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 چكيده

های بررسی و تحلیل نمونه های اجرایی ساخت شهر با رویکرد کاهش کربن و استخراج اصول و معیار به منظور مقایسه تطبیقی و

 بارسلون و پروژه رامبال دالمینا در و هشتگرد ، تایوانطراحی این نوع شهرها، پنج شهر تحت عناوین مصدر، لیسستر، سینو، لینگانگ

سا ستر دارای  س شهر لی شدند. در این میان  کاهش  بقه طوالنی مدت در زمینه برنامه ریزی و اجرای اقدامات به منظوردر نظر گرفته 

ا بنیز در چند سال اخیر  های دیگربه عنوان شهر زیست محیطی در انگلستان شناخته شد. همچنین شهر 1990کربن است که از سال 

ت ربن نیازمند برنامه ریزی طوالنی مدهدف کاهش کربن طراحی شدددند و در حال اجرا می باشددند. از ان جایی که ایشاد شددهر کم ک

ست شکل بگیرد. مطالعه اق ،ا صادی و اجتماعی  شرفت اقت سازی، پی ست در طول زمان و از طریق فرهنگ  شده می بای دامات انشام 

شهرها  سط این  شهر کم کربن می گردد.تو شتر با فعالیت های مثبت، تاثیرگذار و بنیادی در جهت ایشاد  شنایی هرچه بی  موجب ا

ایست نین اقدامات وسیعی در مقیاس محله و یا شهر صورت نگرفته است، از این رو معیارهای استخراج شده می بچاکنون در ایران ت

 .بومی سازی گردند و با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهر تغییر یابند

 كلمات كليدي

هشتگردشهرسازی، کم کربن، مصدر، لیسستر، معیارها،  سینو، 

 مقدمه  -1

با آغاز انقالب صنننعتی در اوایق نرن نوزدهو و رشنند روز افزون 

نیاز بشر به . شری، تغییرات گوناگونی در زندگی انسانها رخ دادتحوالت ب

انرژی و مصرف انواع سوخت های فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز 

به مرور باعث افزایش گازهایی مانند دی اکسیدکربن در جو .. طبیعی و 

                                                      

 در ست و دکتر آیدا ملکیدکتر فرزین حقپر راهنمایی با که باشد می «طراحی محله با رویکرد کم کربن»عنوان با ارشد کارشناسی نامه پایان از مستخرج مقاله این« 1

 » است گرفته انجام تبریز اسالمی هنر دانشگاه

افزایش جمعیت کره زمین که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب . شننند

فعالیت های صنعتی و در نهایت تولید ضایعات جامد  جنگق ها، افزایش

پدیده تغییر آب و هوا، )و مایع گردید تبعات مختلفی به همراه داشنننت

شرفت تکنولوژی در نرن اخیر به ... (. آلودگی هوا و  شد جمعیت و پی ر

انسننان ها با . رشنند میزان تقاضننای حامق های انرژی منجر شننده اسننت

ی فسیلی و تولید بیش از حد گازهای مصرف انرژی حاصق از سوخت ها

mailto:f.haghparast@
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نه ای توازن انرژی زمین را برهو می زن مدل های جوی پیش . دنگلخا

درجه سننانتیگراد  ۵، دمای کره زمین تا  21٠٠بینی می کنند تا سننال 

سال  1٠٠٠٠افزایش خواهد یافت که این مقدار بیش از تغییرات دمائی 

سان نیاز مبرم  ست که ان شته خواهد بود. پس امری اجتناب ناپذیر ا گذ

به مصنننرف منابع انرژی دارد و ن عا باید به این فکر بیفتد که از انرژی 

 های تجدیدپذیر و با کمترین تولید زباله استفاده نماید. 

