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چکیده

رشد شتابان و فزاینده شهرنشینی و در پی آن ،افزایش جمعیت شهرها ،پیامدهای مختلفی را در زمینههای گوناگون به
دنبال داشته است .از جمله مهمترین این پیامدها میتوان به افزایش تقاضا برای منابع انرژی اشاره نمود که خود از دو
جنبه قابلتأمل است :نخست محدود بودن منابع انرژی تجدیدناپذیر ،دوم آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از مصرف
سوختهای فسیلی و از سوی دیگر فراگیر شدن آگاهیهای عمومی نسبت به جنبههای یادشده سبب شد تا رویکردهای
نوینی نظیر توسعه پایدار ،رشد هوشمند و غیره در شهرسازی ظهور یافته و توجه به بحث کارایی انرژی در شهرسازی
را آشکار نماید .مفهوم مصرف انرژی در شهر ،با مؤلفههای گوناگونی در ارتباط است .یکی از این مؤلفهها ،ویژگی شبکه
معابر و حملونقل است که در ارتباط با موضوع کاربری زمین بر مصرف انرژی در این بخش (حدود  30درصد انرژی
مصرفی شهرها) تأثیر میگذارد .تاکنون مطالعات متعددی در زمینه مصرف انرژی صورت گرفته ،اما تحقیقات با ماهیت
کمی در ایران کمتر صورت گرفته است .در این مقاله ،ابتدا مبانی نظری مطرحشده در زمینه انرژی و برنامهحملونقل
لونقل بررسی شده است .در گام بعد ،برای
مورد بررسی قرارگرفته ،سپس مؤلفههای مؤثر بر مصرف انرژی در بخش حم 
 35هکتار از اراضی بکر شهر جدید هشتگرد (معروف به محدوده  35هکتاری در مطالعات اسناد فرادست) ،سه سناریو
پیشنهاد شده و در پایان با اندازهگیری شاخصهاي انرژی حملونقل و کاربری زمین ،توسط نرمافزار ،Communityviz
مصرف انرژی سناریوها ارزیابی شده است و جهت تحلیل دقیقتر تعیین میزان همپیوندی معابر ،از تکنیک تحلیل چیدمان
لونقل،
فضا و نرمافزار دپثمپ 1استفاده شدهاست .یافتهها نشاندهنده وجود ارتباط مستقیم بین فرم شبکه معابر و حم 
کاربری اراضی شهری و مصرف انرژی است که با اعمال تغییر در فرم شبکه معابر ،توسعه حملونقل یکپارچه و تغییر در
پراکنش کاربری اراضی میتوان تا  35درصد مصرف انرژی در بخش حملونقل را کاهش داد.
واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،کارایی انرژی ،برنامهریزی کاربری زمین ،برنامهریزی حملونقل ،شهر جدید هشتگرد.
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

سكونت حدود  3.3ميليارد نفر از جمعيت جهان (60
درصد از كل جمعيت) در شهرها ،رشد شتابان و فزاينده
شهرنشيني خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه،
پيامدهاي مختلفي را در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي،
كالبدي و زيستمحيطي به همراه داشته است .يكي از
اين پيامدها ،رشد صعودی حدود  20درصدی میزان
مصرف و تقاضای انرژي در شهرها در سه دهه اخیر بوده
و پیشبینی شده است که این روند تا سال  2035ادامه
خواهد داشت .اين افزايش در تقاضا و مصرف انرژي ،از دو
جنبه تأثيرات عمدهاي را به همراه داشته است .از يك سو
به دليل وجود منابع محدود جهت تأمین انرژي ،موجب
به وجود آمدن بحران شديد انرژي شده و از سويي ديگر
به دليل اينكه سهم بااليي از انرژي مورد نياز (حدود 85
درصد) از سوختهاي فسيلي تأمين ميشود ،آلودگيهاي
زيستمحيطي فراواني در اثر انتشار گازهاي گلخانهاي به
وجود آمده است .در پاسخ به معضالت مذکور ،جنبشهای
متعددی در حیطه شهرسازی شکل گرفته که همگی بر
اهمیت و ضرورت توجه به مالحظات زیستمحیطی در
شهرها مانند میزان مصرف انرژی تأکید دارند .از سوی
دیگر ،يكي از ابعاد مهم و تأثیرگذار در شهرسازي و
برنامهريزي شهري ،فرم شبکه معابر و یکپارچگی شبکه
حملونقل موضوع كاربري اراضي شهري است .برنامهريزي
كاربري اراضي شهري با تعيين نحوه استفاده از اراضي شهر،
تعيين تراكمهاي مختلف و فراهم آوردن دسترسي مناسب
به انواع كاربريها ،موجب انتظام بخشی به سيستم شهري
و هدايت توسعه آن ميشود .بنابراين برنامهريزي كاربري
اراضي شهري به دليل ارتباط مستقيم با فعاليتهاي
شهري ،با بحث انرژي و كارايي آن كام ً
ال مرتبط بوده و
تأثیرگذار است .نحوه تأثیرات اين دو مقوله را ميتوان در
مصرف انرژي در انواع فعاليتهاي شهري از یکسو و انرژي
مصرفشده جهت دسترسي به اين فعاليتها ،در نتیجه
توليد سفر و مصرف انرژي در اين سفرها را از سوی دیگر
جستجو نمود.
بر همین مبنا با توجه به شرایط کنونی کشور ایران ،در
زمینه میزان مصرف انرژی ،نیاز به تدوین معیارهایی جهت
بهکارگیری آنها در فرآیند برنامهریزی کاربری اراضی
لونقل ،ضروری بوده و از اهمیت باالیی
شهری و شبکه حم 
برخوردار است .همچنین شهرهای جدید و از آن جمله
شهر جدید هشتگرد ،بهعنوان الگوهای جدید توسعه شهر
میتواند سهم بهسزایی را در جذب جمعیت سایر مراکز
شهری دارا باشد .این مراکز شهری علیرغم انتقادات
فراوانی که بر شکلگیری آنها از سوی برنامهریزان شده
است (تاکنون نتوانستهاند به افق جمعیتی پیشبینیشده
برای آنها برسند) ،نیازمند برنامهریزی صحیح و محملی
مناسب برای بهکارگیری اصول و رویکردهای نوينی چون
کارایی انرژی است .بهکارگیری معيارهاي برنامهريزي

