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 چكیده

شدن مقدار زیادی دی  سترده از انرژی باعث آزاد  صاد، بهره برداری گ شد روزافزون جمعیت و اقت سایر همراه با ر سید کربن و  اک

ست. در نتیجه جامعه جهانی تحت چالش در جو زمین گازهای گلخانه ای سخت گیرانه ی تاثیرات هاشده ا ست. ایده  این پدیدهی  ا

سال  کربنکمجامعه  ستم  2007در  سی شد تا گازهای گلخانه ای را از طریق تكنولوژی و  شنهاد  صرف و  کربنکمدر ژاپن پی و تغییر م

ساس مطالعات کتابخانه ای دگی کاهش دهد. ی زنهاروش شهاین پژوهش بر ا سی ری ستگاه هابه برر صاد، تحلیل ایده و هاو خا ، اقت

شهر  ضایی  شهری ف سازی می کربنکمبرنامه ریزی  شهر سی قرار  کربنکمپردازد تا بتواند مبانی نظری مربوط به  را به دقت مورد برر

 و مراحل توسعه این شهرها بیان شده اند. کربنکممفاهیم کلی شهر  زدهد. در پایان نی

 کلمات کلیدی

 ، خاستگاه، اقتصاد، برنامه ریزی فضایی، ایده، مفاهیمکربنکمشهرسازی، 
 

  کربنکمی شهر هاو خاستگاه هاریشه -1

غالبا بپ دلیل  "توسههعپ پایدار شهههری"و  "پایداری شهههری"دو مفهوم 

روند. برای تمایز این دو میبپ جای یکدیگر بپ کار  هانزدیکی معنی آن

شانگر  شهری در واقع ن سعپ پایدار  شیم کپ کلمپ تو شتپ با باید توجپ دا

تواند اتفاق بیفتد، اما پایداری میفرآیندی اسهههت کپ در طی پایداری 

ضعیت . پایداری [3]ست کپ در طول زمان دوام داردهامجموعپ ای از و

ی مختلف تحقق بخشید. در سطح بین هاتوان در سطوح و مقیاسمیرا 

حادیپ بین UNEP1المللی، برنامپ محیط زیسهههت ملل متحد   ( و ات

                                                           
 در و دکتر آیدا ملکیست دکتر 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

هوم د گسهههتر  و بسهههط مفد( درصهههIUCN2المللی حفظ طبیعت  

سطح ملی، کمیتپ ستند. در  سعپ پایدار کپ  هاپایداری ه شوراهای تو و 

اند تشههکیل یافتپ اند. با غالبا بپ باالترین مراجع تصههمیم گیری وابسههتپ

توجپ بپ تاریخچپ شهرسازی از نظر اجرایی، در مقیاس شهری و منطقپ 

یار  یداری در اات پا هدا  یت را برای تحقق  ناسهههر ترین موقع ای م

. برای رسههیدن بپ توسههعپ پایدار جامعپ شهههری، در درجپ [1]ندگذارمی

ی تاریخی طراحی معماری زیسههت محیطی و سههاات و هااول ضههرور 

 گیرد. میساز طبیعی هماهنگ با محیط زیست مورد توجپ قرار 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 
  یشهر داریو توسعه پا یداریارتباط پا 1شکل 