های اجرایی هبه منظور مقایسه ت بیقی و بررسی و تحلیق نمون

یکرد کاهش کربن و اسننتخراا اصننول و معیارهای سنناخت شننهر با رو

طراحی این نوع شهرها، پنج شهر تحت عناوین مصدر، لیسستر، سینو، 

در نظر  و پروژه رامبال دالمینا در بارسننلون و هشننتگرد ، تایوانلینگانگ

شدند سابقه طوالنی مدت در . گرفته  سستر دارای  شهر لی در این میان 

دامات به منظور کاهش کربن اسننت که از زمینه برنامه ریزی و اجرای ان

شد.  199٠سال  شناخته  ستان  ست محی ی در انگل شهر زی به عنوان 

هشتگرد نیز در چند سال اخیر با  همچنین شهر مصدر، سینو، لینگانگ،

هدف کاهش کربن طراحی شدند و در حال اجرا می باشند. از آن جایی 

النی مدت اسنننت و که ایجاد شنننهر کو کربن نیازمند برنامه ریزی طو

بایست در طول زمان و از طریق فرهنگ سازی، پیشرفت انتصادی و یم

اجتماعی شننکق بگیرد. م العه اندامات انجام شننده توسننش این شننهرها 

)که همگی در مقیاس کالن و با هدف رعایت حداکثر معیارهای شنننهر 

کو کربن طراحی شنندند( موجب آشنننایی هرچه بیشننتر با فعالیت های 

اثیرگذار و بنیادی در جهت ایجاد شنننهر کو کربن می گردد. مثبت، ت

تاکنون در ایران حپنین اندامات وسنننیعی در مقیاس محله و یا شنننهر 

صننورت نگرفته اسننت، از این رو معیارهای اسننتخراا شننده می بایسننت 

صادی،  شرایش انلیمی، جغرافیایی، انت سازی گردند و با توجه به  بومی 

 غییر یابند.اجتماعی و فرهنگی هر شهر ت

 شهر مصدر )ابوظبی(  -2

 موقعیت شهر مصدر -1-2

بعنوان اولین شهر بدون کربن زمین که  (1شکق ) شهر المصدر

شود در آینده  شونده تامین می  شهر از منابع تجدید  تمامی انرژی این 

نزدیک به بهره برداری می رسد و اولین ساکنان آن دانشجویان انستیتو 

 . دعلوم و تکنولوژی مصدر می باشن

کیلومتری شننهر ابویبی و در بیابانی با  17در : محق نرارگیری

درجه سننانتیگراد در روز که با وزی یادهای خشننک بیابانی  24دمای 

درجه احساس می گردد. کق این شهر رو به شمال شرنی  6٠دمای هوا 

است تا جریان بادهای خنک شب در این شهر، بیشترین مقدار باشد و 

بد. همچنین در نرار گرفتن آن در م یا کاهش  های گرم روز  باد عرض 

اطراف آن دیواری است برای محافظت بیشتر در مقابق بادهای شدید و 

 [11]کیلومتری به شکق مربع در اطراف آن هست.  6لذا یک محوطه 

 کیلومتر مربع  6: مساحت     ر فهزار ن 4٠: جمعیت

 میلیارد دالر  22: هزینه

سال : مدت زمان اجرا شهر در  شد، طبق  2٠٠٨ساخت  آغاز 

پایان می یافت، اما بنا بر پاره ای مشنننکالت نظیر  2٠16طرح اولیه تا 

شکق مواجه  ستغالت از نظر زمانی با م سانات نیمت های امالک و م نو

 گشت. 

 

 نماي كلی شهر مصدر 1شكل 

 :مصدراهداف طراحی  -2-2

سهو انتصاد غیر نفتی از حدود - درصد به بیش از  4٠افزایش 

  ؛درصد 6٠

تنوع نابق توجهی دامنه فعالیت های انتصنننادی که شنننامق  -

مالی،  کداری و امور  بان یق آموزی و پروری،  یت از نب های اولو بخش 

گردشگری، داروسازی، رسانه ها، حمق و نقق هوایی و هوافضا ، حمق و 

  ؛هایی از نبیق آلومینیوم و پتروشیمیت در زمینهنقق و تدارکات، و ساخ

ند - مان نایع ارزی افزوده مبتنی بر دانش،  ید نوی بر صننن تاک

   ؛انرژی های تجدیدپذیر و فن آوری های سازگار با محیش زیست

 بخش اصلی تقسیو می گردد که عبارتند از:  4این شهر به 

 دارای خانه ها و آپارتمان های مدرن و راحت است.  ؛بخش مسکونی-

دفاتر دارای فن آوری پیشرفته، مراکز خرید فعال، شامق  ؛بخش تجاری-

 . رستوران و بازار است

هایی که جایی برای شرکت ها و سازمان ؛بخش مرکز تحقیق و توسعه-

 . در زمینه فن آوری پاک و انرژی های زیست پایدار کار می کنند

که  (2شکق ) چهارم، جایی برای موسسه علو و فن آوری مصدر بخش-

شجویان و  ساتیدیدان سر جهان را به گرد خود آورد ا سرا ستاز  در . ه ا

 %43موسسه مختلف دارد  32دانشجو از  17٠حال حاضر این موسسه 

از ساکنین از امارات متحده عربی می باشند. در نهایت این موسسه می 

ر عضننو هی ت فن 32دانشننجو را ثبت نام نماید.  ٨٠٠تا  6٠٠تواند بین 

 مدیره از دانشگاه های برجسته در سراسر جهان هستند. 
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 موسسه علم و فن آوري مصدر 2شكل 

ست در این  ساچو شهور فن آوری ما سه م س سه که به مو س مو

آمریکا وابسننته اسننت و تحت حمایت آن نرار دارد، تحقیقات خود را در 

مدیریت انرژی، مدیریت آب، مدیریت : زمینه های زیر انجام می دهد

پسنننماند، برنامه ریزی و مهندسنننی و معماری شنننهر پایدار، مصنننال  

 [1٠]. ، مدیریت و برنامه ریزی حمق و نقق(شکق )ساختمانی پایدار

 

 مصالح ساختمانی مصدر 3شكل 

 مصدر شهر داریپا اهداف 1جدول 

 اهداف بلند مدت پایدار شهر مصدر

 درصد از انرژی تجدیدپذیر 1٠٠استفاده به میزان  انرژی

 اختصاص کمتر از دو درصد به محق دفن زباله بازیافت

به ازای هر نفر در  آشامیدنیلیتر آب  ٨٠کمتر از  مصرف آب

 روز 

درصد تقاضاها از طریق آب بازیافتی  6٠بیشتر از 

 تهیه می شود

از سوخت فسیلی از  کربن تولید صفر درصد حمق و نقق

 اتومبیق ها و کامیون ها

ر مقایسه با د کربن ی اکسیدددرصد  ۵٠کاهش  ساخت و ساز

 ساخت و ساز های معمول

 صفر تولید کربن

 شهر لیسستر )بریتانیا(  -3

  لیسسترموقعیت شهر  -1-3

شننهر لیسننسننتر در شننر  میدلنز بریتانیا وانع شننده اسننت و 

اولین شنننهر  1992نفر دارد. در تابسنننتان  2٨٠٠٠٠جمعیتی برابر با 

جز یکی  1992محی ی در انگلستان به رسمیت شناخته شد، در سال 

 1996شهر مدعو به کنفرانس زمین در ریودوژانیرو بود. در سال  12از 

 این شهر به عنوان یک شهر پایدار در اروپا انتخاب شد. 