كاربري اراضي شهري و شبکه حملونقل با رويكرد كارايي
انرژي در این شهر جدید میتواند بهعنوان فرصتی در
جهت بهکارگیری اين معيارها در سایر شهرهای کشور
و توسع ه هر چه پایدارتر شهری و کاهش مصرف انرژی
شود .مطالعه موردی در این پژوهش  35هکتار از اراضی
بکر و خالی از سکنه واقع در محدود ه جنوبی شهر جدید
هشتگرد (معروف به محدوده  35هکتاری که با همکاری
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و گروه همکار آلمانی
انجام شده) است که با کاربست معیارهای کارایی انرژی در
آن میتوان تا حد زیادی از تعداد سفرهای تولیدی ناشی
از سفرهای محلی ،ناحیهای و سطوح باالتر کاست و به تبع
آن تا حد زیادی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای
را کاهش داد.

 .2مبانی نظری

در این بخش تالش بر آن است که ادبیات نظری به
همراه مدلها و نظریات مرتبط بررسی شوند .به علت نگاه
کلنگرانه و کالنی که موضوع این پژوهش دارد و همچنین
ازآنرو که مفاهیم مرتبط با تحقیق ،مفاهیمی چندبعدی
میباشند ،در این بخش برخی از اساسیترین مفاهیم
تبیین میگردند تا کلیت تحقیق برای مخاطب قابلدرک
شود.
 -1-2مفاهيم ،اصول و خاستگاههاي توجه به بحث
انرژي
بر اساس مطالب ذکرشده ،جنبشهای متعدد شهرسازی در
پاسخ به بحرانهای به وجود آمده در زمینه محیطزیست
از دهه  1960میالدی شکل گرفتند که آیندهای بهتر،
محیط زندگی سالم و باکیفیتتر را نوید میدادند .از
مهمترین این جنبشها میتوان به توسعه شهری پایدار،
رشد هوشمند و نوشهرسازی اشاره نمود .هر یک از این
جنبشها دارای اهداف و اصول خاص خود بوده و بهطور
مستقیم و غیرمستقیم به موضوع انرژی و کارایی آن در
شهرها تأکید داشتهاند ( .)Leitman, 1999, p. 41بنابراین
در این قسمت به بررسی اجمالی مفاهیم و اصول این
جنبشها بهعنوان خاستگاههای توجه به موضوع انرژی و
کارایی انرژی پرداختهشده است.
طبق دستور كار  21پيوند كاربري زمين و برنامهريزي،
حفاظت انرژي ،مديريت مصرف و موضوعات مختلف ديگر
در سطح محلي با مشاركت مردم محلي گره خورده و در
فصل جداگانهای بر ایجاد سکونتگاههای پایدار و ضرورت
توجه به موضوع انرژی و پایداری آن در شهرها تأکید شده
است (.)Haughton & Hunter, 1994, pp. 248-299
بهطور کلی ،پایداری انرژی به معنای تأمین انرژی به
نحوی است که نیازهای نسل حاضر را بدون مصالحه و
صرفنظر از توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان
تأمین نماید .بهبیاندیگر پایداری انرژی به معنای استفاده
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سازمان اسکان بشر 8ارائهشده است .این برنامه از یک
فرآیند ده مرحلهای بهعنوان چارچوب اقدامات محلی
استفاده مینماید و نقش و مشارکت گروههای محلی در
این فرآیند بسیار پررنگ است .این فرآیند توسعه اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی جوامع سالم ،ارتقاء مصرف بهینه
منابع انرژی را در کشورهای در حال توسعه هدف قرار داده
است (.)UN-Habitat, 2009
9
مدل توسعه بر مبنای کارایی انرژی (انرژی کارا) توسط
انجمن برنامهریزی آمریکا در سال  2006میالدی جهت
دستیابی به کارایی انرژی در شهرها ارائه شده است .اهمیت
این مدل از این جهت است که در محتوا و مراحل این مدل،
بیشتر به مباحث فنی برنامهریزی و طراحی شهری توجه
شده و پیشنهادات مدل در این راستا میباشند .این مدل،
استفاده پایدار از منابع انرژی ،فرم و کارکرد اکولوژیک
اجتماع ،مدیریت منابع اجتماع محور ،بهینهسازی کاربری
زمین ،برابری اجتماعی و سرزندگی اقتصادی را به عنوان
پنج اصل اساسی برای دستیابی به کاهش میزان مصرف
انرژی در شهرها معرفی نموده و راهکارهایی را در این
راستا ارائه مینماید (.)APA, 2006, p. 485
 -2-2رویکرد کارایی انرژی 10در شهرها
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مدل توسعه بر مبنای کارایی انرژی (انرژی کارا) توسط
انجمن برنامهریزی آمریکا در سال  2006میالدی
جهت دستیابی به کارایی انرژی در شهرها ارائه شده
است .اهمیت این مدل از این جهت است که در محتوا
و مراحل این مدل ،بیشتر به مباحث فنی برنامهریزی و
طراحی شهری توجه شده و پیشنهادات مدل در این راستا
میباشند .این مدل ،استفاده پایدار از منابع انرژی ،فرم و
کارکرد اکولوژیک اجتماع ،مدیریت منابع اجتماع محور،
بهینهسازی کاربری زمین و برابری اجتماعی و سرزندگی
اقتصادی را به عنوان پنج اصل اساسی در جهت دستیابی
به کاهش میزان مصرف انرژی در شهرها معرفی نموده و
راهکارهایی را در این راستا ارائه مینماید (APA, 2006,
.)p. 485
برنامهریزان شهری بهترین فرصت را برای ارتقای اقتصادی،