زیسههت نیز نیاز بپ یافتن رابطپ بین سههاات و سههاز هماهنگ با محیط 

لی محیط زیست و ساات و ساز دارد. استفاده کامل از عوامل صعناصر ا

ندگی بهتر، جلوگیری از بروز  جاد محیط ز مطلوب محیط زیسهههت، ای

ات و سهههاز  ناب از سههها گذار بر محیط، اجت تاثیر نامطلوب و  مل  عوا

سیر سایر عوامل تاثیرگذار آ ست از  سان بر محیط زی شندمیر [. 7] با

( مدعی شده است کپ در نتیجپ SUDA3انجمن توسعپ شهری پایدار  

ی هاپخشههاین نامنظم شهههری، اسههتفاده نادرسههت از زمین و سههیسههتم

ناکارآمد، مصههرا انر ی و ضههایعا ، توسههعپ ناپایدار شهههری بپ وقو  

صل بحث[10]پیونددمی شهری حا ی طرفداران ها. نظریپ توسعپ پایدار 

شهری محیط زیست  درباره مسائل زیست محیطی بپ اصوص زیست 

است کپ بپ دنبال نظریپ ی توسعپ پایدار برای حمایت از منابع محیطی 

ی زیسهههت هاارائپ شهههد. در مقابل جامعپ پایدار و تاثیر پذیر از مهلفپ

شهههود کپ از منابع تجدید میای گفتپ محیطی، جامعپ ناپایدار بپ جامعپ

دارد، نسبت بپ فرایند طبیعی سیستم زیست  ناپذیر استفاده بین از حد

کند و متکی بپ منابع سههایر کشههورها میمحیطی زبالپ بیشههتری تولید 

شهرها بپ عنوان مراکز تراکم میجهت تامین نیازهای اولیپ اود  شد.  با

آیند. در میباالی جمعیت و مصهرا انر ی در سهراسهر جهان بپ شهمار 

سطح زمین را 2حالی کپ تنها  صد از  شغال  در صد از  7۵کنند میا در

صرا  شار میانر ی جهان را م صد گازهای  ٨0نمایند و منجر بپ انت در

صرا  40گردند میگلخانپ ای  شور را م صد از انر ی ک کنند. در میدر

چون شهر پایدار، شهر سازگار میی جدید و مفاهیهای اایر، ایدههاسال

لتی و سههازمان ی دوهاتوسههط گروه کربنکمبا محیط زیسههت و شهههر 

ست. یکی از این رو  شده ا ست ارائپ  شهر  هامحیط زی  کربنکممدل 

اسههت کپ بپ عنوان روشههی موثر در جهت سههاز  یا آب و هوا و محیط 

ی زیسههت هازیسههت شهههری در نظر گرفتپ شههده اسههت. توجپ بپ مهلفپ

محیطی و کاهن مصرا سوات فسیلی در تمام مراحل توسعپ شهری 

شهر پایدار یکی از زیربناهای ا شد کپ میصلی پیداین  ست بپ میبا بای

عنوان یک عامل تعیین کننده از مراحل اولیپ توسعپ شهری مدنظر قرار 

گرفتپ شههود. سههاات شهههر با هدا کاهن کربن یک راهکار اصههلی در 

سوات صرا  سیلی، کاهن زبالپ، اوداتکایی در هاجهت کاهن م ی ف

 ت ایجاد شهر پایدار است. تولید انر ی و کاهن آلودگی هوا و درنهای

ی جهانی محافظت از انر ی، تغییرا  آب هادر راسههتای مقابلپ با چالن

نیاز مبرم بپ سههرعت بخشههیدن بپ توسههعپ  ،و هوا و رشههد اقتصههادی

 200٨وجود دارد. این چالن در نشههسههت  وئن  کربنکمی هافناوری

 کپ عبارتند از: کانادا، فرانسهههپ، آلمان، ایتالیا،  G8وزرای کشهههورهای 

 اپن مطرح شد و توسط  4 اپن، روسیپ، انگلستان و امریکا( در آئوموری

( مورد تایید قرار IEA۵کشهههورهای عآهههو آ انی انر ی بین المللی  

یک  IEA گرفت. برای رسهههیدن بپ اهداا بلندپروازانپ کاهن کربن

ی بین المللی و با هاا تحت حمایتی کاهن کربن رهاسههری از فناوری

دهد. هدا کلی پیشههبرد میمشههاوره نزدیک دولت و صههنعت توسههعپ 

 ۵0ی اصلی بپ منظور کاهن هاتوسعپ جهانی و دستیابی بپ تکنولو ی

سید  صدی میزان دی اک سال کربن در شد. چارچوب در می 20۵0تا  با

 ETPبا توجپ بپ سههناریوی   IEA نظر گرفتپ شههده برای چشههم انداز

C2°  کپ مجموعپ ای از مسهیرها بپ  6اسهت. چشهم انداز فناوری انر ی

ی مطلوب هامنظور دستیابی بپ پایداری انر ی در همچون انتخاب گزینپ

ی محیطی را ها، حفاظت از انر ی و شههاا های تکنولو یهادر هزینپ

ی هادهد کپ چگونپ فناوریمیکند. این سهههناریو توضهههیح میمطرح 

 ٨0منجر بپ شههانی  20۵0ی انر ی تا سههال هاام بخنمختلف در تم

درجپ سانتیگراد  2درصدی در محدود کردن متوسط دمای کره زمین تا 

کند کپ همچنان در سههطح پایین باقی بماند. میشههود و تآههمین می

محیط زیسههت سههالم، تآههمین کننده سههالمت افراد جامعپ یا همان 

ودگی هوا بین از مسایل ی اجتماعی است کپ در این میان آلهاسرمایپ

 متر هادیگر تهدید کننده اسههت. هر انسههان در طول حیا  اود میلیون

ی مجاری تنفسهههی، هاکند و حاد بودن عفونتمیمکعر هوا را تنفی 

توجپ محققان را بپ بحران آلودگی هوا معطوا کرده اسهههت. زیرا هوا بپ 

ی شیمیایی هاهاصلی  آب، هوا و غذا( ورود آالیند عنوان یکی از سپ راه

و عوامل بیماری زا بپ داال بدن اسهههت. از طرفی از آن جا کپ یکی از 

عناصههر حیاتی و ضههروری زندگی بشههر نیز هسههت، پردااتن بپ آن، بپ 

 کند. میچندان پیدا  وعنوان یکی از مسایل شهروندی اهمیتی د
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  کربنکماقتصاد  -2