 

 انهيسال برآورد CO2 گاز انتشار در مختلف يها بخش عملكرد 4شكل 

 آن انتشار

چشو انداز شهر تامین بیست درصد از انرژی مورد نیاز شهر از 

رصدی مصرف عمومی انرژی تا سال منابع تجدید پذیر و کاهش پنجاه د

 .]٨[می باشد 199٠به نسبت سال  2٠2۵

نکات برجسننته موثر در پیشننرفت لیسننسننتر به منظور کاهش 

شهر پایدار ست محی ی و تبدیق آن به یک   (شهر کو کربن) اثرات زی

 : گردآوری شده اند 2جدول در 

  سستریل در کربن کو شهر یطراح منظور به ع ف نقاط 2جدول 

 نقاط ع ف سال

آغاز یک برنامه کاری به منظور طراحی مسیر خ ی  1973

 پارک از شمال تا جنوب شهر که ترکیبی از 

 .بود مسیر پیاده و دوچرخه

راه اندازی استراتژی اکولوژی لیسستر)اولین استراتژی در  19٨6

 س   شهر توسش شورای من قه(

 ساخت خانه سازگار با محیش زیست 19٨9

اولین شهر محی ی و به  تعیین لیسستر به عنوان 199٠

 رسمیت شناختن آن
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ت نمایندگی به اجالس سازمان ملق  ارسال یک هی 1992

 ر کنفرانس ریودمتحد زمین 

 تشکیق شورای حغظ محیش زیست با کیفیت 2٠٠1

راه اندازی طرح حسابرسی و مدیریت محیش زیست  2٠٠2

1(EMAS در مدارس، که کودکان و نوجوانان را نادر )

که به صورت عملی در مدارس به یادگیری در می سازد 

 مورد محیش زیست بپردازند.

ای هافتتاح مرکز بازیافت به منظور حذف فلزات، زباله   2٠٠3

کمپوست و بسیاری از کاغذ و پالستیک از زباله های 

 خانگی برای کاهش دفن زباله

 افتتاح شورای انرژی پایدار 2٠٠۵

انرژی های تجدید پذیر به معرفی یک سیاست جدید در  2٠٠4

منظور تهیه یک درصد از انرژی های مورد نیاز سایت از 

 انرژی های تجدید پذیر

اندام به نخستین طرح در جهت ت بیق با تغییرات آب و  2٠٠٨

 2٠11درخت تا سال  1٠٠٠٠هوایی و تعهد به کاشت 

تهیه تعهدنامه ای به منظور کاهش انتشار کربن، انتخاب  2٠1٠

 ر به عنوان دومین شهر پایدار بریتانیالیسست

برنامه ریزی به منظور تبدیق شهر لیسستر به شهر کو  2٠12

 2٠2۵کربن تا سال 

 

 
 [5خانه بومی لیچستر ] 5شکل 

 شهر سینو )سنگاپور( -4

 موقعیت شهر سینو  -1-4

 Error! Reference source) این شهر اکولوژیک

not found.)  صله شهر پکن نرار  1۵٠در فا و به  داردکیلومتری 

سعه پایدار  دنبال شهای تو سخگویی به چال روی های متفاوت جهت پا

میلیون نفر اسننت و پس از  11می باشنند. جمعیت این شننهر بیش از 

شهر  . اهداف تعیین شودمحسوب میشانگهای و پکن پرجمعیت ترین 

شتر د شهر اکولوژیکر طراحی این دشده  ر در جهت پایداری هرچه بی

 در نالب موارداز اصنول برنامه ریزی پایدار  اسنتفادهمحیش شنهری و با 

 ذیق محقق می شود: 

عدم اسنننتفاده از منابع تولید کننده انرژی تجدید ناپذیر و  -

 ... آالینده فسیلی، هسته ای و 

با ا - فزایش تراکو و حفظ انرژی از طریق طراحی فشنننرده 

 محوریت عبور پیاده 

ستفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدپذیر  - شید، )ا انرژی خور

 جهت تامین انرژی مورد ( باد، آب و خاک

 ... نیاز در ساختمان، حمق و نقق و 

 تبعیت از فرم زمین و طراحی با طبیعت  -

انلیمی مانند رطوبت، جهت باد، در نظر گرفتن ویژگی های  -

 شدت تابش نور خورشید، دمای هوا 

ها،  - ناهمواری  نداز طبیعی،  یت دادن و حفظ چشنننو ا اولو

 .... پوشش های گیاهی و 

 حفظ ارتباط شهر و ساکنانش با عناصر آب، خاک، باد و گیاه  -

 توسعه فضاهای سبز و پوشش های گیاهی متناسب با انلیو  -

تشننویق اسننتفاده از وسننایق نقلیه عمومی و محدود کردن  -

 استفاده از وسایق شخصی 

 تسهیق و کارآیی حرکت پیاده و دوچرخه سواری  -

ابداع روی های موثر مناسننب و ترکیبی با تلفیق انرژی های  -

 تجدیدپذیر 

 سازگاری فرم و عملکرد فضاها  -

ها تلفیق زمانی در طراحی فضننا-رعایت تباین و تنوع فضننایی -

 نور و تاریکی و سایه، تنگی و گشادی 

 فضاها، فضاهای مکث و حرکتی، تنوع فرم های کالبدی  -
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  ]2[ سنگاپور نویس شهر جامع طرح نقشه 6شکق 

