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چکیده
افزایش تقاضا برای انرژی و تأكيد بر پایداری محيطزیست ،باعث ایجاد انقالبی در
زیرساختهای انرژی موجود در محيط ساخته است .به موازات آن ،سيستمهای انرژی توزیع
شده بيشتری ،بهسرعت در حال ظهور هستند .این تغييرات بهطور حتم بر طراحی ،بهرهبرداری
و مدیریت ساختمانها تأثير میگذارد .در این مقاله باهدف ارزیابی كارآیی انرژی در مقياس
محلهای با استفاده از مدل ليد در راستای توسعه پایدار در محله یوسفآباد منطقه شش تهران
انجام میشود .نوع تحقيق كاربردی و روش مطالعه توصيفی – تحليلی میباشد .روش
جمعآوری اطالعات كتابخانهای و دادههای تفضيلی منطقه شش تهران بوده و تجزیهوتحليل
داده با استفاده از مدل ليد صورت گرفته است .ليد دارای سه دسته معيار موقعيت و ارتباط
هوشمند (شامل شاخصهای نزدیكی به مدرسه ،كاهش وابستگی به اتومبيل و شبكه دوچرخه)،
الگو و طراحی واحد همسایگی (شامل شاخصهای توسعه فشرده ،تسهيالت عبور و مرور ،تنوع
مسكن و دسترسی به فضایهای عمومی) ،زیرساخت و ساختوساز سبز (شامل شاخصهای
كاهش جزایر حرارتی ،كارآیی انرژی زیرساختها و كارآیی انرژی ساختمانها) است .یافتههای
تحقيق نشان میدهد كه محله یوسفآباد ،در مجموع امتياز محدوده مورد مطالعه از  30امتياز
ممكن حدود  00/00امتياز را به دست آورده است كه نشاندهنده وضعيت مورد تأیيد – بيشتر
از نيمی از امتيازها كسبشده -قرار دارد و با تغييرات دیگر در محدوده ،كارایی انرژی با توجه به
مدل ليد بيشتر میشود .ازاینرو ضروری است اقدامات مرتبط با انرژی با هدف كاهش مصرف
آن و دستيابی به كارایی انرژی صورت پذیرد و با بستر فرهنگی خود سبب رونق اجتماعی-
اقتصادی محيطزیست شهروندان شده و همزمان با ارتقا كيفيت محيط به حفظ منابع طبيعی
نيز توجه داشته باشند.
واژگان کلیدی :انرژی ،محله ،مدل ليد ،توسعه پایدار ،یوسفآباد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان ،سمنان ،ایران( .نویسنده مسئول)
azammolaei8@gmail.com
 دانشيار جغرافيا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان ،سمنان ،ایران.
saeidkamyabi@gmail.com
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طرح مسأله
با شناخت بر روند سریع شهرنشينی و نقشهای مهمی كه شهرها میتوانند در پيشرفت
توسعه پایدار داشته باشند ،قرن بيست و یكم بهعنوان قرن شهری ناميده میشود (الویست
و همكاران .)308 :3601 ،درواقع ،طی دو دهه گذشته ،بسياری از شهرهای جهان اقدامات
گستردهای را برای ارتقا توسعه پایدار انجام دادهاند (هی و همكاران .)80 :3608 ،برای
مثال ،این موارد شامل ابتكارات یا برنامههای بهروزرسانی در محلههای فقيرنشين برای
كاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای مرتبط با آن است (بروتو و بولكلی:3602 ،
 .)10انتشار دستور كارهای بينالمللی مانند دستور كار جدید شهری و اهداف توسعه پایدار
سازمان ملل ،انگيزه بيشتری برای ابتكارات پایداری شهری در چند سال گذشته ایجاد كرده
است .چنين ابتكاراتی در مقياسهای مختلف در دسترس است ،از ساختمانها گرفته تا
بلوكها ،محلهها و شهرها (شریفی و همكاران .)2 :3630 ،توسعه پایدار مقياسی است كه
حداقل به دو دليل عمده موردتوجه خاص قرارگرفته است .اول اینكه یک واحد اساسی
شهری كه بهاندازه كافی كوچک است ،میتواند ایدههای نوآورانه برنامهریزی و طراحی را
تجربه كند و یا بهاندازه كافی بزرگ است كه میتواند رویكردهای سيستمی و یكپارچهای را
برای توسعه شهری كه تعامالت بين عناصر مختلف شهری را در بر میگيرد ،اتخاذ كند
(ساال بنيتز و همكاران3636 ،؛ اسپارشات و همكاران .)80 :3608 ،دوم ،ادعا میشود كه
محله مقياس بهينهای برای در نظر گرفتن/ارتقا تعامالت اجتماعی بين ساكنان و مشاركت
ذینفعان محلی در ابتكارات پایداری است كه در دستور كار جدید شهری تأكيد شده است
(شریفی و همكاران.)0000 :3600 ،
تغييراتی كه اخيراً در عوامل مؤثر بر توسعه شهری رخ داده است ،اثرات قابلتوجهی
در محالت داشته و مفهوم محله جایگاه ویژهای در شهرسازی پيدا كرده است .بهتبع مسائل
توسعههای جدید شهری و علیرغم ارائه نظریههای جدید ،میتوان گفت كه موضوع توسعه
پایدار محله ای هنوز از بستر الزم در تحليل و تحقيق زیاد برخوردار است .به دنبال مفهوم
توسعه پایدار محلهای ،یكی از چالشبرانگيزترین بحثها ،بحث انرژی است كه جایگاه مهمی
در زندگی روزمره ساكنين دارد .آبوهوای شهری و كيفيت هوای بيرونی شهرهایی كه بسته
به ميزان مصرف حرارتی ساختمانها تعادل گرمایی مثبتی دارند ،باعث افزایش گرمای
درونشهری و اثرات گرم شدن كره زمين میشود (موتانی و تودچی.)0203 :3636 ،
شهرنشينی به دليل رشد جمعيت تأثير منفی بر محيطزیست دارد .توسعه پایدار شهر و
