري، الزم است بدانیم که  بااین

  شوند. هایی را شامل می شهروندان چه کسانی هستند، و سایر دخیالن مرتبط چه گروه

 . گروه دخیالن در مقیاس شهري در شهر جدید هشتگرد1.3
ر مرحله ابتدایی مسئول توسعه شهرهاي جدید است. د »شرکت عمران شهرهاي جدید«

مسئول شهر است. » شرکت عمران شهرهاي جدید«گیري یک شهر جدید، واحد ملی  شکل
هزار نفر برسد، یک شهرداري تأسیس شده و شوراي شهر و  10وقتی جمعیت شهر جدید به 

کماکان در سمت مسئول » شرکت عمران شهرهاي جدید«شوند. البته  شهردار انتخاب می
). در مورد شهر جدید هشتگرد، Farshad 2013ماند (نگاه کنید به  می توسعه شهر جدید باقی

به عنوان رابط بین شهروندان و شهرداري، و با هدف درگیر » مشاوران جوان شهردار«نهاد 
شهر شکل گرفت. مشاوران جوان   هاي جوانان در فرایند توسعه اندازها و ایده کردن چشم

شوند و به  هاي شهرداري دخیل می هستند که در مسئولیت شهردار، شهروندانی معمولی
دهند. این ایده در چندین شهر به اجرا گذاشته شده است. مشاوران جوان  شهردار مشاوره می

هایی را پیشنهاد دهند. این پیشنهادها را شهردار باید تأیید  ها یا برنامه توانند پروژه شهردار می
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گیرند، اما باید توسط خود مشاوران  لی شهرداري قرار میکند و در این صورت مورد حمایت ما
جوان شهردار و با همراهی داوطلبان اجرا گردند. مشاوران جوان شهردار هشتگرد از میان 

کارگروه و بر اساس  4اند. این مشاوران جوان در  ساله انتخاب شده 30تا  15جوانان داوطلب 
اند از: کارگروه فرهنگی،  ها عبارت این حوزه کنند. شده عمل می هاي تعریف ترین حوزه مهم

  کارگروه زنان، کارگروه اجتماعی و کارگروه آموزش و پرورش.
هاي مربوط به شهرداري نظارت دارند و توسط ساکنان  بر عملکردها و مسئولیتشوراي اسالمی 

دارد طور مستقیم به تعداد شهروندان بستگی  شوند. تعداد اعضاي شوراي شهر به انتخاب می
ها و  نفر). برخی از مسئولیت 5000عضو شورا در یک شهر با جمعیتی در حدود  5(براي مثال 

ساله، همکاري با  4حقوق اصلی اعضاي شوراي اسالمی شهر، انتخاب شهردار براي یک دوره 
ها، در تمام خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و  مدیران اجرایی و مؤسسات و سازمان

هاي مرتبط و  ي و مدنی، و همچنین تصویب بودجه ساالنه شهرداري و شرکتپرورشی، اقتصاد
  شده است. هاي شهري بر اساس قوانین مشخص زیرساخت  نظارت بر ایجاد و توسعه

 . ساکنان شهر جدید هشتگرد2.3
ساختار اجتماعی ساکنان اغلب در فازهاي مختلف ساخت شهرهاي جدید و متناسب با 

شوند، متفاوت  گرفته می» شرکت عمران شهرهاي جدید«ی که توسط راهبردهاي فروش متفاوت
توانند در آمادگی ساکنان براي مشارکت تأثیرگذار باشند. جمعیت شهر  است. این راهبردها می

هاي مختلف است. بیشتر ساکنان شهر جدید  زمینه جدید هشتگرد شامل افراد متفاوت با پیش
هستند که شهرهاي جدید و قدیم هشتگرد را نیز  هشتگرد اصالتاً اهل شهرستان ساوجبالغ

گیرد. باقی ساکنان، اهل تهران و کرج هستند. به این ترتیب این افراد هم از مناطق  دربرمی
  اند. شهري و هم از نواحی روستایی به این شهر آمده

فروخت، بلکه امالك توسط  شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در ابتدا امالك را به اشخاص نمی
شدند تا براي فروش و یا اجاره در اختیار کارمندان آنها قرار  ها ارائه می این شرکت به تعاونی

هایی  ها هستند. این افراد گروه بیشتر کارمندان این تعاونی 1گیرند. از این رو، ساکنان فاز 
ره هاي کم مسکن در اولین دو ها و قیمت هستند که درآمدهاي ثابت دارند و از امتیاز هزینه

تر از سایر  اند. قطعات زمین در این فاز بزرگ سکونت در شهر جدید هشتگرد برخوردار شده
 Farshad(هاي ویالیی یا دو طبقه هستند  ترین نوع معماري، خانه مناطق هشتگرد، و متداول

ها زندگی در شهر جدید هشتگرد، اندکی احساس تعلق  . این ساکنان اکنون پس از سال)2013
اند. آنها از دسترسی بهتري به امکانات شهري برخوردار هستند و  به محیط پیدا کردهو وابستگی 

شود. در  شناخته می» هسته قدیمی شهر«یا » مرکز شهر«این منطقه در حال حاضر به عنوان 
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توان فرض کرد که میزان آمادگی ساکنان این منطقه، در مقایسه با ساکنان مناطق  نتیجه می
  شده توسط شهرداري بیشتر است.  هاي طراحی و مدیریت در فعالیت دیگر، براي مشارکت

زمانی در شهر ساکن شدند که  2مستقیماً به افراد فروخته شدند. ساکنان فاز   2هاي فاز  زمین
وجود این، به دلیل قیمت فزاینده  هاي شهري به میزان زیادي تأمین شده بودند. با  زیرساخت

هاي آپارتمانی هستند. ساکنان این  ، مجتمع2وساز در فاز  اختترین گونه س وساز، غالب ساخت
اي از نارضایتی  فاز دسترسی محدودي به امکانات شهري دارند که این امر باعث ایجاد درجه