 ( چین)شهر لینگانگ  -5

 موقعیت شهر لینگانگ  -1-5

و  2٠٠2برنامه ریزی شنننهر بندری لینگانگ چین از سنننال 

ساله )تا سال  2٠نظر گرفتن افق زمانی با در  2٠٠۵طراحی آن از سال 

( آغاز گردید. پروژه ساخت این شهر توسش دولت چین به عنوان  2٠2۵

نمونه ای از رشنند اکولوژیکی پایدار حمایت می شننود. نرار اسننت حدود 

هزار نفر در شنننهر لینگانگ زندگی و کار کنند. کارل پتر شنننون،  ٨٠٠

ناره آسننیا با توجه به کارشننناس اداره شننهرسننازی آلمان معتقد اسننت 

ضننریب باالی زاد و ولد و مهاجرت از روسننتاها در آینده نزدیک شنناهد 

سیار کالن و حتی چند صد میلیونی خواهد بود.  شهرهایی با جمعیتی ب

شهر  ساحت این  سال  3٠٠م شد و جمعیت آن در  کیلومتر مربع می با

سال  1٠٠٠٠٠تا  ٨٠٠٠به میزان  2٠٠۵ ست و تا  به  2٠2۵نفر بوده ا

نفر تخمین زده شده است. شهر لینگانگ به عنوان یک  3٠٠٠٠٠میزان 

سعه شرنی شهر جدید در تو شد که در جنوب  شهرهای پایدار می با ی 

شننهر شننانگهای و در امتداد سنناحق وانع شننده اسننت. پروفسننور ژنگ 

شگاه  سازی دان شهر شاره  Tongjiشیلینگ مدیر موسسه معماری و  ا

ند مان ماتی  ندا که ا ند  جدیدپذیر،  می ک های ت یه طبیعی و انرژی  تهو

نقش زیننادی در تحوالت آینننده شنننهر لینگننانننگ بننازی می کنننند. 

در هر واحد  CO2انتشار  منظور کاهشهای انجام گرفته به ریزیبرنامه

نسبت به سال  2٠1۵درصد تا سال  2٠تولید ناخالص داخلی به میزان 

رصننورتیکه شننرایش می باشنند. با توجه به م العات انجام شننده د 2٠1٠

ید کربن در سننننال  بد میزان تول یا مه  نان ادا به  2٠2٠کنونی همچ

درصد کاهش یابد و به  ۵٠تن خواهد رسید، این میزان باید  26133٠٠

 میلیون برسد.  1.3

صورت  شهرهای جدید گروه بندی های فعالیتی به  در طراحی 

در  هر خوشه شامق فعالیت هایی است که. خوشه هایی انجام می شود

شد می کنند شوند و با یکدیگر ر شه ها در . کنار یکدیگر جمع می  خو

شامق فعالیت هایی چون اداری، تجاری، فرهنگی،  شهر جدید لینگانگ 

مسننکونی، کاربری های مختلش، پوشننش گیاهی طبیعی و فضننای سننبز 

های برای تعریف هر خوشه از مرز، جاده، طبیعت و یا ساختمان. باشدمی

گیری سیستماتیک با انجام این کار شکق. شوداستفاده میها بین خوشه

 .انجام خواهد گرفت... شهری بدون وجود سرو صدا و یواهر و 

 2کربن در تایوانبه سوی شهرهای کم -6

با توجه به نتایج بدسنننت آمده از کنفرانس ملی انرژی سنننال 

   ، تایوان بکارگیری  برنامه شهر کو کربن را آغاز نمود.2٠٠9

این پروژه شننامق شننکق دادن به دو جامعه )تجربی( در اهداف 

هر شهر و شهرستان در طول دو سال، شش شهر کو کربن در پنج سال 

 2٠2٠در شمال، جنوب، مرکز و شر  تایوان تا سال  3حوزه زندگی 4و 

 است.  

ماه  1۵را در  4این کشور متعانبا دفتر کاربرد جوامع اکو )بومی(

سیس کرد تا ب 2٠٠9جون  شهرهای کو کربن را به تا ر طبق آن برنامه 

   کار بگیرد.

 

 ]4[ کربن کو یشهرها به یابی دست یبرا وانیتا اهداف 7شکق 
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 مفهوم جوامع کو کربن در این پروژه  

  های اصلیشاخص -1

 براسنننناس نرخ خودکفننایی  -گونننه روسنننتننایی

صرف انرژی صرف کق انرژی)م های تجدید پذیر بر م

  (انرژی

  خانگیمصرف بر   ▪

  های فسیلیمصرف سوخت ▪

  های تجدید پذیرمصرف انرژی ▪

شهری  -2 ساس بر –گونه  شار سرانه ا  ایگلخانه گازهای انت

  نسمت(\تن)

 

  منابع بازیافت نرخ –های ثانویه شاخص -3

 اسنناس نرخ زباله جامد  بر –زباله جامد  نرخ بازیافت

  بازیافت شده به کق زباله جامد

  فاضنننالب نرخ اسننناس بر –نرخ بازیافت فاضنننالب 

  فاضالب کق به شده بازیافت

  سایر معیارهای سنجش تکمیلی -4

  دسته بندی شهرهای کو کربن -۵

  انرژی خودکفایی نرخ اسنناس بر –گونه روسننتایی 

  مصرف انرژی( \ پذیر تجدید انرژی مصرف)

 تا %1٠در صننورتیکه میانگین مصننرف بر  در نواحی شننهری 

گونه روسننتایی در دسننته بندی باشنند  بیشننتر از نواحی روسننتایی %۵٠

  ارزشیابی در نظر گرفته می شود.