زیستمحیطی و بهداشت عمومی جامعهشان در قالب
بهکارگیری بهین ه منابع انرژی دارند .نیاز روزافزون جامعه
به منابع پاک ،فناوریهای نوین و مدرن که مصرف انرژی
را در خدمات ،تجارت و نیز کاربریهای مسکونی بهینه
میسازد ،به همراه الگوهای جدید توسعه بر مبنای بازدهی
انرژی در شهر فرصت نابی را در اختیار برنامهریزان قرار
داده است .اهمیت افزایش گازهای گلخانهای و تقاضای
انرژی بهصورت چشمگیری در مباحث جهانی افزایش
یافته است .جهان در حال نظاره کردن یکروند شهرنشینی
غیرقابل کنترل است و بهتبع آن افزایش تقاضای انرژی
برای مصارف عمومی ،خصوصی و فعالیتهای اقتصادی که
منجر به افزایش گازهای گلخانهای میشود .این امر نیاز
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از منابعی است که آالیندههای تهدیدکننده محیطزیست
را منتشر نکرده و بهواسط ه مصرف مداوم و پیوسته تمام
نشده و همچنین نقشی در تداوم بخشیدن به خطرات
عمده سالمت انسانها نداشته باشند (Lantsberg, 2005,
.)p. 12
جنبش نوشهرسازی یکی دیگر از مبانی فکری پشتیبان
موضوع انرژی در حیطه شهرسازی است .شهرسازی نوین
یا نوشهرسازی ،جنبشی در ایاالتمتحده است که در اوایل
دهه  80ظهور کرد و با بحث درباره رشد حومه شهری در
قالب خلق شهرها و مجتمعهای کوچک ،گسترش بیرویه
شهرها را به چالش کشید .اين جنبش بههیچوجه نيازهاي
حيات مدرن و پسامدرن را رد نمیکند ،بلكه ميكوشد در
جهت رفع آنها راهحلهايي كالبدي ،فني و غیره متناسب
با حيات انساني و حفظ محیطزیست با تأکید بر جايگاه
فراموششده انسان (و نه اتومبيل) بيابد (Caves, 2005,
 .)p. 332استیمرز 2در سال  2003میالدی به برسی ارتباط
میان انرژی و شهر پرداخته است .وی در این مقاله ،با
لونقل بهعنوان بخشهای
معرفی دو بخش ساختمان و حم 
تأثیرپذیر از برنامهریزی شهری ،مصرف انرژی در دو بخش
لونقل را مقایسه و ارتباط میان آنها را
ساختمان و حم 
تفسیر نموده است (.)Steemers, 2003
لونقل
کوان3و لیدر4در سال  2006میالدی ،در زمین ه حم 
و کارایی انرژی گزارش فنی را در شهرهای آسیایی برای
بانک توسعه آسیا تهیه نمودند .در این گزارش ،بخش
لونقل بهعنوان یکی از بخشهای مصرفکننده انرژی
حم 
و در حال رشد در شهرها مطرحشده و تمرکز اصلی این
تحقیق بر دستیابی به سیاستهای کاهش میزان مصرف
انرژی در این بخش بوده است (Kwon & Leather,
 .)2006همچنین اوکایل 5در سال  2010میالدی ،با
رویکردی همه جانبهنگر در زمینه فرم بهینه ساختمان و
کارا از نظر میزان مصرف انرژی تحقیق نموده است .وی
در این تحقیق ،با تأکید بر تفاوتهای موجود در زمینه
فرمهای متناسب برای ساختمانها در عرضها و اقلیمهای
متفاوت جغرافیایی ،فرم پیشنهادی خود را برای بلوکهای
مسکونی ارائه مینماید .بهطور کلی ،تأکید اصلی و ویژه
این تحقیق بر ساختمان و فرم آن به عنوان یکی از عوامل
مؤثر بر میزان مصرف انرژی در ساختمانها است (Okeil,
.)2010
رویکرد و فرآیند برنامهریزی انرژی روتردام ( 6)REAPدر
کشور هلند و شهر روتردام جهت کاهش انتشار گازهای
گلخانهای ناشی از مصرف انرژی تهیهشده و از جمله
روشهای جدید در زمینه کارایی انرژی در شهرها است.
از جمله ویژگیهای این روش قابلیت بهکارگیری آن از
مقیاس ساختمان تا مقیاس شهر است (Dobbelsteen
.)Van den & Tillie, 2009
7
فرآیند برنامهریزی پایدار انرژی در شهر یکی دیگر از
فرآیندهای مرتبط با انرژی در شهرها است که توسط
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شدید و عاجل به در نظر گرفتن مسائل کارایی انرژی در
برنامهریزی شهری و به خصوص کاربری اراضی را بیان
مینماید (.)Omer, 2008, p. 233
 -3-2مصرف انرژی در شهر
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در تعریفی عام ،فعالیتهای انسانی به عنوان عامل اصلی
مصرف انرژی در جهان مطرح میباشند .بر همین اساس،
با دستهبندی فعالیتهای مذکور ،میتوان اظهار داشت که
مصرف انرژی در شهرها نیز در بخشهای مختلفی صورت
میپذیرد .در کشورهای مختلف و بر مبنای تقسیمات
مختلف ،بخشهای مصرفکننده انرژی متفاوت است.
برای نمونه در کشور کانادا ،بخشهای صنعتی ،کشاورزی،
لونقل،
مسکونی ،تجاری -سازمانی ،ساختوساز و حم 
مهمترین بخشهای مصرفکننده انرژی میباشند
(.)Khalil, 2009, p. 10
همچنین نتایج مطالعه در متون نظری نیز چنین بیان
میکند که در کشور آلمان در حال حاضر بخشهای
عمده مصرفکننده انرژی در بخشهای صنعتی ،خانگی و
لونقل خالصه شده است .همچنین در کشور انگلستان
حم 
براساس آمار ارائهشده توسط دپارتمان انرژی و تغییرات
آبوهوایی در سال  2010میالدی بخشهای خانگی،