گسترده از انر ی همراه با رشد روزافزون جمعیت و اقتصاد، بهره برداری 

ای باعث آزاد شدن مقدار زیادی دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانپ

ست. در نتیجپ جامعپ جهانی تحت چالن سخت گیرانپ ی هاشده ا ی 

ی غیر قابل انکار، گرم شدن هاتاثیرا  گازهای گلخانپ ای است. حقیقت

بار  برا، هاجهانی،کاهن یخچال ها و حتی  و  یا افزاین سهههطح در

شورهای جزیره شدن برای ک ای مانند مالدیو وجود دارد. تهدید ناپدید 

در راسهههتای توسهههعپ پایدار برای رسهههیدن بپ یک تعادل بین توسهههعپ 

بر پایپ  کربنکماقتصههاد  اقتصههادی و حفاظت از منابع زیسههت محیطی،

مصرا بهینپ انر ی و آلودگی کم بپ یک مسئلپ مهم بین المللی تبدیل 

ی است کپ بعد از انقالب صنعتی و انقالب اطالعاتی شده است و گرایش

مفهوم اقتصههاد  تاثیر زیادی بر اقتصههاد جهانی بپ جای اواهد گذاشههت.

گزار  هیا  دولت در منابع "برای نخسهههتین بار رسهههما در  کربنکم

سال  "انر ی شنهاد و برای اولین بار مطرح گردید. 2003بریتانیا در   پی

ر تمام دنیا بپ اود جلر کرد. ایده جامعپ این موضههو  توجپ زیادی را د

در  اپن پیشنهاد شد تا گازهای گلخانپ ای را از  2007در سال  کربنکم

سیستم  ی زندگی هاو تغییر مصرا و رو  کربنکمطریق تکنولو ی و 

ستجو  میکاهن دهد. ک شرو  بپ ج شتری  شهرهای بی شورها و  بعد ک

 نمودند.  کربنکمامکاناتی برای بکارگیری اقتصاد 

  کربنکمشهر  -3

در توسههعپ  میشهههر بپ عنوان مرکز زندگی بشههر و تولیدا ، نقن مه 

کند. شهههر حامل مواد اسههاسههی  بنیادی( برای میایفا  کربنکماقتصههاد 

 میپشتیبان مه کربنکمتوسعپ اقتصادی جامعپ است، در حالیکپ شهر 

 کربنکمبرای صههرفپ جویی انر ی، کاهن انتشههار و توسههعپ اقتصههاد 

 کربنکمبپ عنوان تنها راه برای تحقق توسهههعپ پایدار، شههههر  هسهههتند.

گراین جدید برای سااتارهای شهری آینده اواهد بود. در ابتدای سال 

شههههر در چین شهههرو  بپ برنامپ ریزی شههههرهای  20بین از  2009

یا شهرهای اقماری کردند. شانگهای و بائودینگ هر  کربنکماکولو یکی 

در  کربنکمبرنامپ توسعپ شهرهای "ن اولین شهرهای آزمایشی دو بعنوا

سط  "چین شدند  تو صندوق جهانی برای طبیعت(. WWFانتخاب   :

شهر  سااتن پالن  شکار  پیشروست  کربنکمبموجر آن بائودینگ در آ

بپ عنوان پرو ه طرح  کربنکمو هدا اصههلی شههانگهای، منطقپ تجاری 

 7هنگ کیائو است.  CBDتفصیلی 

نداردهای طراحی شههههری برای در  تا یدار چین، اسههه پا مپ انر ی  نا بر

ارائپ شههده اسههت. این اسههتانداردها حمل و نقل،  کربنکمی هامجتمع

پیاده روی و اسههتفاده از دوچراپ یا موتورسههیکلت را، بدون سههاز  با 

شبکپهاکنند. بلوكمیجریان اتومبیلها، تقویت  ی با ابعاد یهای بزرگ با 

شههوند تا ترافیک را متفرق و عبور عابرین پیاده را مین انسههانی جایگزی

ند. اهتسهیل و ایمن سازند. مسیرهای دوچراپ کامال از ترافیک جدا شد

نپ یا یت هاپا کاربری مختلط و تراکم تقو با  یت(  قل  ترانز ی حمل و ن

سودگی و ایمنی عابرین پیاده طراحی می شتر برای آ شوند. و ایابان بی

یمی تا ظرف ند  یر اینشهههو یل. ترک اصهههول برای » ت عبوری اتومب

ی قابل زندگی تر و با مصههرا انر ی هابپ محیط «کربنکمی هامجتمع

 شود. میی کمتر منتج هاکمتر، تولید گازهای گلخانپ ای کمتر و آسیر

 اصول طراحی ارائپ شده در این برنامپ بپ شرح زیر است: 