  بیشتر از میانگین ملی است. %1٠نرخ بازیافت منابع 

 

 در تایوان کربن کو یشهرها یزیر برنامه روند ٨شکق 

 منطقه پایلوت کم کربن   -1-6

         5اسمانگوس -1-1-6

   پیش زمینه 

متر باالتر از س   تراز در غبار مه آلود کوه  19٠وانع در ارتفاع 

  متر( 3٨٨4) برفی، دومین کوه بلند در تایوان

با  2٨مجموع  له بومی  1۵4خانوار  به نبی سننناکن که متعلق 

Atayal .در این روستا ساکن هستند  

سال  ست. 1979در  شده ا صق  شبکه تولید نیروی ملی مت  به 

)پیش از  بر  دسننترسننی یافت یکی از آخرین مناطقی در تایوان که به

 .(آن مشعق و چراغ گاز از منابع اصلی روشنایی محسوب می شدند

کشف شد به یک سایت  1991ناحیه جنگلی اولیه که در سال 

زیر  ایجاد شد. 199۵شبکه حمق و نقق در سال  گردشگری تبدیق شد.

 راه اندازی شد. 2٠٠4های تلفن در سال ساخت
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 اسمانگوس شهر تیموقع 9شکل 

 6پنگ هو -2-1-6

   پیش زمینه

پنگ هو در میان تنگه تایوان میان چین و تایوان وانع شننده و 

جزیره با مجموع مسنناحت  9٠تنها اسننتان جزیره ای تایوان اسننت و از 

ست.  ٨46.126 شده ا شکیق  پهنه حفایت از حیات  2کیلومتر مربع ت

ش سبز در وحش، پناهگاه مرغ دریایی در جزیره مائو و پناهگاه الک پ ت 

جا وجود دارد. عالوه  لت آن بازا گان و مناطق )رزرو( حفایت شنننده  وان

هو را ین، وزارت ارتباطات نیز من قه ملی خوی منظره و زیبای پنگابر

 راه اندازی کرده است.

 

 هو شهرپنگ تیموقع 10شکل 

  

 Rambela de la": ارزیابی فضای شهری   -7

Mina"  
 Barrioباید یادآور شنند که در تالی برای تشننری  نمونه موردی

de la Mina   در ناحیه شرنی شهر بارسلونا نرار گرفته است و با این

ست. محله از بانی نواحی  شده ا سنت آندیا ادغام  شهرداری  حال، در 

و خش راه آهن  Besosشنننهری که به آن تعلق دارد توسنننش رودخانه 

که این محله  کناره( بارسلونا جدا شده است. بنابرین با وجودیساحلی )

به عنوان بخشننی از کالن شننهر بارسننلونا محسننوب می شننود، مونعیت 

محی ی در راب ه با شهر دارد. این محله یک محله مسکونی پر تراکو با 

 ]۵[نفر جمعیت است 1۵٠٠٠تا  13٠٠٠جمعیتی در حدود 

 

 

 بارسلونا  -نایم ال دو ویبار از ییهوا دید و ییایجغراف تیموقع 11شکل 

ین  ن قننه ازا مجنناورت  Sant Adria de Besus م در 

بارسننلوناسننت و مانند سننایر شننهرهای اروپایی، در حال حاضننر با یک 

مونعیت کامال محی ی، با مشننکالت شننهری متنوعش، نه تنها در مورد 

 هایالحا  شدنش به ساختار شهری در حال تحول، بلکه میزبانی ضعف

شیه رانده –اجتماعی  انتصادی، مشکالت و محرومیت اجتماعی و به حا

شدن، شناخته می شود، . عملیات متعددی از مرمت این بخش از شهر 

مده  عادل سنننتابه مرحله ی عمق در آ عدم ت های تا راه حلی برای 

های مرکزی پیدا های شرنی شهر و بخشفیزیکی بین بخش -اجتماعی

عدم تعادل و شننروع فرآیند احیا  کنند. یکی از اسنننادی که برای حق 

( طرح طراحی شهری در 1واحد همسایگی ایجاد شد، مداخله مشترک 

خصننوص تبدیق رسننمی واحد همسننایگی )جایزه ملی اسننپانیا برای 

  Barrio de la Mina( طرح تبدیق )دگرگونی( 2شنننهرسنننازی( و 

 اسننت. این سننند با یک شننخصننیت شننهری)مدنی( نوی به توسننعه 
 Mina Rambela de la  یدگی یک محور مرکزی رسننن به عنوان 

کند و  تمام نلمرو را سنناماندهی می کند، تا مداخله ای سنناختاری یم

 برای احیای واحد همسایگی انجام داده باشد. )بنیانی(
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 [6( ]Rambela de la Minaدیدهای واقعی از پروژه ) 12شکل 

  شهر جدید هشتگرد -8

 موقعیت شهر هشتگرد -1-8

تحقیقاتی شهرهای جوان میان ایران و آلمان در پروژه مشترک 

دوجانبه در ایران و آلمان و با  پی برگزاری شماری کارگاه های تخصصی

ایران،  مشارکت طرفین پروژه شامق مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

دانشگاه فنی برلین و شرکت عمران شهرهای جدید بنیان گذاشته شده 

سازی شهری بهینه ،شهرهای جوان گزاری این پروژه تحت عنوان. است

انتشننار یافت. این  2٠1٠در سننال  دسننتاورد هامصننرف انرژی اهداف و 

کرا به کار گرفته -رویکرد در شنننهر جدید هشنننتگرد در من قه تهران

شهر جدید هشتگرد به منظور تبدیق شدن به پرجمعیتمی ترین شود. 