  میان آنها شده است. 
گیري این  کنند. شکل در این شهر زندگی می» شناور«گروه سومی از ساکنان نیز به عنوان جمعیت 

کاره  ویژه کارگران ساختمانی است، ارتباط مستقیمی با نیمه هاي ساختمانی، به دسته که شامل گروه
هشتگرد بودن ساخت شهر جدید دارد. برخی از این کارگران ساختمانی تنها براي کار به شهر جدید 

  کنند، اما محل سکونتشان ثابت نیست.  آیند. باقی آنها نیز در شهر جدید زندگی می می
درآمد اختصاص داده شده  ، براي مسکن مهر و با هدف سکونت دادن افراد کم5و  4فازهاي 

طور کامل شکل  است. در زمان پروژه تحقیقاتی شهرهاي جدید، این فازهاي ساختمانی هنوز به
  هرحال باعث آمدن گروه متفاوتی از ساکنان به شهر شدند.  تمام نشده بودند، اما بهنگرفته و 

واسطه زندگی در فازهاي مختلف هشتگرد  هاي متفاوت که به زمینه چنددستگی ساکنان با پیش
 -ها به امکانات ضروري شهري  اند، و همچنین دسترسی محدود بعضی از گروه گرد هم آمده

کند و باعث عدم رضایت  طور کامل جدید بروز پیدا می اخت یک شهرِ بهمشکلی که در هنگام س
هایی را  چالش -شود شان می ازحد ساکنان براي برطرف کردن نیازهاي روزانه هاي بیش و تالش

  در زمینه انسجام اجتماعی و فرایندهاي مشارکتی ایجاد کرده است.

جویی  هوایی، صرفهو هاي شهروندان هشتگرد در مورد تغییرات آب . دیدگاه4
 وساز در مصرف انرژي و شرایط ساخت

هایی در زمینه توسعه شهري  حل  هاي جذاب و پایدار و دستیابی به راه براي طراحی ساختمان
هاي شهروندان در نظر گرفته شود و معلوم گردد که آیا پایداري  براي مردم، الزم است دیدگاه

وهوا و  ه میزان است؟ پیچیدگی مسائل مربوط به آببراي افراد اهمیت دارد؟ و این اهمیت تا چ
هایی را براي افراد  هاي فردي، چالش همچنین چگونگی تفسیر و تبدیل اطالعات به اقدام

آورند. در فرایند تالش براي تغییر رفتارهاي مصرفی فردي الزم است بدانیم که آیا  وجود می به
هایی است،  یر، و این اهمیت در چه زمینهوهوایی براي افراد اهمیت دارد یا خ تغییرات آب

یک از این ابعاد مانعی براي تغییر در  یک از ابعاد این موضوع از دید آنها حیاتی است، کدام کدام
کننده از آن است و چرا؟ این اطالعات  خصوص و یا حمایت به  رفتار مصرف انرژي در یک زمینه
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توانند به عنوان  کارا چگونه می ي انرژيها شهري و ساختمان  نشانگر آن هستند که توسعه
اي براي بازاریابی عمل کنند و با توجه به شرایط کنونی شهر جدید هشتگرد عاملی براي  سرمایه

  ارتقاي شرایط زندگی باشند.
ها به منظور منطبق ساختن پروژه  با توجه به نکات مطرح شده، تجزیه و تحلیل این پرسش

منظور  سبک زندگی ساکنان شهر جدید هشتگرد، و همچنین بهطراحی شهر جدید با نیازها و 
وري  کننده از سبک زندگی کارامد و مورد قبول افراد از نظر بهره تولید مفاهیم شهري حمایت
  رسید. شناختی، ضروري به نظر می انرژي و پایدار از جنبه زیست

هاي جدید در میان بخشی در شهر آگاهی  به همین دلیل، یک نظرسنجی به عنوان زیرمجموعه
شهروندان هشتگرد صورت پذیرفت. هدف این نظرسنجی دستیابی به اطالعاتی در مورد 

  هاي زیر بود:   موضوع
 زیستی و  وهوایی و مسائل محیط  ها و دانش موجود در زمینه تغییرات آب نگرش

  همچنین منابع اطالعاتی در مورد این مسائل 
 ونقل و در سطح خانوار حمل  الگوهاي مصرف انرژي در زمینه  
 ونقلی هشتگرد و همچنین نوع نگرش به  هاي اجتماعی و حمل زیرساخت

 کارا وسازهاي انرژي ساخت
که براي به اشتراك » نمایشگاه شهروندان«نتایج این نظرسنجی به صورت پوسترهایی در 

به نمایش در گذاشتن نتایج نظرسنجی با شرکاي ایرانی و شهروندان هشتگرد بر پا شده بود، 
  ).5آمدند (نگاه کنید به بخش 

 ها . مصاحبه1.4
نفر از ساکنان شهر جدید هشتگرد نظرسنجی  60کننده ایرانی از  دو مصاحبه 1387در اسفند 

طور عمده باز و در بعضی موارد، بسته  هاي به ساختاریافته و با سؤال ها نیمه کردند. مصاحبه
در فضاهاي عمومی یا مقابل منازل افراد انجام شدند. تنظیم شده بودند و به صورت رودررو، 

خصوص زنان، به پاسخگویی عالقه نشان داده و آماده صحبت کردن  شوندگان، به بیشتر مصاحبه
  بودند.  -شده حتی بیش از مقدار خواسته-درباره شرایط زندگیشان 

دقیقی از میانگین   ندهبر مبنایی صورت گیرد که بتواند نمای شوندگان انتخاب مصاحبه قرار بود
در نظر گرفته  یو سن یتیجنس يها از گروه ینسبت متعادل از این رو، شهر باشد.کل  تیجمع
  ساله بودند.  71تا  15نفر زن بودند و همه بین  31نفر مرد و  29شونده،  مصاحبه 60از . شد