محله بهعنوان یک نياز اساسی است .برای این منظور ،در چند سال گذشته چندین ابزار
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ارزیابی پایداری محله توسعهیافته و در سراسر جهان مورداستفاده قرار گرفته است (عزیزی،
 .)003 :3636حفظ منابع انرژی برای نسل آینده همراه با استفاده نسل حاضر ،از طریق
بهينهسازی مصرف انرژی و جایگزین كردن انرژیهای جدید حائز اهميت است" .روند رو به
رشد مصرف انرژی در نيمه دوم قرن بيستم دو مشكل را به وجود آورد :اول ،افزایش
آلودگیهای محيطی و دوم ،وابستگی شدید به منابع انرژی تجدید ناپذیر در حال اتمام
"(مفيدی شميرانی .)030 :0280 ،به همين دليل ،علم شهرسازی در سالهای اخير،
الگوهای توسعه شهری مختلفی را در راستای دستيابی به جوامع شهری پایدار و كاهش
مصرف انرژی مطرح كرده است .بدین ترتيب تكنيکهای برنامهریزی سایت با در نظر
گرفتن كارایی انرژی میتوانند در طراحیها ،تراكم ،یكپارچهسازی كاربریها و طراحی
شبكه حملونقل مورداستفاده قرار گيرند .برای مثال ،چيدمان كالبدی فضایی كاربریها
میتواند در ميزان پایداری و مصرف انرژی نقش مهمی ایفا كند (عزیزی و قرائی.)8 :0210 ،
مدل ليد بهعنوان "برنامه صدور گواهينامه توسط شورای ساختمان سبز ایاالتمتحده
( )USGBC0از طریق یک فرآیند اجماع كه شامل مهندسان ساختمان میشود ،بهمنظور
ارائه یک چارچوب ساده فراگير برای ارزیابی عملكرد ساختمان و دستيابی به اهداف
پایداری" تعریفشده است (چن3600 ،؛ زیمرمان .)3660 ،اولين نسخه مدل ليد در اجالس
عضویت  USGBCدر آگوست  0118با هدف بررسی ساختوسازهای جدید راهاندازی شد
(لی و چن .)3668 ،پس از در نظر گرفتن تغييرات گسترده ،سيستم رتبهبندی ساختمان
سبز ليد نسخه  306در مارس  3666منتشر شد ،دو سال بعد یعنی در سال در  ،3663مدل
ليد نسخه  300منتشر شد و ليد نسخه  303را در سال  3660تأسيس كرد (،USGBC
 .)2009روند تكاملی ليد در طول سالهای گذشته بهمنظور پاسخگویی به نيازهای بازاریابی
جدید درحالتوسعه ادامه داشته است و همچنين شامل انواع ساختمانها اعماز تجاری،
مسكونی ،اداری و  ...میشود ( .)2009 ،USGBCپس از اولين راهاندازی مدل ليد ،این
سيستم رتبهبندی ،به دليل اعتبار جهانی ،از اعتبار باالیی برخوردار شد ،زیرا 080 ،01
پروژه از  01ژوئن  3600توسط این سيستم دارای گواهينامه جهانی شدند (،USGBC
 .)2016اعتقاد بر این است كه ليد برای ارزیابی محيطزیست در ایاالتمتحده و  26كشور
دیگر مورداستفاده قرار میگيرد (اسدروبالی و همكاران)3600 ،؛ بنابراین مدل ليد برای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. US Green Building Council
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ارزیابی عملكرد ساختمان و دستيابی به اهداف پایداری در محله یوسفآباد در نظر گرفته
شده است.
محله یوسفآباد نيز با بررسی سرشماریهای انجامشده در طول سالهای اخير شاهد
افزایش چشمگير شهرنشينی بوده است .این امر ،استفاده بيشتر از منابع انرژیزا را موجب
گردیده است .با توجه بهضرورت و اهميت دسترسی به انرژی برای توسعه و محدودیت منابع
انرژیهایی كه امروزه مورداستفاده انسان قرار دارد ،حفاظت از منابع انرژی و استفاده بهينه
از آن ضروری است .ازآنجاكه شهرها و محلهها ،مصرفكنندههای اصلی انرژی به شمار
میروند ،میتوان از آنها بهعنوان راهحل كليدی استفاده نمود .بهاینترتيب یكی از
مهمترین وظایف برنامه ریزان شهری ،ایجاد محلههایی است كه به لحاظ مصرف انرژی كارا
باشند .با توجه به مطالب گفتهشده ،با بررسی مالحظات مربوط به بهينهسازی مصرف انرژی
در برنامهریزی كاربری زمين و بنا بهرهگيری تجربيات كشورهای پيشرو در این زمينه ،محله
یوسفآباد شهر تهران كه یكی از محالت منطقه شش شهر تهران است ،در ارتباط با مصرف
انرژی و نحوه استفاده كاربری زمين مورد ارزیابی قرار میگيرد .از همين رو سؤال اصلی
تحقيق این میباشد كه كارایی انرژی محله یوسفآباد شهر تهران در راستای توسعه پایدار
در چه وضعيتی قرار دارد؟
مبانی نظری تحقیق
 )1پایداری و توسعه پایدار
در ادبيات" ،پایداری" اغلب برای قرار دادن تحقيقات دانشگاهی در زمينه برنامهریزی شهر و
طراحی شهری استفاده شده است (زیبو .)0 :3600 ،واژه "پایدار" امروزه بهطور گستردهای
بهمنظور توصيف جهانی كه در آن نظامهای انسانی و طبيعی توأماً بتوانند تا آیندهای دور
ادامه حيات دهند ،بكار گرفته میشود .مفهوم "توسعه پایدار" به معنی ارائه راهحلهایی در
مقابل الگوهای سنتی محيطی ،اجتماعی و اقتصادی توسعه میباشد كه بتواند از بروز
مسائلی همچون نابودی منابع طبيعی ،تخریب اكوسيستمها ،آلودگی ،افزایش بیرویه
جمعيت ،روا بیعدالتی و پایين آمدن كيفيت زندگی انسانها جلوگيری كند (شيعه،
پورحيدری.)0 :0212 ،
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اجتماعی /مردم