لونقل و خدمات بهعنوان مهمترین بخشهای
صنعتی ،حم 
مصرفکننده انرژی در این کشور معرفیشدهاند.
پروژه تغییر منابع انرژی مهمترین گام کشور آلمان در
راستای مدیریت انرژی و کارایی مصرف آن در مقیاس
کالن بوده است و کلیه مقیاسها را شامل میشود .الزم به
ذکر است که این امر به صورت ناگهانی و بدون برنامه محقق
نشده است .زیرساختهای موجود در این کشور زمینه را
برای انجام این برنامه به خوبی فراهم آورده است .بدیهی
است که نظام برنامهریزی شهری از جمله مواردی است
که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است .بهطور کلی
اصول سیاستهای انرژی آلمان بر سه اصل پایداری ،تداوم
اقتصادی و منابع محیطی انرژی استوار است .همچنین
برنامه تغییر منابع انرژی بر اساس پنج محور کاهش انتشار
لونقل
گازهای گلخانهای ،بهرهوری بخش ساختمانها ،حم 
و انرژیهای تجدید پذیر استوار است (Morris & Pehnt,
.)2016
 -4-2مصرف انرژی در ساختمانها
ساختمانها یکی از مهمترین بخشهای مصرفکننده
انرژی در شهرها میباشند که در کشورهای مختلف به
دلیل ویژگیهای مختلف آنها ،سهم متفاوتی را در مصرف
انرژی در مقایسه با بخشهای دیگر به خود اختصاص
داده است .برای نمونه در انگلستان ،بیش از نیمی از کل
انرژی مصرفی در ساختمانها است ،در حالی که سهم
ساختمانها از کل مصرف انرژی در دیگر کشورهای
اتحادیه اروپا و آمریکا به ترتیب  41و  36درصد است.

در واقع این تفاوت در میزان مصرف انرژی در ساختمانها
لونقل
در کشور انگلستان به نسبت بخشهای دیگر (حم 
لونقل عمومی،
و صنعت) به دلیل وضعیت مناسبتر حم 
پیادهمداری بیشتر ،ترافیک شدید و محدودیتهای موجود
برای پارکینگ است .برای مثال در شهر لندن تنها 10
درصد ساکنین شهر با ماشین شخصی سفرهای روزانه
خویش را انجام میدهند ،در حالی که این نسبت در جهان
 40درصد است (.)Steemers, 2003, p. 3
مصرف انرژی بر اساس انواع ساختمانهای موجود
در شهر ،متفاوت است .برای نمونه در ساختمانهای
مسکونی ،گرمایش فضای خانه ،گرم کردن آب ،روشنایی
و آشپزی از جمله فعالیتهایی میباشند که مصرف انرژی
را در ساختمانهای مسکونی شکل میدهند .در میان
فعالیتهای مذکور ،انرژی مصرفی جهت گرمایش فضای
داخلی خانه ،حدود  60درصد از کل مصرف انرژی در این
ساختمانها را شامل شده و بیشترین سهم را به خود
اختصاص داده است (Steemers, 2003, p. 6; Mitchell,
.)2005, p. 6
لونقل
 -5-2مصرف انرژی در بخش حم 
لونقل ،یکی دیگر از مهمترین
مصرف انرژی در بخش حم 
بخشهای مصرفکننده انرژی است که به مانند بخش
ساختمان ،براساس ویژگیهای متفاوت کشورها ،سهم
متفاوتی را از میزان کل مصرف انرژی در شهرها را به خود
اختصاص داده است .برای مثال در سال  2004میالدی،
موسسه تکنولوژی گاز کشور آمریکا سهم مصرف انرژی در
لونقل را  28درصد اعالم نموده است (APA, 2006, p.
حم 
 .)484این در حالی است که در همان سال ،مصرف بخش
لونقل در کشور انگلستان ،حدود  20درصد برآورد
حم 
شده است (.)Mitchell, 2005, p. 3
با وجود سهم باالی مصرف انرژی در بخش ساختمان،
دالیلی را میتوان جهت روشن نمودن ضرورت و اهمیت
لونقل ارائه کرد که به شرح
توجه به مصرف انرژی در حم 
زیر میباشند:
لونقل
 اول ،بسیاری از آلودگیهای محلی ناشی از حم (هوا و صدا) در مقایسه با آلودگی ناشی از ساختمانها،
بسیار سریعتر قابل رفع و حل میباشند.
 دوم ،نرخ تعویض و یا جانشینی خودروهای قدیمی باخودروهای جدید در قیاس با ساختمانها ،بسیار سریعتر
لونقلی ،شانس
است .به عبارت بهتر ،سیاستهای حم 
بیشتری را برای سودرسانی کوتاهمدت در مقایسه با
سیاستهای مرتبط با ساختمان دارند.
 سوم ،ماشینها تنها با محیطزیست ارتباط نداشته ،بلکهگومیر و فرسایش اجتماعی
با مواردی چون تصادفات ،مر 
در ارتباط بوده که همین امر ،این بحث را در محافل
سیاسی در صدر توجه قرار داده است (Steemers, 2003,
.)pp. 3-4