ها،  دار، بازنشسته ها در طول روز انجام شدند ممکن است زنان خانه جایی که نظرسنجی از آن
شده،  آوري هاي جمع . بر اساس دادهشده باشند اندهینما شیب يقدرآموزان،  افراد بیکار و دانش
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 تگردهش دیشهر جدپایین  به و متوسط قه متوسططبساکنان  طور میانگین، به شوندگان مصاحبه
 ند.کرد می یندگینمارا 

 . نتایج نظرسنجی2.4
وهوایی آگاهی داشتند.  شوندگان تا حدي در مورد مسائل مربوط به انرژي و تغییرات آب مصاحبه

وهوایی و محیط زیستی،  ترین منبع اطالعاتی در مورد مسائل مرتبط با تغییرات آب مهم
امه، اینترنت و رادیو نیز به عنوان شوندگان، عالوه بر تلویزیون به روزن تلویزیون است. مصاحبه

منابعی براي اطالعات اشاره کردند. در ضمن، نوجوانان در مدرسه راجع به این مسائل چیزهایی 
هایی که بیشتر از همه شناخته شده بودند، عبارت بودند از: سوراخ الیه ازن،  آموزند. موضوع می

ان دادند، افراد به داشتن اطالعات ها نش هاي قطبی. نظرسنجی گرمایش جهانی و ذوب شدن یخ
  مند هستند: بیشتري در مورد رفتارهاي مصرف پایدار عالقه

هاي عمومی براي تبلیغ مصرف سازگار با  دولت باید هرچه بیشتر از رسانه«
محیط زیست انرژي استفاده کند. اگر سطح آموزش شهروندان پایین باشد، 

  »حل است! تکرار تنها راه
  ساله 15زن، 

شود،  وهوایی سؤال می دهندگان در مورد آثار تغییرات آب نظرسنجی نشان داد، وقتی از پاسخ
ها را مسئول  دهنده، انسان پاسخ 4نفر از هر  3کنند و تقریباً  بیشتر آنها احساس تهدید می

ها در مورد اینکه باید اقدامی براي جلوگیري از  دهنده دانند. همه پاسخ وهوایی می تغییرات آب
ها کاهش  دهنده وجود این، بیشتر پاسخ وهوایی انجام گیرد توافق داشتند. با  تغییرات آب
  دانستند.  طور عمده و یا حداقل تاحدي، در مسئولیت دولت می وهوایی را به تغییرات آب

توانید تنها با  در کشورهاي صنعتی دولت همواره پیشقدم بوده است. شما نمی«
یط زیست محافظت کنید. دولت باید چارچوبی ابتکار شخصی خودتان از مح

هایش  براي این مسئله تأمین کند. فایده ندارد که براي مثال یک خانواده زباله
 »ها جداگانه جمع نشوند. را تفکیک کند، اما زباله

  ساله 71مرد، 
  اند: وجود این، نظریات متفاوتی هم بیان شده با 

تواند وظایف خود را به  نمیکس  هر فردي در جامعه مسئول است و هیچ«
وهوا و محیط زیست نیز از این قاعده  دیگران محول کند. محافظت از آب

  »مستثنی نیست.
  ساله 22زن، 
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با آنکه بسیاري از افراد بر ضرورت همکاري بیشتر بین شهروندان و دولت تأکید داشتند، دولت 
رسانی به  دانستند (اطالع انرژي می را مسئول ایجاد شرایط الزم براي رفتارهاي مرتبط با کارایی

ونقل عمومی کافی و وضع و اجراي قوانین). براي  هایی مثل حمل شهروندان، تأمین زیرساخت
هاي مقابله با  خواستند اطالعات عمومی بهتري در مورد راه دهندگان می مثال، بسیاري از پاسخ

ا درگیر شوند و با بقیه مردم ه گیري وهوایی داشته باشند و بتوانند در تصمیم تغییرات آب
  آور تأکید داشتند.  دهندگان بسیاري هم در مورد نیاز به قوانین الزام همکاري کنند. پاسخ

هاي شهروندان شهر  وساز مانع تالش ها همچنین نشان دادند، شرایط نامناسب ساخت نظرسنجی
شود.  یا محیط زیستی، میاقتصادي، رفاهی   جویی در انرژي، با انگیزه جدید هشتگرد براي صرفه

هاي  مشکالتی که بیش از همه در مورد واحدهاي مسکونی به آنها اشاره شد، قطر بسیار کم لوله
هاي آب بود. شیرها و  بندي نامناسب و نشت لوله فاضالب و در نتیجه گرفتگی آنها و عایق

زیادي را به مستأجران  هاي کنند و نیاز به تعمیر دارند. این مسائل هزینه اتصاالت اغلب چکه می
کنند و در ضمن باعث ایجاد مشکل رطوبت (چه در داخل واحد  ها تحمیل می خانه و صاحب

دهد، رطوبت  هاي مربوط به رطوبت نشان می شوند. پاسخ ها) می مسکونی و چه در زیرزمین
 1هاي ، که بعد از فاز3شوندگان است. این مشکل بیشتر از همه در فاز  مشکل نیمی از مصاحبه

  تر اجتماعی بودند، مشهود بود. ساخته شده و ساکنانش عمدتاً از طبقات پایین 2و 
بندي  کند و عایق ها و درهایی که آب از آنها نشت می بر این، به مشکالتی مانند پنجره عالوه 

ها و دیوارها نیز اشاره شد. برخی از  هایی بین پنجره ها یا حتی حفره نامناسب پنجره
  هاي واضح وجود دارد.  داشتند در دیوارها ترك ندگان اظهار میشو مصاحبه

ها در هشتگرد نوساز هستند، هیچ کاري درست  وجود این که ساختمان با «
  »کیفیت و غیراستاندارد باشند. ها کم انجام نشده و این باعث شده ساختمان