شده بود و برای آن  شهر جدید سکنه طرح ریزی  صد هزار  ایران با پان

کیفیت " و "فناوری نوین"، "هکتاری 3۵من قه "سنننه پروژه پایلوت 

در نظر گرفته شد. به جهت نرابت موضوعی بیشتر پروژه پایلوت  "نوین

با اهداف و رویکردهای پژوهش حاضننر در ادامه به  هکتاری 3۵من قه 

ضی  این پروژه می پردا سایت پروژه پایلوت من قه تو هکتاری  3۵زیو. 

در جنوب شهر جدید هشتگرد وانع شده است و از سوی شرکت عمران 

سکونت حدود ست. فن ٨٠٠٠ اشهرهای جدید جهت  ر تعیین گردیده ا

این من قه به گونه ای توسنننعه فرارشنننته ای سنننعی می کند تا ابعاد 

ریزی ر، برنامهریزی شهری، طراحی شهری، معماری، طراحی منظبرنامه

شهری، مدیریت آب  سی  شنا حمق و نقق و مدیریت حمق و نقق، انلیو 

تدابیر تکمیلی نیز از  ند.  به هو مرتبش و متصنننق ک مدیریت انرژی  و 

سننازی و نظارت و  طریق ارزیابی زیسننت محی ی، مشننارکت، توانمند

 [.9[]1] پایش همزمان اعمال می گردد

  جمع بندی -9

با توجه به بحران های زیسنننت محی ی پیش رو بسنننیاری از 

مه ریزی و طراحی  نا به بر ندام  به منظور حفظ حیات خود ا ها  شنننهر

ع اندامات جدی مربوط واند، با وجود اینکه شرشهرهای کو کربن نموده

سال اخیر گردد، ولی برنامه ریزی ها در این زمینه از می مربوط به چند 

ست گردیدهچند دهه پیش آغاز  سیق. ا شور ایران با توجه به پتان های ک

 استفادهخاص و تنوعات انلیمی که دارد، دارای نابلیت های بسیاری در 

از انرژی های تجدیدپذیر می باشد، با م العه روند شکق گیری شهرهای 

های توان وابستگی به سوختاخت آنها میکربن و پیروی از اصول سکو

های پاک فسننیلی را کاهش داد و آماده ورود به دوره جدید تولید انرژی

ر بدون شه 4هنده مقایسه ت بیقی ویژگی های دجدول زیر نشان . شد

د.کربن بررسی شده، می باش

  کربن کم شهر قیمصاد سهیمقا و یبند جمع 3جدول 

 اجرا محق پروژه نام
آغاز 

 پروژه
 اندامات اجرا تیعمون هدف

 مصدر

17 

 لومترکی

شهر 

 یابویب

2٠٠٨ 

از  ینفت ریو انتصاد غهس شیافزا

 6٠از  شیدرصد به ب 4٠حدود 

 یها تیدامنه فعال وعدرصد تن

 ،یچون آموزی، بانکدار یانتصاد

 نقق،حمق و  ،یداروساز ،یگردشگر

 ی.میپتروش

 یارزی افزوده مبتن عیبر صنا دیتاک

ی ها یبر دانش مانند انرژ

 .ریدپذیتجد

حال اجرا  در

طبق چشو 

 نییانداز تع

 شده تا سال

پایان  2٠13

 یول افتی یم

 مشکالت

 عثبا یانتصاد

 .شد ریتاخ

[12] 

 یدیخورش یباد و انرژ ریپذ دیتجد یها یاز انرژ هاستفاد

 قیاز وسا ادهاستفو  یشخص هینقل قیوسا دیشد تیمحدود

 .یحمق و نقق عموم

 پسماند آب هیزباله و تصف افتیباز

 سبز ساختمان ها یمعمار

 راندمان زانیم نیبا باالتر زاتیاز تجه هاستفاد
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 لیسستر