ی با مقیاس های قابل پیاده روی و بلوكهاتأمین خیابان (1

 انسانی جهت تسهیل جریان پیاده 

جهت تأمین امنیت و راحتی  هاپیکربندی بناها و کاربری (2

 عابرین پیاده 

ی دوستار دوچرخه جهت کاهش هاساخت شبکه (3

 وابستگی به اتومبیل 

و  میی مبتنی بر حمل و نقل عموهاساخت خیابان (4

همسایگی جهت آسودگی استفاده کنندگان حمل و نقل 

 یمعمو

ساخت بلوکها، واحدهای همسایگی و نواحی با کاربری  (5

 ای مختلط جهت کاهش سفرهای برون محله

در فواصل قابل  میاختالط فضای باز و خدمات عمو (6

 دسترس از طریق پیاده روی 

ی اجتماعی کارا به لحاظ انرژی هاساخت بناها و سیستم (7

 جهت کاهش تولید کربن 

بتدایی در برنامپ ریزی یک شهر است و تنها حالت ا کربنکمایده شهر  

ی تئوریک یا دیدگاههای هادر شهههرها تحت بررسههی اسههت و سههیسههتم

اما، اقداما  آزمایشی ابتدایی  .برنامپ ریزی کاملی هنوز مقرر نشده است

مقلصههد متبتی در جهت انقطا  سههیسههتم برنامپ ریزی شهههری سههنتی، 

انجام داده و محرك  ی توسهههعپ و برنامپ ریزی مبتنی بر تجربپهاتئوری

 نمودن شهرها شده است.  کربنکمفرآیندهای 
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  کربنکمتحلیل ایده شهر  -1-3

شهر  شهرها و رها " کربنکمایده  شار گازهای گلخانپ ای در  کاهن انت

شیوه ست  شتپ تولید،  –ی عملیاتی اجتماعیهاشدن از د صادی گذ اقت

سیار، صرا و دوراندااتن ب صاد  م سعپ اقت و ابدا   کربنکماز طریق تو

در شههههرهاسهههت. بنابراین برای شهههکل دادن یک  کربنکمتکنولو ی 

سیستم اقتصادی بسیار موفق و موثر و صرفپ جویی انر ی برای سااتار 

بهینپ و بهره برداری مداوم، معرفی رو  زندگی سهههالم و صهههرفپ جو و 

شهری هاو رو  کربنکم سعپ ی  ستیابی بپ تو صرا و در نهایت د ی م

 یدار و موثر و پاك امری ضروری است. و پا کربنکم

پی بردن بپ یک رو  سههااتار شهههر و نحوه  "کربنکمایده ی شهههر 

توسههعپ اجتماعی سههودمند برای کاهن انتشههار کربن تحت شههر  الزم 

ی توسههعپ هاتکفل و بهبود اسههتانداردهای زندگی از طریق تغییر رو 

 Dai Yexinاست. همانطور کپ "اقتصادی، ایده مصرا و رو  زندگی

شنهاد  شهر میپی صاد  کربنکمکند. یک  شد،  کربنکمباید اقت شتپ با دا

دارد و ساکنان آن باید زندگی  کربنکمهمچنان کپ الگو و هدا توسعپ 

بپ عنوان ویژگی کربنکم ند، و هارا  نداری قبول کن تاری و پ ی رف

رابپ عنوان یک طرح  برنامپ کار(  کربنکممدیریت دولتی باید جامعپ 

با توجپ بپ این نقطپ نظر توسهههعپ شههههر  سهههااتاری مد نظر قرار دهد.

یک فعالیت داد و سههتدی سههاده نیسههت همچنین یک فعالیت  کربنکم

 باشد. میدولتی کامل نیز ن

 ی مشترك نکا  ذکر شده بپ شرح زیر است: هاجمع بندی ویژگی

صادی  کربنکمشهر  سعپ اقت سوی تو سعپ پایدار  کربنکمب و هدا تو

 متمایل است. 