  1ساله، فاز  18زن، 
ازحد گرم شوند. به همین دلیل، تقریباً  یشها سرد هستند و در نتیجه باید ب در زمستان خانه

هاي هوا (در صورت وجود)  ها و کانال ها، بالکن دهندگان گفتند که در زمستان پنجره تمام پاسخ
  پوشانند تا از اتالف گرما جلوگیري شود.  را با فویل، نوار چسب، پارچه یا چیزهاي دیگر می

ها چسب بزنم، فاصله بین در  رهاي دارد که من به تمام پنج براي چه؟ چه فایده«
و زمین را با فرش پر کنم و گرماي رادیاتورها را کم کنم، وقتی تمام آپارتمان به 

کدام از دیوارهاي خارجی عایق  مثالً اینکه هیچ-خاطر کیفیت ساخت نامناسب 
فایده است که  دهد؟ این کارها همان قدر بی دارد انرژي از دست می -نیستند

  »از درون یک قایق سوراخ با یک کاسه کوچک.خالی کردن آب 
  2ساله، فاز  28زن، 
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بندي نامناسب،  هاي تهویه با عایق دار و سیستم هاي نشت دهند، پنجره این اظهارات نشان می
کنند. هشتگرد داراي  دهندگان مشکل ایجاد می خصوص در زمستان، براي بسیاري از پاسخ به

هاي خیلی گرم دارد. بیش از نیمی از  هاي سرد و تابستان اي است؛ یعنی زمستان وهواي قاره آب
ها در تابستان  وجود این، خانه هایشان در زمستان بسیار سرد است. با  شوندگان معتقدند خانه مصاحبه

  هایشان در تابستان خیلی گرم است.  کنند خانه در شرایط آسایش هستند. تعداد کمی فکر می
گذاري  هایشان را ضعیف ارزش وساز خانه و مصالح کلی ساخت دهندگان شیوه ده درصد از پاسخ

هاي ویالیی  ها و یا خانه دهندگان در مورد مشکالت مربوط به شرایط آپارتمان پاسخ  کردند. بقیه
کشی گاز، فقدان هود هواکش، برگشت دود ناشی  به خطوط برق، فقدان کنتور برق، فقدان لوله

کاري نامناسب، کنتورهاي مشترك  ها، کاشی از طریق مجاريپزي به داخل خانه  از اجاق خوراك
 اند. آب، فشار کم آب، عدم امنیت در برابر زلزله و طراحی نامناسب نقشه ساختمان اشاره کرده

جویی در انرژي  قطعاً وجود دارد،  اي، با آنکه آگاهی در مورد صرفه زمینه با وجود چنین پیش
جویی در  یجاد آسایش مورد نیاز و در عین حال صرفههاي منجر به ا مسئله اصلی، فعالیت

هاي گرمایش تا حد ممکن است تا رفتارهاي باورمند یا سازگار با محیط زیست. تقریباً  هزینه
کنند که مورد  هایی را گرم می شوندگان عنوان کردند، در زمستان تنها اتاق چهارم مصاحبه یک

ها بالاستفاده هستند، سیستم گرمایشی را  اقهایی که ات ها یا زمان استفاده هستند و شب
  کنند.  خاموش می
این   هاي قبل و ادامه رسد شهروندان احتماالً به دلیل افزایش قیمت نفت و گاز در سال به نظر می

  اند. طور کمیاب شدن این منابع در زمستان، به موضوع گرمایش حساس شده روند افزایش، و همین
هاي شهروندان شهر جدید  وساز مانع تالش شرایط نامناسب ساخت دهند، ها نشان می نظرسنجی

 -اقتصادي، چه رفاهی و چه محیط زیستی  چه با انگیزه -هشتگرد براي صرفه جویی در انرژي 
ها و نشت در زمان  سادگی با جلوگیري از ایجاد حفره جویی در انرژي به اند. بنابراین، صرفه شده

شان ممکن است و عالوه بر این، فرصت بزرگی براي ساخت  بندي ها و عایق ساخت ساختمان
  کارا نیز وجود دارد. هاي انرژي ساختمان

کارا شنیده بودند.  هاي انرژي شوندگان پیش از مصاحبه در مورد ساختمان % مصاحبه90تقریباً 
بیرونی ساختمان را با عبارت   بندي جداره هاي دوجداره و عایق دهندگان شیشه بیشتر پاسخ

 کارا هاي انرژي هاي فناورانه در ساختمان حل دانستند. به راه کارا مرتبط می هاي انرژي ساختمان
دهندگان از  ها چندان شناخته شده نیستند. نیمی از پاسخ حل اشاره نشده و احتماالً این راه

کارا شنیده  هاي انرژي طور معمول در تبلیغات، چیزهایی در مورد ساختمان طریق تلویزیون و به
را) کا هاي انرژي (قانونی در زمینه ساختمان 19بودند یا از همان طریق اطالعاتی در مورد مبحث 

ترین منبع اطالعاتی شهروندان در  کند، تلویزیون مهم کسب کرده بودند. این موضوع ثابت می
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  زمینه مسائل محیط زیستی است. 
کارا  هاي انرژي دهندگان موافق بودند که شرایط مناسبی براي ساخت ساختمان سوم از پاسخ یک

هاي زیادي در  ساختمان وجود دارد و این امر، به خصوص در شهر جدید هشتگرد که در آن
  حال ساخته شدن هستند کامالً ممکن است. 