محیطی/زمین

پایداری

اقتصادی /سود

شکل  .1انواع پایداری (زیبو.)4 :2112 ،

 )2نقش و جایگاه بهینهسازی مصرف انرژی در توسعه پایدار محلهای
در آغاز قرن بيست و یكم ،دامنه نفوذ پایداری و حفظ منابع انرژی ،بهعنوان هدف اصلی ،به
سط برنامهریزی شهر رسيده است (پدرو و همكاران .)120 :3608 ،پرداختن به موضوع
بهينهسازی مصرف انرژی در حوزههای مختلف شهرسازی ،از جمله در برنامهریزی كاربری
زمين ،امری ضروری و حائز اهميت است .پایداری انرژی به معنی تأمين نيازهای انرژی نسل
حاضر ،بدون آسيب به تأمين نيازهای نسلهای آینده میباشد .به نظر میرسد كه
بهينهسازی مصرف انرژی در سط شهرها ،بهویژه در مقياس محله ،نياز به پژوهشهای
بيشتر دارد .همراه با كنترل طرح ساختمانها از نظر مصرف انرژی ،كارایی مصرف انرژی از
طریق تمهيدات شهرسازی نيز میتواند افزایش قابلتوجهی داشته باشد .بهينهسازی مصرف
انرژی در شهرسازی دامنه گستردهای دارد و این مفهوم را میتوان در مقياسهای گوناگون
مطرح كرد .موضوع بهينهسازی مصرف انرژی در بافتهای گوناگون شهر ،نظير بافتهای
فرسوده و فشرده ،برنامهریزی و طراحیشده ،حاشيهنشين ،بلندمرتبه و موارد دیگر متفاوت
است .تقليل مصرف انرژی شاید از عوامل تأثيرگذار بر ساختار و طراحی بناها ،زیرساختها،
شریانها و كاربری زمين باشد (فت جاللی .)38 :0281 ،مصرف انرژی در شهرها را میتوان
به سه بخش ساختمان ،حملونقل و صنعت طبقهبندی نمود« .انرژی مصرفشده در
ساختمان ،صنعت و حملونقل ،به ميزان  %30 ،%06و  %30بوده است (شيعه ،پورحيدری،
 .)8 :0212نحوه استقرار ساختمان و فرم ساختمان نيز در ميزان اتالف انرژی نقش مؤثری
را دارد (اربابيان .)2 :0286 ،بهينهسازی مصرف انرژی در بخش حملونقل ،با توجه به
كمبود منابع تجدید ناپذیر و نيز آلودگیهای زیستمحيطی ناشی از استفاده این نوع مواد
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سوختی كه روند ناپایداری را تشدید میكنند ،حائز اهميت خواهد بود .از سياستهای
اجرایی بهينهسازی انرژی در بخش حملونقل میتوان به مواردی چون :تبيين
خطمشیهای بلندمدت و ميانمدت و كوتاهمدت ،تعيين اولویتها و ارائه طرحهای
قابلاجرا ،تدوین استانداردها و برچسبهای انرژی ،بررسی وضعيت ترافيک در حملونقل
درون و برونشهری ،توجه به تركيب شيوههای حملونقلی مختلف و موارد دیگر اشاره كرد.
در موضوع كاهش مصرف انرژی در شهرها میتوان راهبردهایی از قبيل استفاده از منابع
انرژی سازگار با محيط و تجدیدپذیر ،جلوگيری از رشد بیرویه شهرها ،توجه به تطابق
محيط مصنوع با محيطزیست ،مكانیابی صحي كاربریها و تعيين سلسلهمراتب ،توجه به
نوع اقليم در كليه مقياسها ،باال بردن كيفيت ساخت ،اولویت دادن به توسعه درونزا و
توسعه حملونقل عمومی را در اولویت قرار داد .در تبيين رابطه ميان پایداری انرژی و
توسعه پایدار شهری ،سه اصل طراحی شهری نيز معرفی میشود كه عبارتاند از )0 :اولویت
بخشيدن به بازیافت ساختمانها ،اماكن و زیرساختهای موجود از طریق منطبق نمودن با
شرایط جدید؛  )3طراحی شهری پایدار دغدغه حفاظت از منابع طبيعی ،منظر طبيعی زمين
و حياتوحش را دارد و  )2طراحی شهری پایدار در توسعه نواحی شهری جدید از طریق
كاربرد استخوانبندی شهری صحي  ،گونههای ساختمانی مناسب ،توزیع فضایی مناسب
كاربریها و استفاده از تراكم بهينه پيگيری میشود .برنامه كاربری زمين محصول یک
فرایند برنامهریزی است كه در آن مراحل مختلفی موضوعيت پيدا میكنند .به دست آوردن
نيازهای فضایی و مكانی ،مشخص كردن مناسبت زمين برای جانمایی كاربریهای خاص،
تحليل ظرفيت زمينهای موردنظر و ارائه گزینههای متنوع از چيدمان فضایی كاربریها از
آن جمله هستند .مطالعات موجود در خصوص برنامهریزی كاربری زمين نشان میدهند كه
مبانی نظری و عملی دیدگاه كاركردی كاربری زمين پس از دهه  0186و گسترش مفهوم
توسعه پایدار موردانتقاد قرارگرفت و تغييراتی اساسی در مبانی برنامهریزی كاربری زمين به
وقوع پيوست و برنامهریزی كاربری زمين در راستای اعتالی پایداری شهرها و محلهها
موردتوجه قرارگرفت (شيعه ،پورحيدری.)1 :0212 ،
در توسعه پایدار محلهای ،سه موضوع مردم ،جامعه و فعاليت مطرح میشود .در
موضوع مردم ،شاخصهایی نظير ساختار گروههای اجتماعی ،اقتصادی و نژادی قابلبررسی
هستند .در بعد اجتماعی ،موضوعاتی نظير درك ساكنين از جامعه محلی ،مسائل تأمين
خدمات ،فعاليتهای ساكنين و مشاركت مردم و در بعد فعاليتها ،موضوعاتی نظير خدمات
محلی ،فعاليتهای اقتصادی و نيازهای آن را میتوان موردبررسی قرار داد (بارتون و
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همكاران .)03 :3662 ،در خصوص رابطه ميان مؤلفه كالبد و ميزان مصرف انرژی،
موضوعاتی از قبيل ویژگیهای كالبدی -مكانی ،مانند تراكم ،ابعاد و اندازه ،موقعيت و
مكانیابی آن ،الگو و نحوه مكانیابی و توزیع انواع كاربریها ،تراكم ساختمانی و تراكم
جمعيتی مطرح میشوند .هم چنين ،ميزان سفرهای كاری ساكنين ،نوع شبكه معابر و
حملونقل قابلبررسی هستند (فت جاللی .)38 :0281 ،با توجه به موارد مطرحشده ،ميان
مؤلفههای برنامهریزی كاربری زمين با ميزان مصرف انرژی در شهرها و محلهها ،ارتباطی
منطقی و معنادار وجود دارد و با تبيين صری رابطه ،میتوان ميزان مصرف انرژی در شهرها
و محلهها را تا حد بهينه كاهش داد.