ی اقتصههادی، توسههعپ هابپ تبدیل و تنظیم شههیوه فعالیت کربنکمشهههر 

اجتماعی و شیوه زندگی و مصرا، در جهت گستر  و پیشرفت توسعپ 

صادی و  کربنکمتکنولو ی  سا  اقت س شبرد متعارا حکومتی، مو و پی

 کند. میساکنان بپ عنوان اصول چندگانپ استناد 

شهرهای در  ضر  در تغییرا  آب و هوایی میمبحث مه کربنکمحال حا

این تغییرا  بپ انقالب صههنعتی  شههوند. با این حال آغازمیمحسههوب 

بپ طرز کاماًل  گردد کپ در دهپ اایرمیسهههال پین ( باز  250 حدود 

شکاری، ست. برای متال  آ شده ا سطوح میملموس  توان بپ باال آمدن 

کند (،کاهن سهههطح میآب دریا   کپ بسهههیاری از شههههرها را تهدید 

سالی شک صر بپ فردی  هادریاهای قطبی، ا و اتفاقا  آب و هوایی منح

شور زندگی شاره کرد. هاکپ در چندین ک ست، ا ی زیادی را نابود کرده ا

سا  بی ٨ی ایزو کارپهابر این مبنا کنگره شکیل جل ن المللی با هدا ت

ی ها(، شهههرو  بپ تال 1997  9برای جانشهههین سهههازی پروتکل کیوتو

پیگیری جهت کاهن گازهای گلخانپ ای کرده اسهههت. عمده این تال  

بر برنامپ ریزی شهری  جایی کپ جمعیت و منابع را در اود جمع کرده 

اصههل انفکاك  7، 2009 باشههد. این کنگره در سههالمیاسههت( متمرکز 
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  کربنکم

بیشتر در تدوین  کربنکمریزی شهری  حال حاضر( ایده شهر در برنامپ

ستمیاهداا برنامپ ریزی دیده  شار کلی کربن شود. د یابی بپ کاهن انت

ی متنو  برنامپ ریزی امکان پذیر اسههت، هادر یک شهههر از طریق رو 

شاا  شهرها حتی  شار کربن  میی کهابرای  بتن را برای کاهن انت

طیف متنوعی از مراحل را  کربنکمفرمول بندی کرده اند. هدا شههههر 

ی برنامپ ریزی فآههایی  ماکروسههکوپیک( و هادهد از طرحمیپوشههن 

ی جامع  میانپ( تا اداره سااتار مصرا انر ی  میکروسکوپیک(. هاطرح

 Non-Material Levelsمل مراحل غیر مادی این ایده همچنین شا

همانند اقتصاد شهری، شیوه رفتار اجتماعی ساکنین با اهمیتی بپ اندازه 

برنامپ ریزی فآههایی بر مبنای شهههر [. 4]شههودمیمدیریت امور متعارا 

آایی با مقیاسکربنکم ستفاده از معانی مختلف ها، در ف ی مختلف، با ا

کارب ند  مان مپ ریزی شههههری  نا نپ کردن بر ندهی برای بهی ما رد سهههاز

سبز اکولو یکی  آای  شهری، افزاین ف صنایع  عملکردها، ارتقا عملکرد 

ساکنان، تا کاهن  کربنکمی مختلف و ارتقا رفتار هادر مقیاس در بین 

سااتار عمو شهرها، تا دست یافتن  میمصرا انر ی و بهبود  انر ی در 

شده و افزاین  شر  جمع آوری کربن در بپ هدا کاهن کلی کربن منت

ست اهشهر شد .ممکن ا شاهده  شکل گیری  [4]همانطور کپ م زمینپ 

نشهها  گرفتپ اسههت و این در  کربنکماز اقتصههاد  کربنکمنظریپ شهههر 

صول بپ  سعپ پایدار و در نتیجپ ح صادی تو ستیابی بپ ابعاد اقت جهت د

نگاه عمده بر انتشههار دی  هدا پایداری شهههری اسههت. در این نظریپ

سید کربن  سواتCO2اک صل از احتراق  صارا ها( حا سیلی در م ی ف
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صارا شاره صنعتی بپ عنوان یک گاز  اانگی و م شود. یمگلخانپ ای ا

شدن زمین  هدا کاهن گازهای گلخانپ ای در جهت جلوگیری از گرم 

ست کپ زندگی  ست محیطی ا سایل  پیامدهای(زی سایر م و بپ تبع آن 

ا یکی دیگر از مواردی کپ در شههههرهای کند. اممیانسهههانها را تهدید 

امروزی و در میان هیاهوی انسان و اتومبیل بپ معآلی پر اهمیت تبدیل 

ست. از میان تمام آالینده ست، آلودگی هوا سید هاشده ا ی هوا مونوک

سیار  COکربن  سانها ب سالمت ان ست کپ برای  یکی از مهم ترین آنها

بپ جایی رسیده است کپ  هاندهباشد. افزاین روز افزون این آالیمیمآر 

آاهای عمو آور در ف شهرهای پر جمعیت ح شهرها و   میبرای کالن 

شههود. از این رو برای میتهدیدی برای سههالمت شهههروندان محسههوب 

ضو  نیز مورد  ست این مو شهری بدون کربن الزم ا آای  طراحی یک ف

 بررسی قرار بگیرد.