بررسی و تحلیل اثرات برنامهریزی کاربری اراضی و شبکه حملونقل بر مرصف انرژی در شهر
شامره صفحه مقاله271-286 :

 -6-2معیارهای برنامهریزی کاربری اراضی و
حملونقل شهری با رویکرد کارایی انرژی
در نتیجه بررسیهای انجامشده بر روی ادبیات نظری
و عملی در زمینه کارایی انرژی در شهرها ،میتوان
اذعان داشت که معیارهای متنوعی در ارتباط با موضوع
برنامهریزی کاربری اراضی و حملونقل شهری در منابع
ارائهشده است .بر همین مبنا ،در این قسمت به عنوان
مهمترین دستاورد نهایی بخش مبانی نظری این پژوهش،
معیارهای نهایی برنامهریزی کاربری اراضی شهری و شبکه
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حملونقل با رویکرد کارایی مصرف انرژی تبیین شده تا
در بخشهای بعدی این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد و
بر اساس آنها طرح پیشنهادی ارائه شد .همچنین جهت
دستیابی به معیارهای فوق در سناریوهای پیشنهادی برای
محدوده مورد مطالعه ،با توجه به بررسیهای انجامشده
بر روی منابع و نمونههای موردی اجراشده در کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه ،دستورالعملهایی در
زمینههای مختلف تدوینشده است که در جدول ذیل به
تشریح آنها پرداختهشده است.

جدول  :1معیارهای برنامهریزی کاربری اراضی و حملونقل شهری با رویکرد کارایی انرژی

اختالط کاربریها

 ترکیب و اختالط متنوعی از فروشگاهها ،مراکز اداری ،آپارتمانها و خانهها حداکثر فاصله پیادهروی تا نزدیکترین مرکز تأمین مایحتاج روزانه 200 :متر حفاظت از زمینهای برونشهری (.)Cervero, 2017, p. 61 واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ حملونقل ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ حملونقلﻋﻤﻮﻣﯽ و  ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي پیادهروی
 ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮمی اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ حملونقل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ،کاهش وابستگی به اتومبیل و کاهش سفرهای تولیدی ﮐﺎﻫﺶ فاصلهها ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط ﮐﺎرﺑﺮي و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ هزینههای ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮم ﺷﻬﺮي ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯽ.

توزیع متمرکز و پراکنده

 کاربریهای خدماتی در فرآیند برنامهریزی بهصورت دستهها و گروههای کوچک متمرکز درسطح کل محدوده پراکنده شوند.
 فعالیتهای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻃﺮاف گرههای حملونقل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ. -ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.

پیادهمداری یا پیادهمحوری

 ایجاد قابلیت دسترسی پیاده بهتمامی محدوده و کاربریهای درون محدوده در فرآیندبرنامهریزی کاربری زمین بوده که یکی از معیارهای مهم در دستیابی به کارایی انرژی
میباشد.
 دسترسی پیاده (حداکثر  10دقیقه) به اکثر فعالیتها و کاربریهای محلهای (,Cervero.)p. 34 ,2017
 طراحی معابر پیادهمدار و در پارهای از موارد خاص ،مسیرهای پیاده عاری از حرکت سواره فعال بودن بصری طبقه همکف (.)Cervero, 2017, p. 38 نفوذپذیری فیزیکی طبقه همکف (.)Cervero, 2017, p. 38 سایهاندازی مناسب در پیادهروها جهت ترغیب به پیادهروی و تامین آسایش اقلیمی(,Cervero.)p. 41 ,2017
 طول پیادهروها میبایست حداقل از  1.8متر بیشتر در نظر گرفته شود (,Cervero, 2017.)p. 35
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فرم فشرده و متراکم (پایدار)

 ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻃﯽ از ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش خطوط حملونقل عمومی منظم و دائمی با حداکثر فاصله زمانی  20دقیقه (غیر از خطوط    BRTو مترو) (.)Cervero, 2017, p. 28
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شبکه معابر حملونقل
عمومی کارا و یکپارچه

 ایجاد ارتباط و اتصال مناسب محدوده به محیط اطراف خود از طریق سیستم حملونقل  عمومی
 دسترسیهای سواره به منظور استفاده حداکثر از نور خورشید در فصل زمستان و باد جنوبیدر تابستان ،در جهت شمالی -جنوبی پیشنهاد میشود.
 مسیرهای پیاده و دوچرخه ایمن و مناسب تأمین شود. کاهش عرض سواره در مسیرهای درون محلهای جهت افزایش ایمنی عابر پیاده ایستگاههای حملونقل عمومی دارای شعاع پوششی  250متری باشند. مراکز  محالت ،واحدهای همسایگی و ایستگاههای حملونقل عمومی در هماهنگی با   یکدیگر جانمایی گردند.
 تأمین پارکینگ در مجاورت ایستگاههای حملونقل عمومی کاهش فضای پارکینگ در محدوده به منظور کاهش وابستگی به اتومبیل حداکثر فاصله پیادهروی تا نزدیکترین ایستگاه حملونقل همگانی  1کیلومتر حداکثر فاصله پیادهروی تا نزدیکترین سرویس حملونقل مستقیم به ایستگاه حملونقل   همگانی با ظرفیت باال 500 :متر ()Cervero, 2017, p. 20
 -کلیه سطوح مخصوص پارک سواره به صورت غیر حاشیهای در نظر گرفته شود.

ﺗﻨﻮع

 اﺧﺘﻼﻃﯽ از ﮐﺎرﺑﺮي زﻣﯿﻦ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺴﮑﻦ و سبکهای ﻣﻌﻤﺎري در راستای   کاهش مصرف انرژی در ساختمانها و بلوکهای مسکونی.