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

 )3کارآیی انرژی و برنامهریزی توسعه پایدار
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كارایی انرژی ،كليدی برای تغيير مسير توسعه كشور به سمت رشد اقتصادی كم كربن
است .بهخصوص در كشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای در حال گذار ،پتانسيل عظيمی
برای فرصتهای صرفهجویی انرژی تحققنيافته باقيمانده است (تيلور و همكاران.)3668 ،
تابهحال برنامهها و تصميمات مرتبط با انرژی در سط ملی اتخاذ میشد ،اما با گذشت زمان
اولویت و اهميت مدیریت انرژی در سط شهری آشكار گردیده است .امروزه مراجع محلی
باید شهرها را نهفقط بهعنوان بخشی از مشكل ،بلكه بهعنوان بخشی از راهحل به رسميت
بشناسند (كاسيک .)3606 ،منظور از كارایی انرژی درواقع مصرف بهينه و كارآمد انرژی با
هدف كاهش رشد تقاضای انرژی ،تقليل قابلتوجه مصرف سوختهای فسيلی و به دنبال آن
افزایش عرضه انرژی سالم است .به تعبيری دیگر بازدهی انرژی ،تأمين سطوح یكسانی از
خدمات انرژی با بهكارگيری مقادیر كمتر انرژی است .كارایی انرژی دارای مزایای بالقوهای
برای دولت و مصرفكنندگان مانند رشد اقتصادی ،كاهش انتشار آالیندهها ،سيستم انرژی
پایدار و  ...است كه توجه به ارزیابی انرژی و ضرورت رسيدگی به آن را نشان میدهد.
مؤلفههای مختلفی (مانند فرم ،تراكم و فشردگی ،ساختار فضایی ،ميزان مصرف انرژی در
بخش ساختمان ،حملونقل ،صنعت و  )...بر ميزان مصرف انرژی در شهر تأثيرگذار هستند و
اهميت كارایی انرژی را آشكار میكنند .مطالعات زیادی بر ارتباط بين فرم شهر و انرژی
مصرفی آن متمركزشده است .این مطالعات نشان میدهد كه با افزایش تراكم ،سفرهای
شهری كاهشیافته و درنتيجه مصرف انرژی در شهر كاهش مییابد .همچنين فشردگی
جایگاههای سكونت شهری نيز بر تقاضای انرژی در بخش حملونقل و سایر بخشها
همچون گرمایش و سرمایش منطقهای مؤثر است .بهبود كارایی انرژی در ساختمان نيز
یكی از اقدامات مقرونبهصرفه برای كم كردن انتشار كربن و صرفهجویی در انرژی به شمار
میرود (سونيكا .)3660 ،ساختمانها در حدود  06درصد از انرژی شهر را مصرف میكنند و
درنتيجه ،پتانسيل قابلتوجهی برای صرفهجویی انرژی با طيف گستردهای از گزینهها در
مورد آن وجود دارد .همچنين ساختار فضایی شهر ،ازجمله شكل شهر ،اندازه شهر و ميزان
جمعيت و تمركز اشتغال ،بر ميزان مصرف انرژی تأثيرگذار هستند (باربی .)3668 ،مجموع
عوامل و مؤلفههای فوق وجود یک رابطهی معنادار بين برنامهریزی شهری و ارزیابی كارایی
انرژی را نشان میدهد و ضرورت پرداختن به این موضوع را بيان مینماید.
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پیشینه تحقیق
یانگ و جيانگ 0در سال  3601در مقالهای به مدلسازی انرژی ساختمانهای شهری و
طراحی شهری برای توسعه پایدار كشور در چين پرداختهاند .مروری بر پيشرفتهای اخير
در مدلسازی انرژی ساختمانهای شهری ،رویكرد تجویزی جامعتر و منظمتری را در
توسعه برای بهينهسازی عملكرد انرژی ساختمانهای شهری با تعدیل فرم شهری ،بافت و
پوشش زمين در این مقاله بررسیشده است .اگرچه مدلسازی انرژی ساختمانهای شهری
بهعنوان ابزاری علمی در ارزیابی سناریوهای طراحی شهری بهصورت موردی -تشخيصی
است ،اما دستورالعملهای طراحی نسخهای برای ادغام معماران در یكپارچهسازی مسائل
انرژی ساختمانهای شهری در عمل مناسب و مفيد هستند.
مهاجری و همكارانش ( )3601در مقالهای به ادغام فرم شهری و سيستمهای انرژی
توزیعشده :ارزیابی سناریوهای توسعه پایدار برای یک محله در همبرگ 3سوئيس تا سال
 3606پرداختند .دو سناریو توسعه (تراكم و گسترش) برای محله همبرگ سوئيس در
سالهای  3626و  3606پيشنهاد شده است .نتایج نشان میدهد كه با توجه به گرم شدن