نیازها وجود دارند.  کارا]. تمام پیش اش کرد [ساخت و ساز انرژي نباید پیچیده«
هاي زیادي در حال ساخته شدن هستند و باید از این فرصت براي  ساختمان

  »کارا استفاده کرد. ساختن یک خانه انرژي
  ساله 35مرد، 

  »دهند. شدنی است. لویزیون نشانش میدر ت«
  ساله 31مرد، 

شود. این بهترین  وسازهاي زیادي در آن انجام می شهر، جوان است و ساخت«
وساز  توانند قوانین جدیدي براي ساخت فرصت براي دولت است. آنها می

  »کارا وضع کنند. انرژي
 1ساله، در حال خرید غذا، فاز  35مرد، 

کارا تنها در شرایط خاصی مانند  وساز انرژي ندگان معتقد بودند، ساختده سوم دیگر پاسخ یک 
کارا ممکن است؛ یعنی  وساز انرژي شدن قوانین جدید یا تقویت قوانین موجود براي ساخت وضع

الزم است، پیمانکاران و کارگران ساختمانی هم در این زمینه آموزش دیده و تحت کنترل 
  شدید باشند. 

گذاران خصوصی فقط به دنبال سود  ي ساختمانی و سرمایهها تا وقتی شرکت«
کارا عملی  وساز انرژي بیشتر باشند و نظارت هم سرسري گرفته شود، ساخت

  »نخواهد بود.
  2ساله، فاز  62زن، 

ها توسط کارگران فاقد مهارت انجام شود،  وساز ساختمان تا وقتی ساخت«
  »کارا فکر کرد. وساز انرژي توان به ساخت نمی

  1ساله، فاز  51مرد، بازنشسته، 
کارا در هشتگرد را  وساز انرژي توانستند شرایط ساخت دهندگان نیز نمی پاسخ  مانده سوم باقی یک

اي نشان ندادند. تعداد کمی  ارزیابی کنند؛ یا در مورد این موضوع اطالع نداشتند، یا به آن عالقه
  بر است. ازحد هزینه ارا بیشک وساز انرژي دهندگان عنوان کردند، ساخت از پاسخ
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هاي آن  توانند از پس هزینه کارا گران است و مردم نمی وساز انرژي ساخت«
اي ندارند. شاید اگر دولت قوانینی براي  برآیند. به همین خاطر هم به آن عالقه

  »کارا محقق شود. وساز انرژي وساز وضع کند، ساخت نظارت بر ساخت
  2ساله، فاز  22زن، 

کنند، چون  رسد. مردم اینجا زندگی می کارا گران به نظر می وساز انرژي ساخت«
استطاعت زندگی در جاهاي دیگر را ندارند. به همین دلیل، تحقق این نوع 

  »وساز براي هشتگرد قابل تصور نیست. ساخت
  2ساله، فاز  62زن، 

دهد، شهروندان باید در مورد هزینه کم و در عین حال تکنولوژي پیشرفته  این نتایج نشان می 
توانند نشان دهند که  کارا، اطالعات بیشتري دریافت کنند. اطالعات بیشتر می وساز انرژي ساخت
قیمت نیست. تجربه روزمره شهروندان شهر جدید هشتگرد  کارا لزوماً گران وساز انرژي ساخت

زمینه  ها، پیش هاي روزافزون انرژي و نشت جدارها و پنجره باره کمبود منابع سوخت، هزینهدر
  کند. کارا ایجاد می وساز انرژي خوبی براي ترویج مزایاي ساخت

هاي داراي  شوندگان، اعضاي خانواده وجود اینکه دوسوم مصاحبه ونقل، با  در زمینه حمل
ونقل  شوندگان خواهان بهبود سیستم حمل احبهاتوموبیل شخصی هستند، تقریباً همه مص

ها، افزایش تعداد  بندي براي اتوبوس تهران، برنامه زمان-عمومی، شامل خطوط متروي کرج
ونقل احتماالً  ونقل عمومی با آسایش بیشتر هستند. بهبود سیستم حمل ها و حمل اتوبوس

ویژه در  تفاده از اتوبوس، بهکاهش ترافیک و کاهش مصرف انرژي را به دنبال خواهد داشت. اس
  زمستان و به دلیل سرد بودن فضاي داخل اتوبوس، بسیار سخت است. 

ها هم دوست دارم از اتوبوس استفاده کنم، البته اگر مجبور نباشم  زمستان«
  ».همراهم پتوي سفري به داخل اتوبوس ببرم

  ساله 26زن، 
کنند. افراد زیادي دوست دارند از  شوندگان از دوچرخه استفاده می پنجم مصاحبه تنها یک

دانند؛ چراکه مسیر  ازحد خطرناك می اي را بیش دوچرخه استفاده کنند، اما عبورومرور جاده
بر این،  ها در وضعیت بسیار نامناسبی هستند. عالوه  مخصوص دوچرخه وجود ندارد و جاده

  اري کنند. سو شود که زنان بتوانند دوچرخه زمینه فرهنگی مانع از آن می پیش
توانستم در وقت و هزینه  توانستم با دوچرخه به دانشگاه بروم، می اگر می«

  »هاي اجتماعی این کار معمول نیست. خاطر محدودیت جویی کنم. اما به صرفه
  ساله 20زن، 
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شوندگان به آن اشاره کردند، این است که شهر جدید  مشکل دیگري که تعداد زیادي از مصاحبه
آنها فاقد امکانات اجتماعی، تفریحی و تجاري است. کمبودهایی از این دست،  هشتگرد از دید

تر و در  کند، که سفرهاي طوالنی ساکنان را مجبور به انتقال به هشتگرد قدیم، کرج و تهران می
ونقل و  دهد، شرایط حمل نتیجه افزایش مصرف انرژي را در پی دارد. این موضوع نشان می

جویانه در مصرف انرژي در  و تفریحی نیز موانعی براي رفتارهاي صرفههاي اجتماعی  زیرساخت
جویانه  روند. در حقیقت، نظرسنجی نشان داد، رفتارهاي صرفه شمار می شهر جدید هشتگرد به