شر  

میدلنز 

 بریتانیا

آغاز 

برنامه 

ریزی 

1974 

و اجرا 

2٠٠٨ 

مورد  یدرصد از انرژ ستیب نیتام

و  ریپذ دیشهر از منابع تجد ازین

مصرف  یکاهش پنجاه درصد

به  2٠2۵تا سال  یانرژ یعموم

 .است 199٠نسبت سال 

حال اجرا  در

چشو  نییتع

 انداز تا سال

2٠2۵ 

 یدیخورش باد و ریپذ دیتجد یها یاز انرژ هاستفاد

 شیمح سازگار با یساخت خانه ها

 یحمق و نقق عموم قیاز وسا هاستفاد

 سبز ساختمان یزباله ها و معمار افتیباز

 ویمتناسب با انل یاهیگستری پوشش گ

 راندمان نیبا باالتر زاتیاز تجه هاستفاد

 سینو

1۵٠ 

کیلومتری 

 شهر پکن

2٠٠٨ 

از  داریپا یشهر شهر به ینا قیتبد

و  یو انتصاد یجهت اجتماع

محیش و با  یسازگار نیهمچن

موجود در شهر و  منابعحفایت از 

پاک و  یاستفاده از انرژ جیترو

و استفاده مجدد از  ریپذ دیتجد

 یها یمنابع با استفاده از فناور

سازگار با  یها استیو س نینو

در  یگذار هیو سرما ستیز شیمح

مختلف همچون آب.  یبخش ها

 یو حمق و نقق م نیزم ،یانرژ

 .باشد

در حال اجرا 

طبق چشو 

انداز تعیین 

شده تا پایان 

 2٠13سال 

 یمیانل یها یژگیبه وتوجه 

 یمومعحمق و نقق  قیاستفاده از وسا

 نیزم و یدیخورش ریدپذیتجد یها یاستفاده از انرژ

 ییگرما

 یو منابع آب یپسماند شهر تیریمد

 یاهیسبز و پوشش گ یتوسعه فضاها

 فرم و عملکرد بناها یسازگار

 یتعادل در تراکو ساختمان یبرنرار

 یحیگستری تعامالت و امکانات تفر

 لینگانگ

 جنوب

شهر  یشرن

 یشانگها

 برنامه

از  یزیر

سال 

2٠٠2 

 و

 یطراح

از 

2٠٠۵ 

 دیهر واحد تول CO2انتشار  کاهش

درصد  2٠ زانیبه م یناخالص داخل

 2٠1٠نسبت به سال  2٠1۵تا سال 

اجرا با  درحال

 2٠چشو انداز 

 2٠2۵ساله تا 

و  یحلقو یها رهیدا یبر رو یاصل یرهایدرنظرگرفتن مس

ها به منظور  رهیدا شعاع یبر رو ین ار شهر یها قیر

 کیکاهش تراف

 تراکو در شهر شیافزا

 پاک یعموم نقق حمق و یها ستویگستری استفاده از س

 بر ( یروی)ن

 بر  دیفاضالب و تول هیتصف عات،یضا تیریمد

و  یباد یها نیتورب ریدپذیتجد یها یاستفاده از انرژ

پمپ  ستویو س ییگرما نیزم ی. انرژیدیصفحات خورش

 ایآب در یحرارت

آب  اچهیدر جادیو ا یباز و سبز شهر یفضاها شیافزا

 یمصنوع نیریش

 کپنهاگ
 تختیپا

 دانمارک
 

انتشار کربن از  یدرصد 2٠ کاهش

 2٠19تا  2٠٠9سال 

فاند  یعیمرکز طب نینخست جادیا

 2٠2۵کربن تا سال 

 ریدپذیتجد یها یسهو انرژ شیافزا

 2٠2۵درصد تا سال  3٠ زانیبه م

 یکربن د یدرصد 1٠کاهش 

 یراجر حال اد

 ت هاینعال

کشور به زغال سنگ و نفت به نفع گاز  یکاهش وابستگ

 یدیباد و خورش ریدپذیتجد یها یو انرژ یعیطب

ن ساختما متما یبرا یحرارت مرکز ستویدرنظر گرفتن س

 ها

 همچون حمق و نقق گسترده یها ستویاستفاده از س

 استفاده گسترده از دوچرخه نیاتوبوس، مترو و ... و همچن

از  یمتر 3٠٠درصد از ساکنان کپنهاگ در  ٨٠سکونت 

 یحیمن قه تفر ایپارک 
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ساخت و  یپروژه ها قیاز طر دیاکس

 هریش یساز و نوساز

 زباله ها و پسماند افتیباز

 ی یمح ستیز کپارچهی تیریمد

شهرهای 

کو کربن 

 در تایوان

اسمانگوس 

 هو و پنگ

تا 

2٠2٠ 

اهداف این پروژه شامق شکق دادن 

به دو جامعه )تجربی( در هر شهر و 

شهرستان در طول دو سال، شش 

 4شهر کو کربن در پنج سال و 

حوزه زندگی در شمال، جنوب، 

 2٠2٠مرکز و شر  تایوان تا سال 

 است.  

 

 در حال اجرا

 درجه سلیسیوس   26تنظیو تهویه روی 

 های برنی ها و ن ع بر  دستگاهخاموی کردن چراغ

 ها های کو مصرف و صرفه جویی در هزینهاستفاده از المپ

 برای ذخیره آب و انرژی  green lableپذیری 

 دوچرخه سواری و پیاده روی بیشتر برای سالمت بیشتر 

 رانندگی نکردن برای یک روز در هفته 

 استفاده از خودروهای کو مصرف برای کاهش انتشار کربن 

 تغذیه بیشتر سبزیجات و استفاده کمتر از گوشت 

فنجان، کاسه، دستمال و کیف خرید خود را همراه داشته 

 باشید. 

ارزیابی 

فضای 

 شهری

"Rambel

a de la 

Mina" 

  بارسلون

یک مرکزیت شهری جدیداز طریق 

ی های حمق و نقق سبز و حتشیوه

های طراحی شهری، بر راه حق

اساس اصول پایداری شهری، در 

جهت کاهش انتشار کربن در 

 شهرها.

 تمام شده

باید یادآور شد که ارزیابی کلی ارائه شده نتیجه این  -

فرض است که تمام اصولی که برای ترویج کاهش انتشار 

کربن با توجه به برنامه ریزی و طرح ریزی فضای عمومی  

 [7]اند در یک درجه از اهمیت نرار دارند. تعریف شده 

 هشتگرد

 من قه

-تهران

 6٠ کرا

 یلومتریک

 تهران

 برنامه

از  یربز

سال 

2٠٠4 

هشتگرد به  دیشهر جد قیتبد

 داریپا یتوسعه شهر یهسته مرکز

 یاز لحاظ مصرف انرژ نهیو به

 من قه" لوتیسه پروژه پا یاجرا

 و "نینو فناوری" ،"هکتاری 39

تحت نظر اندامات  "نینو تیفکی"

 شهر جوان

 