كره زمين در سال  ،3600تقاضای خنکسازی ساختمانها ٪06 ،در سال  3626و 000
درصد در سال  3606افزایش مییابد .نتایج همچنين حاكی از آن است كه نوسازی عناصر
اصلی برای مدیریت انرژی در آینده و بهبود كارایی در محله همبرگ مهم است .عالوه بر
این ،نتایج نشان میدهد كه انرژی یكپارچه متشكل از توربينهای بادی و پانلهای
خورشيدی میتواند  00درصد از نياز ساالنه انرژی را در سال  3606تأمين كند.
رضویان و همكارانش ( )0218در مقالهای به ارزیابی كارآیی انرژی در مقياس محلهای
با استفاده از مدل ليد در راستای توسعه پایدار در محله ولنجک تهران پرداختند .این
پژوهش تالشی است در جهت برنامهریزی كاربری اراضی و ارتباط آن با بهينهسازی مصرف
انرژی در جهت توسعه پایداری شهری .در همين راستا ،با استفاده از مدل ليد به ارزیابی
كارایی انرژی در محله ولنجک شهر تهران پرداخته شد .نوع تحقيق كاربردی و روش مطالعه
توصيفی -تحليلی میباشد .روش جمعآوری اطالعات كتابخانهای و دادههای طرح تفصيلی
منطقه یک شهرداری تهران بوده و تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از مدل ليد و نرمافزار
اكسل صورت گرفته است .یافتههای تحقيق نشاندهنده وجود ارتباط مستقيم بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yang & Jiang
2. Hemberg
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برنامه ریزی كاربری زمين و ميزان مصرف انرژی بوده و دو بخش ساختمان و حملونقل ،دو
مؤلفه تأثيرگذار در مصرف و كارایی انرژی به شمار میروند .درمجموع امتياز محدوده
موردمطالعه از  02امتياز ممكن حدوداً  36امتياز را به دست آورده است كه نشاندهنده
وضعيت متوسط و نهچندان مطلوب محله موردنظر است.
رضایی و برك پور ( )0210در تحقيقی به ارزیابی كارایی انرژی در مقياس شهری در
مقایسه دو روش ليد و تریس در محله ظهيرآباد تهران پرداختند .در این پژوهش پس از
بررسی بنيانهای فكری مؤثر ،با تمركز بر شناسایی مدلها و روشهای مختلف ارزیابی
كارایی انرژی ،دو مدل در دو سط انتخاب شده است .مدل تریس در سط یک شهر
تهران ،با شاخصها و ابزارهای مختلف به ارزیابی ميزان مصرف انرژی میپردازد و سپس
برای ارزیابی با دقت بيشتر به ارزیابی كارایی انرژی در یكی از محالت شهر تهران-محله
ظهيرآباد منطقه  36شهر تهران -با مدل ليد ،پرداخته و ميزان كارایی انرژی محله برآورد
میشود .یافتههای تحقيق نشان میدهد كه دو بخش ساختمان و حملونقل ،دو مؤلفه
تأثيرگذار در ميزان مصرف انرژی و كارایی آن به شمار میروند .با سياستگذاری و
برنامههای اقدام مختلف و نيز با بررسی پيشنهادها و توصيههایی از اقدامات اجرایی در
شهرهای مختلف ،در هر دو سط  ،میتواند ما را بهسوی شهرهایی باكيفيتتر و با كارایی
انرژی پيش ببرد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره تحقيقات كاربردی قرار دارد و ازلحاظ روش تحقيق از
نوع روش توصيفی -تحليلی است .ای پژوهش با هدف ارزیابی كاربری اراضی محله
یوسف آباد تهران بر مبنای كارایی انرژی در راستای توسعه پایدار پرداخته است؛ بنابراین در
همين ارتباط پس از ارزیابی مدلها و روشهای مختلف در ای زمينه ،مدل ليد 0برای
ارزیابی كارآیی انرژی در محدوده موردمطالعه انتخاب شده است .دادههای این پژوهش در
مجموع از طریق آمار و اطالعات موجود از جمله سرشماریها ،سرانه انرژی ،طرح تفصيلی
منطقه و  ...كه در طرحهای اسنادی ،طرحهای فرادست و سایر منابع اطالعاتی
بهدستآمدهاند .هدف ليد تبدیل روش ساخت و طراحی عملكرد جوامع ،به یک اجتماع
مسئوليتپذیر سازگار با محيط زیست سالم و مرفه است كه سبب بهبود كيفيت زندگی
شود .مدل ليد با تأكيد بر ساختوسازهای جدید و برنامهریزی كاربری زمين و در كل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. LEED