  ریزي شهري و معماري مرتبط است.  در مصرف انرژي و پتانسیل کاهش مصرف انرژي، با برنامه
شوندگان به این  الگوهاي مصرف پایدار هستند؟ یکی از مصاحبهآیا باورهاي اسالمی در راستاي 
شوند افراد  ازحد انتزاعی هستند و چون دیده نمی وهوایی بیش نکته اشاره کرد که تغییرات آب

هایش چگونگی  شونده در گفته کنند. این مصاحبه خود را ملزم به کاهش مصرف انرژي نمی
  تشریح کرد:ارتباط این مسئله با دین اسالم را نیز 

ها  کافی ملموس نیست. ایرانی  هوایی به اندازه و کنم تغییرات آب من فکر می«
گذارند، چون معتقدند که نان  پایشان را روي تکه نانی که روي زمین افتاده نمی

کنند. اما تغییرات  نعمت خدا است. آنها مالحظه چیزهاي ملموس را می
  »نیست.وهوایی آنقدر که باید مشخص و ملموس  آب

  ساله 15زن، 
وهوایی اطالعاتی در  بنابراین براي مفهوم و ملموس کردن این مطلب باید در مورد تغییرات آب

وهوایی و نتایج آن، چگونه زندگی  اختیار افراد گذاشته شود. آنها باید بدانند که تغییرات آب
مصرف انرژي روزانه)  دهد و چه اقداماتی (براي مثال کاهش شان را تحت تأثیر قرار می روزمره

کردند نباید  دهندگان فکر نمی یک از پاسخ توان در قبال آن اتخاذ کرد. این نکته که هیچ می
وهوایی صورت گیرد قابل توجه است؛ گرچه ممکن است افراد با  اقدامی در مورد تغییرات آب

دگان فکر دهن شود پاسخ داده باشند. تمام پاسخ توجه به آنچه در اجتماع درست تلقی می
کردند، دولت، شهروندان، یا هر دوي آنها باید در قبال اقدام براي جلوگیري از تغییرات  می
  وهوایی مسئول باشند.  آب
جویی در  بینانه داشت. صرفه جویی در مصرف آب نگاهی تقریباً خوش توان به پتانسیل صرفه می

ود؛ چراکه در بسیاري از نقاط شوندگان مسئله مهمی ب مصرف آب براي درصد باالیی از مصاحبه
هاي مختلف در مصرف آن  کنند به روش ایران آب منبع کمیابی است و مردم سعی می

جویی در مصرف آب در نظر گرفته  ترین اقدامی که براي صرفه ظاهر مهم جویی کنند. به صرفه
  شود کاهش دفعات شستن ماشین و فرش باشد:  می
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، و فقط یک بار در ماه ماشینمان را در هایمان ما فقط یک بار در سال فرش«
  »شوییم! خانه می

  ساله 26زن، 
مادر من معتقد است نسل بعدي هم حق دارند آب بنوشند. او براي «

خواهد بپزد در آب  هایی را که می جویی در مصرف آب، اول سبزي صرفه
ها استفاده  خیساند و بعد از شستنشان از همان آب براي آب دادن به گل می
  »کند. می

  ساله 15زن، 
جویی در  شونده معتقد بود صرفه با این حال نظریات متفاوتی هم وجود داشتند. یک مصاحبه

  مصرف آب با زندگی روزمره در ایران سازگار نیست:
جویی در آب ممکن نیست. به نظر  کنم، اما صرفه جویی می من همه جا صرفه«

  »سازگار نیست!جویی در آب، با سبک زندگی ایرانی  من صرفه
  ساله 34زن، 

ونقل عمومی  هاي شهري، مانند حمل مصاحبه با ساکنان هشتگرد نشان داد، شرایط زیرساخت
هاي اجتماعی شخصی و مانع رفتارهاي  ها و زیرساخت نامناسب منجر به استفاده بیشتر اتوموبیل

هاي موجود،  اختوساز و زیرس شوند. شرایط ساخت جویانه در مصرف انرژي می پایدار و صرفه
سازد، بلکه شرایط دشوار  جویی در مصرف انرژي را براي ساکنان هشتگرد دشوار می تنها صرفه نه

کند. از این رو ساختارهاي شهري، معماري و  و پیچیده دیگري را نیز در زندگی افراد ایجاد می
زان زیادي باعث دهند، بلکه به می تنها مصرف انرژي را کاهش می کارا نه هاي انرژي زیرساخت

ترتیب، این  این شوند. به ارتقاي سطح آسایش زندگی شهروندان آینده شهر جدید هشتگرد می
نظرسنجی نشان داد رفتارهاي مصرف انرژي و پتانسیل کاهش مصرف انرژي پیوندي نزدیک با 

بی به عنوان فرصت خو» نمایشگاه شهروندان«رو،  ریزي شهري و معماري دارند. از این  برنامه
و با  ساکنان هاي تهگفبه نمایش گذاشتن  قیبا عموم مردم و از طر براي مطرح کردن این پیوند

هدف تبیین نیاز به تغییر در شرایط زندگی در شهر جدید هشتگرد در نظر گرفته شد. هدف از 
برپایی این نمایشگاه، برانگیختن افکار شهروندان و ایجاد فرایند ارتباطی در مورد این مباحث و 

  بود.  ریزان، مسئولین یا شهروندان آل منجر شدن به اقداماتی از جانب برنامه در شرایط ایده

هاي ساکنان  به عنوان ابزاري براي نمایش دیدگاه» نمایشگاه شهروندان. «5
 هشتگرد 

به عنوان روشی براي به اشتراك » نمایشگاه شهروندان«شناختی  زیبایی -روش مشارکتی
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هاي ساکنان، با شرکاي ایرانی پروژه و ساکنان  گذاشتن نتایج نظرسنجی و در نتیجه دیدگاه
جا که لزوم درنظر  که براي شرکاي ایرانی قابل قبول باشد، انتخاب شد. از آن یصورت هشتگرد، به