  کربنکممفاهیم پایه شهر  -3-3

ی سههیاسههت هاسههعپ پایدار بپ جریان اصههلی بحثدر راسههتای ورود تو

هانی محیط  تپ ج گذارتر از گزار  کمی تاثیر یدادی  هانی، هیچ رو ج

(، کپ معموال با عنوان کمیتپ برانتلند شههنااتپ 19٨7زیسههت و توسههعپ 

صور  یک می سیعی بپ  سطح و ست. این گزار  کپ در  شود، نبوده ا

بیان کننده آن منتشهههر شهههد،  "آینده مشهههترك ما"کتابچپ بپ عنوان 

موضهوعی اسهت کپ امروز بپ عنوان تعریف متداول توسهعپ پایدار مطرح 

توسهعپ ای کپ نیازهای کنونی را بدون بپ اطر اندااتن توانایی "اسهت: 

 ویلر و بیتلی،  "ی آینده برای تامین نیازهایشههان برطرا نمایدهانسههل

لم و (. پی از آن در ابتدای قرن بیسههتم با توسههعپ سههریع ع٨1: 13٨3

تکنولو ی، ساات و ساز بین از حد انسان تعادل طبیعی محیط زیست 

ی پین آمده عواقر جبران ناشدنی را برای انسان هارا برهم زد و بحران

شهر  بپ عنوان یک مفهوم جدید در نظر گرفتپ  کربنکمبپ ارمغان آورد. 

شده است و در حال تبدیل شدن بپ یک موضو  جهانی و اصلی توسعپ 

سال میشهری  شد. در  سان و کره زمین  1971با سکو در بیانیپ ان یون

(MAE)  مفهوم شهههر زیسههت محیطی را ارائپ داد کپ از منظر زیسههت

در حال [. 7]باشد میمحیطی روشی برای مطالعپ ساات و ساز شهری 

را بپ سههپ دسههتپ تقسههیم  کربنکمحاضههر دانشههمندان چینی شهههرهای 

 : (1جدول   کنندمی

 [5] کربنکم یانواع شهرها 1جدول 
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توان دو هدا میباشهههد اما میی فوق متفاو  هاگرچپ نقطپ تاکید ایده

بپ دنبال کاهن  کربنکمیافت: یک اینکپ شههههر  هامشهههترك میان آن

باشد، و دیگری اینکپ میانتشار کربن است، اما اساس آن رشد اقتصادی 

همچون: اقتصادی،  هابسیاری از جنبپ کربنکمنظام سیستماتیک شهر 

صرا، فناوری، محصول و ایده را  اجتماعی، فرهنگی، الگوهای تولید و م

شهر [۵]گیردمیدر بر  ست مورد  کربنکم. مفهوم  سازگار با محیط زی

ست. در  شده ا شنااتپ  سمیت  ستره جهان قرار گرفتپ و بپ ر توجپ گ

سههااتپ  کربنکمبسههیاری از کشههورها شهههرهای زیسههت محیطی و یا 

ی سههازگار با هاریزیاند و تا درجا  مختلفی موفق بوده اند. برنامپهشههد

سههاات و سههاز زیسههت محیطی شهههری در چهار حوزه اصههلی انجام 

ست محیطی و منابع. می صادی، اجتماعی، زی سعپ اقت . در [7]گیرند: تو

شورها از هااین برنامپ ریزی سیرهای مختلف ک  آنچپ کپ اهمیت دارد تف

سعپ  ست. بپ عنوان متال انر ی  کربنکمتو ، کربنکم، زندگی کربنکما

. کربنکم، جهان کربنکم، گردشههگری کربنکم، شهههر کربنکمجامعپ 

سی نیز میان هااند اما برای تفاو این مفاهیم بپ یکدیگر مرتبط سا ی ا

بپ سپ مرحلپ  کربنکموجود دارد. با االصپ نمودن مفاهیم توسعپ  هاآن
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ود در مهههههههههههههههههههههوجههههههههههههههههههههه

 

 یابیم. میدست  2 شکل

 
 کربنکممراحل توسعه  2شکل 

 

نیز همانند هر پرو ه دیگری نیازمند توجپ  کربنکمسههاات شهههرهای 

دارای یک  هاباشههد برای متال این پرو همی هابیشههتر در برای از زمینپ

ستماتیک  سی ستند، عالوه بر آن یک پرو ه  هدا دراز مد  و زمانبر ه

نیاز بپ در نظر گرفتن عوامل  کربنکماسههت و سههاات و سههاز شهههر 

مختلفی چون اقتصههاد، سههااتار صههنعتی، سههااتار انر ی، اسههتفاده از 

ی انر ی، سیستم حمل و نقل، اجتماعی، قوانین حکومتی و ... هافناوری
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شهر  شهرهای مختلف، الگوهای مختلف توسعپ  شامل  کربنکمدارد.  را 