 نشد اجرا

 یبلوک ها یدگیو کش ییبر جانما ویرانلیتوجه به تاث

 یشهر

 سبز یو فضاها یباز شهر یگستری فضاها

 ییمشو  ها و و ارائه اطالعات، خدمات ییجابجا تیریمد

حمق و نقق  یحرکت به سو رییجهت تف نیساکن یبرا

 یفراهو آوردن حمق و نقق محموم - ی یمح ستیز

 و دوچرخه ادهیپ یرهایجذاب. مس

 تیو مرکز یاجتماع یرفاه التیدر نظرگرفتن تسه

 محله در مرکز یاجتماع

 ویو تعداد طبقات با توجه به انل یتوجه به احجام ساختمان

 [9] من قه

از  یمختلف جهت انتقال انرژ یها یاستفاده از فناور

ساختمان  یحرارت یبه فضاها یانرژ نیتام یها ستویس

 یمسکون یها

 اهیفاضالب س هیو تصف یاستفاده مجدد فاضالب خاکستر

کاهش  قیاز طر ی یمح ستیز راتیکاهش تاث

 یبرا نیخاک. کاهش استفاده و اشفال زم یرینفوذناپذ

جهت  یآب بارندگ هی. بازگرداندن و تصفیساختمان مقاصد

 یمحل یمیانل قیو مالحظه مسا ینیرزمیز یآب ها یایاح
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ف مصر یو الگوها یانرژ یبهره ور قیاز طر یآگاه شیافزا

 ندیشهروندان به فرا و وارد کردن تخصص ویهمسو با انل

 [1] یزیبرنامه ر

نتیشه گیری -10

های با توجه به بررسی نمونه های ت بیقی و دستیابی به ویژگی

یک شنننهرهای کو تهکربن در جدول زیر و از طریق  ندی کلی دسننن ب

به می گذار  1٠توان  تاثیر یار مهو و  ند طراحی و اجرای دمع ر فرآی

ارای اهمیت بیشننتری دبرد. برخی از این معیارها کربن پیشننهرهای کو

باشننند، جدول زیر نشننان دهنده معیارهای مذکور به ترتیب میزان می

 باشد. یاهمیت هریک م

  یبررس مورد یها نمونه در کربن کم شهر یها یژگیو یبند تیاولو 4جدول 

 ها یژگیو فیدر اه یژگیو فیدر

 ییفضا نیو تبا وعتن تیبناها و رعا عملکردفرم و  یگارساز 6 ریدپذیتشد یها یاز انرژ استفاده 1

2 
 لیه از وسادافو است یشخص هینقل لیوسا دیشد تیمحدود

 یعموم نقل و حمل
7 

در تراکم  تعادل یها و برقرار یتوجه به اختالط کاربر

 یساختمان

 طیسازگار با مح یساخت خانه ها 8 اب پسماند هیتصف و زباله افتیباز 3

4 
 و سبز یها ساختمان یطراح و یمیاقل یها یژگیتوجه به و

 نیزم فرم و میاقل با متناسب یشهر باز یفضاها
 یاگاه شیو افزا یمردممشارکت  9

 هوا بهتر هرچه هیحشم و پالن ساختمان ها جهت تهو یطراح 10 راندمان زانیم نیباالتر با زاتیاستفاده از تشه 5

تاثیرگذاری و اهمیت همانگونه که بیان شننند برخی معیارها درصننند 

شهر کو کربن دارند که این  سایر ویژگی ها در ایجاد  سبت به  باالتری ن

تاریخی،  نه  به پیشنننی جه  با تو های مختلف  یت در شنننهر میزان اهم

با . اوت اسننتفمت... انداز و اهداف، منابع طبیعی در دسننترس و چشننو

 ها، میزانتوجه به م العات صنننورت گرفته و مقایسنننه ت بیقی نمونه

ست شده ا شان داده  شهرهای مذکور ن سی. اهمیت هر معیار در  ها برر

اده از انرژی های فاسننت"نشننان می دهد که در این میان سننه ویژگی 

تجدید پذیر، محدودیت شدید وسایق نقلیه شخصی و استفاده از وسایق 

سماند آب صفیه پ جز مهمترین  "حمق و نقق عمومی، بازیافت زباله و ت

شننهر مورد بررسننی بیشننترین میزان  4در هر  ویژگی ها می باشننند و

اهمیت را دارا می باشننند. بدین ترتیب می توان دریافت که در طراحی 

سه ویژگی  ضوعاتی که تحت تاثیر این  ست به مو شهر کو کربن می بای

شتری اعمال نمود، به عنوان  ستند توجه بی شهر ه شرایش انلیمی  مثال 

فاده از انرژ همچون باد در میزان اسنننت تابش و وزی  های ی میزان 

ها، کاربریتجدیدپذیر تاثیرگذار است و یا تراکو ساختمان ها و اختالط 

سیستو های حمق و  وعفرهنگ عمومی، شرایش انتصادی و اجتماعی، ن

و در امر بازیافت زباله و . را تحت تاثیر نرار می دهد اسننتفادهنقق مورد 

مواردی چون سنناختار زیربنایی شننهر، فرهنگ عمومی،  آب نیز تصننفیه

از  اسننتفادهدر مرحله بعد اصننول دیگری چون . موثر اسننت... انتصنناد و 

باال، توسننعه فضنناهای سننبز، ایجاد سنناختمان های  کیفیتتجهیزات با 

هر واجد اهمیت اند که ... سننبز، برنراری تعادل در تراکو سنناختمان و 

با . وی های اصننولی و کاربردی می باشننندبه نوبه خود نیازمند ر کدام

استفاده از این موارد و برنامه ریزی صحی  می توان شهرهایی متناسب 

 .با نیاز آیندگان را طراحی و اجرا نمود
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