هاي ساختمانی محل تردید بود،  هاي اجتماعی و فرهنگی و مشارکت در پروژه گرفتن جنبه
طور  شده نمایشگاه و نظرسنجی بود، به که ترکیبی از مفاهیم شناخته» نمایشگاه شهروندان«

  آمد. شمار می ارتباط به قطع شیوه خوبی براي شروع
از جمله ساکنان محله، مدیریت شهرداري و -نظریات دخیالن  ها، اهداف و  گرایش
هایی از افراد و  ها به همراه عکس به صورت گلچینی از مصاحبه -گذاران بخش خصوصی سرمایه

ند میان محیط زندگی آنها در نمایشگاه شهروندان به تصویر کشیده شد. این کار باعث ایجاد پیو
هاي بسیاري از افراد،  شناختی بود و با نمایش تجربه عناصر مشارکتی و اجزاء زیبایی

هاي شخصی آنها، تأثیري بصري را به دنبال  هاي نماینده و دیدگاه ها و گروه ایفاکنندگان نقش
 شده در پوسترهاي نمایشگاه را با نتایج پژوهش اشتباه حال، نباید مطالب عنوان داشت. بااین

گرفت. این مطالب، نظریات شخصی افراد هستند و ممکن است متناقض یا برانگیزاننده باشند. 
وگوي عمومی شود، اما در عین  تواند باعث ایجاد بحث یا گفت از این رو، نمایشگاه شهروندان می

بخشد. عالوه بر این، چنین  هاي متفاوت در مورد مسائل موردنظر را بهبود می حال، درك دیدگاه
کنندگان از گروه، اهداف فعالیت و همچنین  تواند منجر به شناخت بیشتر شرکت روشی می

هاي مرتبط را افزایش دهد  نظریات دیگر گروه شان شود و در ضمن درك آنها از  محله
)Schophaus/Dienel 2002(.  

فت و در ابتدا به عنوان بخشی از پژوهش اجتماعی کیفی شکل گر» نمایشگاه شهروندان«مفهوم 
ها در مناطق مسکونی و محالتی که در مواجهه با  براي تجزیه و تحلیل شرایط زندگی و خانه

کردند، به  وپنجه نرم می تغییرات شهري و اجتماعی قرار داشتند و با مشکالت اجتماعی دست
). این مدل نمایشگاه مبتنی بر محله، مشوق Legewie 2003کار گرفته شد (مقایسه کنید با 

از ساکنان براي مداخله فعال در امور مورد اعتراض بود، و به همین دلیل، به نظر برخی 
رسید این روش از پتانسیل خوبی براي فعال کردن افراد برخوردار است. عالوه بر این،  می

رود. این شیوه رویکرد  از پژوهش در مورد یک موضوع خاص فراتر می» نمایشگاه شهروندان«
گران  هاي کنش به دنبال ایجاد فرایند برقراري ارتباط بر مبناي دیدگاهتري دارد که  مشارکتی

  متفاوت است.
. مصاحبه با دخیالن و شهروندان 1از مراحل بسیاري تشکیل شده است: » نمایشگاه شهروندان«

. انتخاب 3شوندگان و محیط زندگی آنها  برداري از مصاحبه . عکس2در مورد یک موضوع خاص 
. طراحی پوسترهاي نمایشگاه از گزیده 4شونده  ترین گفته شاخص هر مصاحبه هترین و کوتا مهم

شونده در ارتباط با موضوع (براي مثال سن،  ها و اطالعات فردي مصاحبه ها و عکس مصاحبه
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  . افتتاح نمایشگاه5حرفه و محل زندگی) 
کننده  هاي شرکت روهتوان از تمام گ کند. می افتتاح نمایشگاه نقشی کلیدي در این مورد ایفا می

مندان دعوت کرد. مکان برگزاري نمایشگاه باید محلی باشد. عالوه بر تأثیر عمومی، یکی  و عالقه
وگو در میان  هاي بسیار مهم افتتاح نمایشگاه، ایجاد موقعیتی براي شروع گفت دیگر از جنبه

  کننده است.  هاي شرکت گروه
ین روش در ایران و در یک بستر اسالمی، الزام به در مورد نظرسنجی در هشتگرد، استفاده از ا

برداري از  هاي گوناگونی را در پی داشت. به واسطه دالیل فرهنگی عکس سازي منطبق
هاي  کنندگان در مصاحبه ممکن نبود و به این دلیل، با وجود آنکه عکس شرکت

برداري  ها عکسطورمعمول براي نمایشگاه شهروندان ضروري است، از آن شوندگان به مصاحبه
دقت  بایست به کنندگان می ها مجاز نبود و در نتیجه مصاحبه نشد. عالوه بر این، ضبط مصاحبه

طورمعمول در پوسترها  شوندگان که به کردند. اجازه ثبت اطالعات فردي مصاحبه برداري می نکته
گیرد، نیز  قرار می آید و براي دعوت از آنها به افتتاحیه نمایشگاه مورد استفاده به نمایش درمی

  وجود نداشت. 
شده بر اساس عناوینی مانند مواضع مربوط به  طور خالصه، مطالب عنوان به همین دلیل، به

جویی در  کارا، پتانسیل صرفه وساز انرژي ها نسبت به ساخت وهوایی و انرژي، گرایش تغییرات آب
گان در مصاحبه که در کنند آب و پتانسیل ذخیره انرژي به همراه جنسیت و سن مشارکت

هاي مرتبط با موضوع پوسترها (در صورت امکان از شهر جدید  پوسترها ذکر شده و عکس
هاي فردي به همراه اطالعات شخصی در  قول ها و نقل بندي شدند. این عکس هشتگرد)، طبقه

 هاي مربوط به پوسترها ترکیب شدند. عالوه بر این، یک پوستر براي معرفی اهداف و موضوع
  زمینه نظرسنجی طراحی شد. هاي شهرهاي جدید و پیش پروژه