میزان فضاهای باز و سبز

 حفظ فضاهای باز و افزایش سهم فضای سبز در هر محدوده  -استفاده از درختان سایهانداز در مسیرهای پیاده و پیادهروها.

تقسیمات شهری

 مساحت انواع سطوح تقسیمات با توجه به شعاع دسترسی به مراکز خدماتی تعیین شود تا   از طریق پیاده و دوچرخه قابل دسترسی باشد.
 توزیع متعادل مراکز خدماتی در سطح محدوده تأمین کاربریهای خدماتی ساکنین با توجه به سلسله مراتب شبکه دسترسی تعیین بیشینه و کمینه جمعیتی  به منظور توزیع متعادل جمعیت در سطح محدوده ترکیب و نوع فعالیتها در مراکز  تقسیمات پیشنهادی در راستای افزایش  سرزندگی و  تشویق حضور ساکنین   
 تعریف عناصر مرکزی برای هر یک از تقسیمات به عنوان عنصری که شعاع هر یک از   تقسیمات بر اساس دسترسی به آن تعیین شود.

تناسب بلوکهای مسکونی

 جانمایی قطعات مسکونی به صورت فشرده و چسبیده به یکدیگر جهت کاهش سطح اشغال  و افزایش فضای آزاد
 توجه به اثر باد موجب کاهش  3تا  5درصدی در میزان مصرف انرژی در اقلیمهای سرد   خواهد شد.
 عمق ساختمان برای عبور باد جنوبی در تابستان ،کمتر از  20متر باشد. استفاده از فرم مستطیل در قطعات و بلوکهای مسکونی. کاهش عمق قطعات مسکونی به منظور افزایش استفاده از نور خورشید سایهاندازی بلوکهای ساختمانی بر یکدیگر از طریق تعیین حداقل فاصله بین بلوکها با   توجه بهنظام ارتفاعی موجود در آنها کاسته شود.
 -طول بلوکها حداکثر چیزی در حدود 150-110متر باشد (.)Cervero, 2017
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آسایش اقلیمی

 توجه به اصول و معیارهای مورد نظر معماری و طراحی اکولوژیک توجه به جهت باد و جهتگیری معابر جهتگیری معابر به صورت پیچ و خمدار در اقلیم سرد و خشک به منظور جلوگیری از ایجاد  تونل باد در فصول سرد سال.

بررسی و تحلیل اثرات برنامهریزی کاربری اراضی و شبکه حملونقل بر مرصف انرژی در شهر
شامره صفحه مقاله271-286 :
معیارها

راهکارهای مالک عمل بر اساس مطالعات نظری

تراکم ساختمانی و نظام
ارتفاعی

 افزایش تراکم و فشردگی الگوی سکونتگاه افزایش داده شود. افزایش سطح فضای باز و سبز افزایش تراکم ساختمانی تا حد ممکن  جهت جلوگیری سایهاندازی ساختمانها ،ارتفاع و مجاورت ساختمانها با یکدیگر کنترل   شود.
 افزایش تراکم ساختمانی در مجاورت ایستگاههای حملونقل عمومی ()TOD -ارتفاع ساختمانها در جبهه مقابل باد غالب در اقلیم سرد افزایش داده شود.

پراکنش کاربریهای خدماتی
و جاذب سفر

 جانمایی کاربریهای خدماتی در فاصله  دسترسی پیاده ( 150تا 250متر) و دوچرخه   ( 400تا 600متر) (.)Cervero, 2017, p. 17
 سطوح کاربریهای مختلط به  صورت عمودی و افقی در سطح محدوده افزایشیافته  و   بهصورت پراکنده توزیع شوند.
 مراکز تمرکز کاربریهای خدماتی به صورت پراکنده توزیع شوند. جانمایی مراکز کار و فعالیت به صورت یکپارچه در محدوده مطالعاتی -استقرار کاربریهای منطقهای و ناحیهای در لبههای خارجی محدوده  .

 .3روششناسی پژوهش

انرژی ،میزان همپیوندی 12شبکه معابر است .جهت بررسی
این موضوع از تکنیک تحلیل چیدمان فضا و نرمافزار مربوط
به آن یعنی دپثمپ استفاده شده است .از سوی دیگر
به منظور نمایش و تحلیل دقیقتر شبکه معابر و کاربری
اراضی به صورت توأمان برای ارائه سناریوهای کاربری
لونقل
اراضی پیشنهادی و مکانیابی ایستگاههای حم 
عمومی بر اساس نظام کاربری زمین و همپیوندی معابر،
از همپوشانی و روی هم گذاشتن الیههای دو نرمافزار
 ArcGisو  DepthMapاستفاده شده است .الزم به ذکر
است برای انجام این امر از یک نرمافزار واسطه و بسیار
منعطف به نام  Mapinfoاستفاده شد که در ادامه روند
پژوهش (تحلیل یافتهها) و در تحلیل هر یک از سناریوهای
پیشنهادی به کار برده شده است.

 .4تحلیل یافتهها
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به منظور ارزیابی میزان تأثیرگذاری مؤلفههای برنامهریزی
کاربری اراضی و شبکه حملونقل بر میزان مصرف انرژی
در بخش حملونقل ،سایت  35هکتاری در شهر جدید
هشتگرد به دلیل بکر بودن زمین ،امکان توسعه و مداخله
از پیش اندیشیده شده و کاربست اصول و معیارهای
استخراجشده از مبانی نظری به عنوان مطالعه موردی
این تحقیق در نظر گرفته شد .شهر جديد هشتگرد در
دامنهجنوبي رشته کوه البرز ،غرب استان تهران و ميانه راه
كرج -قزوين واقع شده و فاصله آن با شهرهای كرج ،تهران
و قزوين به ترتيب  ٦٠، ٢٥و  ٧٥كيلومتر است .محدوده
این شهر با مساحت  4461هکتار ،به ترتیب در عرض
و طول جغرافیایی  35و  50درجه قرار دارد .همچنین
جمعيت شهر طبق سرشماري سال  ١٣٨٥حدود ١٦٠٠٠
نفر (حدود  ١١درصد پیشبینی طرح جامع مصوب براي
سال  )٨٥بوده است.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