قتصههادی، گردند و عواملی چون شههرایط طبیعی، سههطح توسههعپ امی

سههااتار صههنعتی، اجتماعی، فرهنگی و جهت گیری توسههعپ شهههری 

تاثیرگذار اسههت. در مواجهپ با این پرو ه دراز مد  سههیسههتماتیک یک 

توان میسههیسههتم ارزیابی نیز مورد نیاز اسههت. با توجپ بپ نتایج ارزیابی 

شهر  ساز  ساات و  صالحا  را اعمال نمود. در االل فرایند طوالنی  ا

کن است ارزیابی سیستم با توجپ بپ تغییر وضعیت در زمان مم کربنکم

و  کربنکمبپ تولید  کربنکم. اقتصاد [۵]تعیین شده، نیز مورد نیاز باشد

شاره دارد و از طریق انر ی کربنکمسبک زندگی  شرده و بهره هاا ی ف

شار گازهای گلخانپ ای در تولید و  برداری از منابع کم انر ی، کاهن انت

شا ست و تغییرا  آب و هوایی، کاهن ف صادی بر محیط زی شد اقت ر ر

ی اجتماعی، محدود کردن مصرا محصوال  پر انر ی و هاصرفپ جویی

شویق مردم بپ تولید  صرا  کربنکمت . [6]پردازدمی کربنکمبپ تحقق م

ست و باید  ساز ا شکل  ستم انر ی فعلی از نقطپ نظر اکولو یکی م سی

ذیر و غیر آالینده جایگزین گردد. اما توسط یک سیستم انر ی تجدید پ

ی اارجی انر ی فسهههیلی این کار تدریجی و دشهههوار هابپ علت هزینپ

کپ این در تصهههمیم گیری هد بود  ید هااوا با ی کالن اقتصههههادی 

توانند میی تجدید پذیر در سههپ سههطح ها. انر ی[2]شههود پدرنظرگرفت

، هاوه سااتمان داال شهر و در مقیاس ارد(، گر ارائپ شوند: سااتمان

شهر، منطقپ شهری( و  شهری در مقیاس کالن( منطقپ مقیاس درون    

گردند را میبپ طور کلی اقداماتی کپ منجر بپ کاهن تولید کربن [. ٨]

توان بپ دو دسههتپ اقداما  با تاثیر مسههتقیم و غیر مسههتقیم تقسههیم می

صرا انر ی ل صرفپ جویی در م وازم نمود. بپ عنوان متال اقداماتی چون 

و تجهیزا  لوازم اانگی و ... (، تشهههویق بپ معماری همسهههاز با محیط، 

ی سازگار با محیط زیست، ایجاد شبکپ هاتشویق بپ استفاده از اتومبیل

ستفاده از انر ی شویق بپ هاانر ی منطقپ ای، افزاین ا ی تجدید پذیر، ت

اال صرفپ جویی در مصرا انر ی، دارای تاثیر مستقیم و اقداماتی چون ب

بردن تراکم ساات و ساز شهری، اقداما  ترافیکی، حفاظت از جنگل و 

لپ با اثرا  جزایر حرارتی، اقداما  موثر بر هازمین ی کشهههاورزی، مقاب

ستقیم  شهری بپ طور غیر م سبز  آاهای  شگیری از بالیا و افزاین ف پی

 تاثیر گذارند. 

ی اصههلی در جهت پاسههخگویی بپ هایکی از راه کربنکمطرح توسههعپ 

ف گوناگونی از توسعپ یباشد، در این زمینپ تعارمیتغییرا  آب و هوایی 

صاد  کربنکم ست.  کربنکمو یا جامعپ  کربنکمهمچون اقت شده ا ارائپ 

 ی زیر را داشتپ باشد: هاباید ویژگی کربنکمبپ عنوان متال جامعپ 

یدارند به اقداماتی که سازگار با اصول توسعه پا -

در  های توسعه همه ی گروههاتوجه کند و نیاز

 جامعه را برآورده سازد. 

مشارکت عادالنه در جهت کاهش انتشار کربن  -

 جهانی ایجاد کند. 

وری انرژی و استفاده از منابع سطح باالیی از بهره -

 و تولید فناوری نشان دهد. کربنکمانرژی 

 الگوهای مصرف و رفتاری که مطابق با کاهش -

 انتشار گازهای گلخانه ای است را اتخاذ نماید. 