محلهايبااستفادهاز...؛مالئیوكاميابی
ارزيابیكارآيیانرژيدرمقياس 

43

برنامه ریزی شهری ،باعث افزایش كارآمدی و كارآیی مصرف انرژی ،مصرف آب و بهبود
كيفيت هوا در شهر میشود.
تجزیهوتحليل ارائهشده در این مقاله بر اساس طرح جدید ساختوساز و نوسازی عمده
برای ليد  3600است .در ليد  ،3600تخصيص امتياز بين اعتبارات بر اساس تأثيرات
زیستمحيطی و مزایای انسانی میباشد .تأثيرات شامل طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و
نگهداری ساختمان بر رفاه محيطی یا انسانی تعریف میشود ( .)USGBC, 2016بهمنظور
كمی كردن تأثيرات هر یک از پارامترها ،تركيبی از رویكردها ،ازجمله مدلسازی انرژی،
ارزیابی چرخه حيات و تجزیهوتحليل حملونقل میتواند مورداستفاده قرار گيرد .ليد 3600
از پنج دسته اصلی تشكيل شده است :موقعيت و ارتباط هوشمند ،الگو و طراحی واحد
همسایگی ،زیرساخت و ساختوساز سبز ،بهرهوری آب و منابع و كيفيت محيط داخلی
میباشد كه هركدام از این دستهها زیرمجموعههای خود را دارند .اعتبارات خاصی برای هر
دسته تعيين شده است و به هر اعتبار امتياز نسبی اختصاص داده میشود .امتيازات
بهدست آمده از این اعتبارات جمع شده تا نمره نهایی ساختمان یا محله یا منطقه
موردمطالعه را نشان دهد .همچنين دو دسته دیگر وجود دارد ،نوآوری در طراحی و اولویت
منطقهای كه  06امتياز اضافی برای پروژهها ارائه میدهد (.)USGBC, 2016
در این مقاله برای مدل ليد ،سه دسته معيار موقعيت و ارتباط هوشمند (شامل
شاخصهای نزدیكی به مدرسه ،كاهش وابستگی به اتومبيل و شبكه دوچرخه) ،الگو و
طراحی واحد همسایگی (شامل شاخصهای توسعه فشرده ،تسهيالت عبور و مرور ،تنوع
مسكن و دسترسی به فضایهای عمومی) ،زیرساخت و ساختوساز سبز (شامل شاخصهای
كاهش جزایر حرارتی ،كارآیی انرژی زیرساختها و كارآیی انرژی ساختمانها) در نظر
گرفته شده است .پس از ارزیابی محله و واحد همسایگی ،با توجه به شاخصها ،امتيازدهی
صورت میگيرد و با جمعبندی امتيازها ،واحدهای همسایگی در یک محله ارزیابی میشود
(رضایی ،برك پور .)32 :0210 ،برای محله یوسفآباد و با درنظر گرفتن موقعيت و وضعيت
فعلی آن ،بر طبق شاخصهای ليد ،معيار موقعيت و ارتباط هوشمند دارای  2شاخص ،الگو
و طراحی واحد همسایگی با  0شاخص و ساختوساز سبز با  2شاخص و در مجموع با 06
شاخص ارزیابی میگردد .سپس شاخصها براساس هدفی كه دنبال میكنند ،امتيازدهی
میشوند .در انتها به تحليل هریک از شاخصها پرداختهشده و امتياز كسبشده نسبت به
هر شاخص برای محله محاسبه میشود.
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محدوده موردمطالعه
منطقه شش تهران با جمعيت  320630نفر و وسعت  3000هكتار از سمت شمال به
بزرگراه همت ،از سمت جنوب به محور انقالب -آزادی ،در مرز شرقی توسط بزرگراه مدرس
و از سمت غرب به بزرگراه شهيد چمران محدود شده است .شهرداری منطقه شش استان
تهران از  0ناحيه و  00محله برخوردار است .این منطقه از تهران از جمعيتی بالغ بر
 3060666نفر برخوردار میباشد كه بيش از  26درصد ساختمانهای حكومتی ،دولتی،
نهادها و بانک های مختلف در این منطقه از تهران واقع شده است .منطقه شش تهران از
سمت شمال به منطقه  ،2از سمت غرب به منطقه  ،3از سمت شرق به منطقه  0و از جنوب
به مناطق  00 ،06و  03محدود میشود .منطقه شش در وضع موجود با تراكم ناخالص
 068نفر در هكتار با سطحی معادل  2درصد مساحت شهر تهران ،بهعنوان یكی از مهمترین
مناطق شهری تهران ،جایگاه رفيع در تحوالت شهری تهران داشته و دارد.

شکل  .3الف) منطقه شش تهران و نواحی و محلههای آن ،ب) نقشه کاربری اراضی محله
یوسفآباد (منبع :طرح تفضیلی منطقه شش تهران)

این محله عالوهبر دارا بودن مراكز درمانی ،تفریحی و فضای سبز ،با محلهها و خيابانهای
اصلی و مهم تهران همسایه است .یوسفآباد دارای فرهنگسرا ،كانون و مراكز آموزشی برای