تحقیق حاضر به طور کلی در زمره تحقیقهای کمی
و به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی قرار
میگیرد .در این راستا روششناسی پژوهش حاضر در ابعاد
«برنامهریزی»« ،شبیهسازی (مدلسازی)»« ،مستندسازی
و تحلیل» است .مدلها و روشهای اندازهگیری میزان
مصرف انرژی در شهر ،طیف بسیار متنوعی را به خود
اختصاص میدهند .از طرف دیگر ،امروزه نقش نرمافزارها
در شهرسازی غیرقابل انکار بوده ،به نحوی که استفاده
از آنها نه تنها موجب تسریع امر برنامهریزی میشود،
بلکه دقت طرحها در صورت استفاده از ابزارهای مناسب به
شدت افزایش مییابد .بنابراین ،انواع مدلهای اندازهگیری
مصرف انرژی در شهر ،مبنا و پایه تولید نرمافزارهای
مختلفی را در این زمینه فراهم آورده است.
در این تحقیق به منظور اندازهگیری هرچه دقیقتر انرژی
لونقل ،از نرمافزار  CommunityVizبه عنوان
بخش حم 
ابزار تحلیل و اندازهگیری تعداد سفرهای تولیدی و به تبع
آن میزان مصرف انرژی ،استفاده شده است .این نرمافزار
یکی از افزونههای 11نرمافزار  ArcGisبوده که بر اساس
طرح کاربری اراضی و به عبارت بهتر بر اساس فواصل میان
کاربریهای خدماتی(جاذب سفر) و کاربریهای مسکونی
(تولیدکننده سفر) تعداد سفرها را محاسبه مینماید.
بنابراین بر اساس تعداد سفرهای تولیدی و تعیین میانگین
لونقل قابل
فواصل سفر مصرف انرژی سالیانه بخش حم 
تخمین و محاسبه است.
با توجه به هدف اصلی پژوهش که تعیین رابطه بین سه
لونقل و میزان
موضوع کاربری زمین ،شبکه معابر و حم 
مصرف انرژی است و همچنین از آنجا که یکی از عوامل
لونقل
بسیار تأثیرگذار در افزایش پیادهمداری و توسعه حم 
یکپارچه و به دنبال آن کاهش سفرهای شخصی و مصرف
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 -1-4تحلیل میزان مصرف انرژی در سناریوها
تحلیل سناریوی اول یا همان بررسی وضع موجود بر
اساس دادههای موجود در طرح جامع بازنگری شهر
جدید هشتگرد و بر اساس طرح و الگوی کاربری زمین و
حملونقل پیشنهادی آن تحلیل و مورد سنجش قرارگرفته
است .در سناریوی دوم که حداقل مداخله است به کاربست
چارچوب نظری استخراجشده از مبانی نظری از طریق
کمترین مداخله و بهینهترین مداخله در وضع موجود
پرداخته شده است .در سناریوی سوم یا حداکثر مداخله
(بیشینه کارایی) است که در این طرح ،بیشترین میزان
مداخله در وضعیت موجود (طرح پیشنهادی فرادست)
صورت گرفته تا بتوان به بیشترین میزان از سطح کارایی
انرژی در محدوده مطالعاتی حاضر دستیافت که در ادامه
تمامی موارد ذکرشده در هر یک از سناریوها (سناریوی
وضع موجود ،حداقل مداخله ،حداکثر مداخله) مورد
بررسی قرارگرفته و برای هر یک از سناریوها چشمانداز
تدوین شده و ویژگیهای هر یک از آنها مطرح میشود
و پس از آن سناریوی برتر به لحاظ سازگاری بیشتر با
محیط محدوده مطالعاتی انتخاب شده و دستورالعمل و
راهکارهای مالک عمل جهت دستیابی به پایداری مصرف
انرژی در محدوده مطالعاتی و همچنین سطوح باالتر
برنامهریزی مطرح میشوند.
 -1-1-4تحلیل کاربری اراضی و یکپارچگی شبکه
حملونقل در سناریوی وضع موجود
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در سناریوی وضع موجود ،پیشنهادات طرح جامع بازنگری
شهر جدید هشتگرد ( )1385مورد ارزیابی و تحلیل
قرارگرفته است که این پیشنهادات برای کاربری اراضی
محدوده مورد مطالعه شامل موارد زیر است:
 تسهيالت اجتماعي :مهدكودك ،مدرسه ابتدايي ،مدرسهراهنمايي و كاربريهاي فرهنگي.
 واحدهاي خدماتي و تجاري /صنعتي با ويژگي خدماتي:فروشگاههاي محلي ،فروشگاههاي منطقهاي ،اداري ،و
نظامي.
 واحدهاي مسكوني.با توجه به اسناد فرادست محدوده ،تراکم جمعیتی برای