ها براي مفهوم بودن در بستر ایرانی و همچنین  قول نمایشگاه شهروندان دوزبانه برگزار شد و نقل
زبان، به انگلیسی و فارسی ارائه شدند. دو عکس زیر تصاویري از  براي بازدیدکنندگان غیر فارسی
  دهند. را نمایش می پوسترهاي نمایشگاه شهروندان
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  شهر جدید» نمایشگاه شهروندان«اي از پوسترهاي  نمونه -2تصویر 

کانال تلگرام مطالعات شهري          
مرجع فایل هاي تخصصی شهرسازي و معماري

http://telegram.me/RegionalPlanning



 هشتگرد در شهر جدید پایدار  ریزي و طراحی یک محله برنامه/    152           

   

شهري: دیدگاه شهروندان  وري انرژي توسعه بهره -شهرهاي جدید » «نمایشگاه شهروندان«
وساز با  ساخت«هاي آزمایشی پروژه شهرهاي جدید  در زمان افتتاح یکی از پروژه» هشتگرد

در شهر جدید هشتگرد گشایش یافت. متأسفانه و در تضاد با فرایند  1389در تیر » کیفیت جدید
عات فردي ، به دلیل مجاز نبودن ثبت اطال»نمایشگاه شهروندان«معمول استفاده از روش 

هاي  افتتاح نمایشگاه ممکن نبود. مهمان کنندگان در مصاحبه براي اشخاص، دعوت از مشارکت
مرکز «نمایندگان دیگر  :افتتاحیه نمایشگاه عالوه بر شرکاي ایرانی و آلمانی پروژه عبارت بودند از

رتبه به  ، سیاستمداران عالی»شرکت عمران شهرهاي جدید«و » تحقیقات ساختمان و مسکن
   هاي چاپی و تلویزیون. همراه اعضاي شهرداري شهر جدید هشتگرد و کارکنان رسانه

  

  

  

  

  

  »نمایشگاه شهروندان«افتتاحیه  -3تصویر 

  گیري بندي و نتیجه جمع -6
منابع طبیعی، تنها با   وهوا و مصرف بهینه المللی در زمینه تغییرات آب تحقق اهداف ملی و بین

نسبی   وساز ممکن نیست. با وجود غلبه هاي ساخت کارگیري رویکردهاي فنی و اصالح شیوه به
کارا توسط مهندسان  وساز انرژي هاي ساخت این دیدگاه که رعایت مقررات و دستورالعمل

انکار شهروندان یک  نقش را در مصرف بهینه منابع دارد، الزم است به نقش غیرقابلبیشترین 
محیطی نیز توجه شود. شیوه زندگی و میزان دانش و آگاهی  جامعه در تحقق اهداف زیست

سازي و  محیطی، در کنار مشارکت و همفکري آنها در تصمیم مردم از مسائل زیست
محیطی به  نظارت و پایش بر فرایندهایی که آثار زیست گیري، در مصرف بهینه منابع و تصمیم

که ساکنان آنها -دنبال دارند، نقش مهمی دارد. تحقق رویکردهاي مشارکتی در شهرهاي جدید 
دشوارتر است.  -تري با محیط سکونت خود دارند خاطر و پیوندهاي اجتماعی ضعیف تعلق
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ر مدیریت شهري در این مناطق، پذیرت تر و انعطاف حال، به دلیل ساختار جوان درعین
  شده در مقاله معرفی  هایی نیز براي مشارکت شهروندان وجود دارد. فرایند و روش مطالعه قابلیت

هاي باز و بسته انجام شده  ساختاریافته و سؤال حاضر که بر مبناي نظرسنجی و مصاحبه نیمه
باشد. همچنین معرفی نتایج  می است، قابلیت کاربرد و تکرار در سایر شهرهاي ایران را دارا 

نظرسنجی به صورت پوستر در یک نمایشگاه، روش مناسبی براي آگاه نمودن مدیران شهري و 
زندگی و   هاي شهروندان منتخب است. با توجه به نقش قابل توجه شیوه سایر ساکنان، از دیدگاه

نابع طبیعی و محیطی در کاهش مصرف م میزان دانش و آگاهی شهروندان از مسائل زیست
شود از رویکردهاي مبتنی بر مشارکت مردم در تهیه و تدوین  زیست، پیشنهاد می  حفظ محیط

سازي الزم براي ارتقاي  هاي ملی و محلی حفاظت از محیط زیست استفاده شده و ظرفیت برنامه
 دانش و آگاهی شهروندان نیز انجام شود. 
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Citizen Participation in Urban Planning and the Hashtgerd 

Citizens’ View on Energy and Energy-Efficient Building 
 

Sabine Schröder, Urban Researcher at Technische Universität Berlin and Nexus 
Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research 
Maryam Kohansal Nodehi, Senior Researcher at Technische Universität 
Berlin, Institute of Vocational Education and Work Studies, The Chair of 

Work, Technology and Participation 
 
Abstract  
The article highlights the potential and importance of participative 
approaches in urban planning. It illustrates the results of a survey 
carried out among inhabitants of Hashtgerd New Town in the 
framework of the German-Iranian research project Young Cities. The 
aim of the survey was to find out about the inhabitants’ attitudes 
towards and knowledge about climate change and environmental 
issues, their energy consumption patterns and their perspectives on 
Hashtgerd’s transport and social infrastructure as well as on energy-
efficient building as a background for planning activities for energy-
efficient building and transportation in Hashtgerd New Town. In order 
to present the perspectives of the inhabitants of Hashtgerd New Town 
towards the above issues to a broader public and thus start a dialogue, 
the results were presented in a citizens’ exhibition on posters during a 
public event. The article also illustrates the possibilities of adapting 
the method, which was originally invented in Germany in the context 
of urban development, to the Iranian context. 
Key Words: Citizen Participation, Energy-Efficiency Building, 
Hashtegerd New Town, Citizens’ Exhibition 
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