محلهايبااستفادهاز...؛مالئیوكاميابی
ارزيابیكارآيیانرژيدرمقياس 

41

ایجاد فضایی مرفه برای اهالی محله است ،همچنين همجواری با پارك و رستورانهای
آ.اس.پ یكی دیگر از ویژگیها خوب این محله است .محله یوسفآباد در حدود  06درصد
به كاربری مسكونی و تجاری و حدود  0درصد به فضای سبز اختصاص دارد (پایگاه اینترنتی
شهرداری تهران.)0066 ،
یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل
طبق ارزیابی كه توسط مدل ليد در محله یوسفآباد تهران انجام گرفت ،قسمت عمدهای از
محله به كاربری مسكونی اختصاص دارد .همچنين برای شاخص بعدی بخش وسيعی از
محدوده به محل ایستگاه اتوبوس دسترسی مناسب دارند (در شعاع دسترسی  066متری با
ایستگاه اتوبوس قرار دارند) .ميزان تعداد اتوبوسهایی كه در هفته به محله سرویس
میدهند ،در دسته سرویسدهی باال قرار گرفته و محله  0امتياز را از شاخص كاهش معيار
وابستگی به اتومبيل كسب میكند .از نظر نزدیكی به مدرسه نيز امتياز  0برای محله كسب
می شود ،زیرا تعداد كافی دبستان و دبيرستان محله را پوشش داده است .به سبب عدم
وجود شبكه دوچرخه ،محله از امتياز این شاخص بیبهره میماند.
به دليل تراكم مسكونی پایين در محدوده موردمطالعه ،امتياز توسعه فشرده كسب
نمیشود ،زیرا بر اساس شاخص مدل تراكم حداقل  0واحد مسكونی یا بيشتر در هر 0666
مترمربع از زمين قابل ساخت موردنظر است كه در محله یوسفآباد با توجه به ميانگين
اندازه واحدهای مسكونی (باالی  036مترمربع) و متوسط طبقات آن ،تراكم مسكونی محله
 0/3در هر  0666مترمربع است كه كمتر از  0بوده و از نظر توسعه فشرده محله  0امتياز
شاخص را كسب میكند .محدوده از نظر شاخص تسهيالت عبورومرور به سبب وجود
ایستگاههای اتوبوس مناسب و تسهيالت عبورومرور پياده و  ...امتياز یک را كسب میكند.
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شکل  .4ایستگاههای اتوبوس محله یوسفآباد

از نظر كارایی انرژی در ساختمان نيز با توجه به هدف مدل در جهت رعایت استانداردهای
ساختوساز و رعایت مقررات ملی ساختمان چون حدوداً از  06سال گذشته تمركز بيشتری
بر این موضوع قرار گرفته شده است ،با توجه به قدمت ساختمانها در محله تنها  30درصد
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از پالكها  6تا  06سال قدمت داشته و همچنين بهطور دقيق نيز نمیتوان برآورد نمود كه
همين  30درصد نيز كامالً مقررات را رعایت كردهاند یا خير .با توجه به این ميزان كم ،تنها
 6/0امتياز این شاخص برای محله در شده است .برای شاخص كاهش جزایر حرارتی با
توجه به مواردی كه در مدل درنظر گرفتهشده از قبيل فضاهای مسقف ،پشتبام سبز ،وجود
فضای سبز در حياط ،مصال منعكسكننده نور و  ...تنها  6/0امتياز به سبب وجود باغچه در
حياط به محله اختصاص پيدا میكند و در نهایت برای شاخص كارایی زیرساختها كه
استفاده از زیرساختهایی كه از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میشود مدنظر است ،محله
 6/0امتياز را برای استفاده از چراغهای خورشيدی در پاركها كسب مینماید .در مجموع
امتياز محدوده مورد مطالعه از  30امتياز ممكن حدود  00/00امتياز را به دست آورده است
كه نشاندهنده وضعيت مورد تأیيد – تقریباً بيشتر از نيمی از امتيازها كسبشده -قرار دارد
و با تغييرات دیگر در محدوده ،كارایی انرژی با توجه به مدل ليد بيشتر میشود.
پيشنهادهای مختلفی برای ارتقای محدوده در جهت كاهش مصرف انرژی و كارایی انرژی
ارائهشده است كه در جدول  3مشاهده میشود .پس از اعمال تغييرات و پيشنهادهای
ارائهشده ،امتيازات كسبشده توسط محله به  30/00از  30امتياز ممكن میرسد؛ بنابراین با
توجه به امتياز وضع موجود محدوده ،رشد  0امتيازی قابلمشاهده است كه تقریباً 26
درصد ،بيشتر از وضع موجود به شاخصهای صرفهجویی در مصرف انرژی نزدیک است.
محاسبه دقيق ميزان كاهش مصرف انرژی در محدوده ،پس از اعمال پيشنهادها ،با توجه به
تأثير متفاوت شاخصهای مطرحشده در مدل ليد نياز به بررسی دقيقتر دارد اما بهطور
تقریبی میتوان مصرف انرژی را به ميزان  26تا  06درصد كاهش داد.
جدول  .1شاخصهای منتخب مدل لید در محله یوسفآباد
معیار

امتیاز

شاخص

نحوه امتیازدهی

امتیاز

نزدیکی به مدرسه

حداقل  %06واحدهای مسكونی در فاصله 066
متری شعاع دسترسی مدرسه (مهدكودك،
ابتدایی ،راهنمایی ،دبيرستان) قرار گيرند

0

حداقل  %06واحدهای مسكونی در فاصله 066
متری شعاع دسترسی ایستگاه اتوبوس قرار
گيرند و ميزان سرویسدهی آنان

8-0

0

وجود ایستگاه دوچرخه یا شبكه دوچرخه
بهعنوان قسمتی از شبكه حملونقل

0

6

موقعیت و
ارتباط

کاهش وابستگی

هوشمند

به اتومبیل
شبکه دوچرخه

محله
0
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معیار

شاخص

نحوه امتیازدهی

امتیاز

توسعه فشرده

وجود حداقل  0واحد مسكونی یا بيشتر در هر
 0666مترمربع از زمين قابل ساخت

0-0

0

وجود مبلمان مناسب از قبيل ایستگاه اتوبوس،
مترو ،تابلوها و ...