نماین داده شده است، در دو  2جدول در  کربنکمانوا  مختلف توسعپ 

شد  سعپ ر شیوه زندگی  کربنکمنو  از این تو ( فرض بر آن کربنکمو 

ست.  سازگار با کاهن قابل توجپ میزان کربن ا ست کپ رشد اقتصادی  ا

در حالیکپ دو رو  دیگر اینگونپ نیستند. رویکرد موازنپ اقتصادی تاکید 

بر کاهن کربن از تغییر تکنولو ی دارد، در حالیکپ رو  همزیسههتی با 

ی هاتخابطبیعت بر کاهن تقاضههها از طریق تغییر شهههیوه زندگی و ان

 رفتاری تمرکز دارد. 

 

 [9]کربنکممراحل توسعه  2جدول 

 هارویکرد کربنکمنوع توسعه 

با سطح  ها)اقتصاد سبز(: بر تولید اقتصادی و چگونگی تولید کاالها و سرویسکربنکمرشد 

 کند. هدف ان جداسازی رشد اقتصادی از انتشار کربن است.میانتشار پایین تر تمرکز 

ر دتمرکز به طور عمده بر کاهش اثرات، هرچند 

 کند.میا فانطباق با شرایط نیز نقش ای

 روش: تغییر فناوری، تغییر بخشی

شد و توانایی مصرف )شیوه زندگی سبز(: بر مصرف یک اقتصاد رو به رکربنکمشیوه زندگی 

کننده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از طریق مصرف محصوالت دوستدار اقلیم 

دهد )به عنوان میکند. این تغییر در شیوه زندگی و تغییرات رفتاری را نشان میتمرکز 

 مثال نصف نمودن تولید گاز گلخانه ای اما دوبرابر نمودن تولید ناخالص داخلی(.

وی بر کاهش و انطباق با شرایط به طور مسا

 کند.میتمرکز 

روش: تغییرات رفتاری، تغییر بخشی، تغییر 

 تکنولوژی
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 موازنه اقتصادی: تمرکز بر اقتصاد با هدف توسعه به جای رشد.

کند میبه طور عمده بر کاهش اثرات تمرکز 

هرچند در جهت انطباق با شرایط نیز نقش ایفا 

 کند.می

وان یک رشد بی طرف مورد نیاز است )به عنوان مثال نصف نمودن عدم جداسازی به عن

 انتشار گازهای گلخانه ای با ثابت نگه داشتن تولید ناخالص داخلی(.
 روش: تغییر فناوری، تغییر بخشی

ا طبیعت: تمرکز بر مصرف اقتصادی با هدف توسعه به جای رشد. رشد بی طرف بهمزیستی 

ه عنوان مثال نصف انتشار گاز گلخانه ای با ثابت نگه بدون جداسازی مورد نیاز است )ب

 داشتن تولید ناخالص داخلی(

به طور مساوی بر کاهش اثرات و انطباق با 

 کند. میشرایط تمرکز 

روش: تغییر رفتاری، تغییر بخشی، تغییر 

 تکنولوژی

 جمع بندی: -4

در مقالپ حاضر کپ در آن بپ بررسی و معرفی رویکرد جدید شهرسازی 

کم کربن پردااتپ شده، پی از معرفی ریشپ ها و ااستگاههای شهر 

کم کربن بپ یکی از مباحث مهم در این شهرسازی با عنوان اقتصاد کم 

کربن کپ بیان کننده یکی از نیازهای بنیادین این شهرسازی است 

ر ادامپ با معرفی شهر کم کربن و تحلیل ایده این پردااتپ شده است. د

گونپ شهرها، برنامپ ریزی شهری و فآایی بر اساس ایده شهر کم کربن 

بیان شد تا با توجپ بپ آن بتوان مفاهیم پایپ شهرسازی کم کربن را 

بیان کرد. در این بخن بپ بررسی انوا  شهرهای کم کربن پردااتپ شد 

بحث اقتصاد کم کربن،  3مرکز بر اساس نو  شهر با اهداا مت 3کپ 

کاهن انتشار کم کربن و الگوی جدید توسعپ کم کربن  کپ بپ همپ 

زمینپ ها تاکید دارد(  شناسایی شدند. پی از تحلیل این نو  شهر ها 

مراحل توسعپ کم کربن شنااتپ شد کپ براساس اقتصاد کم کربن، 

رشتپ بیان شدند.  جامعپ کم کرن و جهان کم کربن سخنان اساتید این

در انتها نیز پی از مرور و شناسایی انوا  توسعپ کم کربن از دیدگاه 

اساتید مختلف این رشتپ دیدگاه دیکسون بپ عنوان دیدگاه برتر 

 شناسایی و بیان شد. 
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