0

0

دسترسی به انواع مسكن با توجه به مساحت
برای قشرهای مختلف شهروندان

2-0

0

دسترسی حداقل  16درصد واحدهای مسكونی
بهصورت پياده به پاركها ،ميادین ،فضاهای باز
و سبز

0

6/30

وجود پاركينگهای مسقف ،استفاده از مواد
بازتابكننده نور در كفپوشها ،بام سبز

0

6/30

بهكارگيری انرژیهای تجدیدپذیر در
زیرساختها مانند چراغهای راهنمایی،
چراغهای خيابانی خورشيدی و ...

0

6/30

رعایت استاندارد ساختوساز

2-0

3

تسهیالت عبور و
الگو و طراحی
واحد
همسایگی

امتیاز

مرور
تنوع مسکن
دسترسی به
فضاهای عمومی
کاهش جزایر
حرارتی

ساخت و ساز

کارآیی انرژی

سبز

زیرساختها
کارآیی انرژی
ساختمانها

محله

نتیجهگیری
بررسیهای پژوهش حاضر نشان داد با توجه به ابزار و روش ارزیابی كارایی انرژی با اقداماتی
چون ترویج اختالط كاربری ،افزایش تراكم و فشردگی ،توزیع سلسله مراتبی خدمات در
مراكز اصلی فعاليت ،توسعه حملونقل محور ،ایجاد شبكه معابر پيوسته و یكپارچه ،مدیریت
و قيمتگذاری پاركينگ و افزایش قابليت دسترسی پياده و دوچرخه و حملونقل عمومی و
تغيير الگوی انرژی مصرفی در بخش خانگی ،ساختمان و زیرساختها و غيره موجب كاهش
مصرف انرژی و دست یافتن به كارایی انرژی خواهد شد .در مقاله حاضر مقياس محله
بهطور مستقيم مدنظر قرار گرفته شد و بهطوركلی ميزان مصرف انرژی در محله یوسفآباد
با توجه به شاخصها و سنجههای مدل ليد مورد ارزیابی قرار گرفت و بخشهای پرمصرف
انرژی در محله یوسفآباد ،شاخصهای ساختمان و حملونقل ،برآورد گردید .ارزیابی محله
با مدل ليد حدوداً امتياز مورد تأیيد از نظر مدل را به خود اختصاص داد كه با توجه به
معيارهای انتخاب شده كارایی انرژی در محله در حد متوسط قرار داشته و با تغييرات
مختلف میتوان كارایی انرژی در محله را افزایش داد .درواقع بررسی یكی از محالت
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چارچوبی برای بررسی محالت مختلف شهر تهران در تحقيقات آینده و درنهایت بررسی
كارایی انرژی در سط شهر ،مورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ بنابراین بر اساس نتایج حاصل
از تجزیهوتحليل پژوهش و توصيهها و راهكارهای پيشنهادی برای ارتقای كارایی انرژی و با
توجه به مدلهای ارزیابی كارایی انرژی ،با سياستگذاری و برنامههای اقدام مختلف میتوان
كارایی انرژی را افزایش داد .بهطوركلی میتوان بيان نمود كه اقدام به درنظر گرفتن كارایی
انرژی در ساختار شهر ازآنجایی واجد اهميت است كه نهتنها كمبود منابع انرژی تبدیل به
معضل جهانی شده است ،بلكه این مسأله میتواند ما را بهسوی شهرهایی باكيفيتتر پيش
ببرد .ازاینرو ضروری است اقدامات مرتبط با انرژی با هدف كاهش مصرف آن و دستيابی به
كارایی انرژی صورت پذیرد و با بستر فرهنگی خود سبب رونق اجتماعی-اقتصادی
محيطزیست شهروندان شده و همزمان با ارتقا كيفيت محيط به حفظ منابع طبيعی نيز
توجه داشته باشند .لذا میتوان با شناخت ،تحليل و كاربست این شاخصها به تدوین
الگوهایی رسيد كه به اعتالی وضعيت كنونی معماری و شهرسازی كشور كمک كند.
جدول  .2پیشنهادهای شاخصهای منتخب در مدل لید برای محله یوسفآباد

شاخص

پیشنهادها

امتیاز

امتیاز

امتیاز

فعلی

نهایی

محله

محله

با توجه به نقشه شعاع دسترسی اتوبوس محله ،تعبيه و
اضافهكردن ایستگاههای دیگر متناسب باشرایط محله
و افزایش سرویسدهی اتوبوسها

8-0

0

8

شبکه دوچرخه

با توجه به شيب مناسب محله ،قراردادن شبكه
دوچرخه در محله

0

6

0

توسعه فشرده

با تغيير پهنه بندی و تغييرات در طرح تفصيلی آینده
امكان پيادهسازیای شاخص امكانپذیر شود.

0-0

0

0

کاهش وابستگی
به اتومبیل

کاهش جزایر
حرارتی
کارآیی انرژی
زیرساختها
کارآیی انرژی
ساختمانها

برنامهریزی و ایجاد فاكتورهایی مانند بام سبز ،نصب
سقفهای سرد ،كف سازی سرد ،افزایش انعكاس
سطوح خيابانها و...

0

6/30

0

برنامهریزی برای استفاده بيشتر از چراغهای خيابانی
خورشيدی و ...

0

6/30

0

با برنامهریزی ،اجرا و نظارت و پایش نسبت به مقررات
ملی ساختمان كشور (صرفهجویی در مصرف انرژی)
كارایی انرژی در ساختمانها افزایش داده شود.

2-0

3

2
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