این محدوده  223نفر در هکتار پیشنهاد شده است .لذا
جمعیت آتی محدوده با توجه به مساحت حدود 35
هکتاری ،حدود  7800نفر برآورد میشود .همچنین انواع
کاربریهای پیشنهادی طرح جامع برای این محدوده
شامل کاربریهای مسکونی ،تجاری ،دبستان ،دبیرستان،
راهنمایی ،درمانی ،شبکه معابر ،فضای سبز و باز ،مذهبی،
انتظامی ،پارکینگ و ورزشی بوده است .کاربری مسکونی
با  43درصد ،بیشترین سهم را از فضای محدوده اشغال
نموده است .شبکه معابر در حدود  30درصد ،پس از
کاربری مسکونی ،سهم باالیی را از کاربریهای پیشنهادی
سناریوی وضع موجود به خود اختصاص داده است.
بررسی امر اتصال و همپیوندی معابر در پژوهش حاضر
در راستای سنجش میزان حضور پذیری عابر پیاده،
پیادهمداری و سنجش چگونگی پراکنش کاربریهای
خدماتی و جاذب سفر در سناریویهای پیشنهادی بهکار
برده میشود .بنابراین در سناریوی وضع موجود شبکه
معابر و الگوی شبکه دسترسی پیشنهادی طرح جامع
بازنگری شهر جدید هشتگرد موردبررسی و سنجش قرار
میگیرد تا الگوی سفرسازی در محدوده تعیین شود.
بنابراین بر اساس تحلیل چیدمان فضا ،میزان همپیوندی
شبکه معابر و بهتبع آن الگوی حضور پذیری و تقاضای
سفر در سناریوی وضع موجود موردبررسی قرار گرفت که
نتایج آن به شرح ذیل است:
نتایج بررسیهای صورت گرفته (شکل  )1حاکی از آن
است که در سناریوی وضع موجود بهطورکلی میزان
همپیوندی در شبکه معابر در اغلب نقاط سایت 35
هکتاری ،از ارزش همپیوندی پایین13و بسیار پایین(14معبر
غربی ،شمالی و شرقی) و تنها بخشهایی از معبر مرکزی
محدوده از همپیوندی باال و بسیار باال برخوردار است.
بهطورکلی میتوان چنین بیان نمود که شبکه معابر بافت
دارای همپیوندی متوسط رو به پایین است که این موضوع
نشانگر تحققپذیری پایین اصل یکپارچگی شبکه ارتباطی،
لونقل و فشردگی بافت است و یکی از اصول اصلی
حم 
رویکرد کارایی انرژی به شمار میرود ،لذا به دنبال این امر،
ترغیب بیشتر ساکنین به استفاده از خودروی شخصی و
لونقل
افزایش نرخ سفرسازی و مصرف انرژی در بخش حم 
صورت میگیرد.

بررسی و تحلیل اثرات برنامهریزی کاربری اراضی و شبکه حملونقل بر مرصف انرژی در شهر
شامره صفحه مقاله271-286 :
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شکل  :1میزان اتصال و همپیوندی شبکه ارتباطی در ارتباط با نظام کاربری زمین (سناریوی وضع موجود)

 -2-1-4تحلیل نظام کاربری اراضی و مصرف انرژی بر
اساس فواصل میان کاربریهای مسکونی و خدماتی

در این بخش همانطور که در بخش روششناسی
پژوهش مطرح شد از نرمافزار  CommunityVizجهت
لونقل
محاسبه تعداد سفرها و مصرف انرژی بخش حم 
استفاده شده است .در این روش اصل بر این است که
کاربریهای خدماتی به عنوان مکانهای جذبکنندهسفر
مطرح بوده و جریان سفر از کاربریهای مسکونی به سمت
آنها شکل میگیرد .یکی از مواردی که دلیل وجودی
و شکلدهی به این سفرها است ،میزان فاصله بین مبدأ
سفر (ساختمانهای مسکونی) و مقصد سفر (کاربریهای
خدماتی) است .لذا درصورتیکه این فاصله از حد توان

دسترسی پیاده و دوچرخه (که در این تحقیق 500 ،متر
برای کاربریهای ناحیهای و  200متر برای کاربریهای
محلهای فرض شده) کمتر باشد ،سفری صورت نمیگیرد.
بر همین مبنا ،در این قسمت برای سناریوهای پیشنهادی
میزان متوسط دسترسی هریک از قطعات مسکونی به
کاربریهای خدماتی و درصد قطعاتی که در فاصله بیشتر و
یا کمتر از این میزان قرار داشته ،محاسبهشده است .سپس
با ضرب این درصد در میزان انرژی مصرفی خام ناشی
از سفرهای محلی و ناحیهای و جمع آن با میزان انرژی
مصرفی خام ناشی از سفرهای شهری ،میزان کل انرژی
لونقل برای سناریوهای پیشنهادی
مصرفی در بخش حم 
محاسبهشده است که نتایج آن به شرح جدول ذیل است:

جدول  :2محاسبه مصرف انرژی در سناریوی وضع موجود

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

3321658.53

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

درصد قطعات مسکونی بافاصله بیشتر از  200تا  500متر (سفرهای محلی)

41.10

درصد قطعات مسکونی بافاصله بیشتر از  500متر (ناحیهای)

40

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

1365201.43

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

1328663.41

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

کل انرژی سالیانه مصرفی بخش حملونقل (لیتر)

6015523.37
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انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

3321658.53
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شاخص

سناریوی اول (وضع موجود)
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بنابراین همانطور که در جدول فوق مشخص است میزان
کل انرژی سالیانه مصرفی بخش حملونقل (لیتر) بر اساس
متوسط فاصله دسترسی تا کاربریهای جاذب سفر یا همان
کاربریهای تجاری -خدماتی  6015523.37لیتر در سال
در سناریوی وضع موجود که بر اساس طرح پیشنهادی
کاربری زمین و شبکه معابر و حملونقل بهدستآمده است.
 -3-1-4تحلیل کاربری اراضی و یکپارچگی شبکه
حملونقل در سناریوی حداقل مداخله

  شماره  .31تابستان 1399

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

بهمنظور فراهم آوردن شرایط یکسان برای مقایسه
سناریوهای پیشنهادی کاربری زمین ،تراکم جمعیتی،
جمعیت پیشنهادی و مساحت کاربریهای خدماتی،
سناریوهای پیشنهادی مشابه به یکدیگر در نظر گرفتهشده
و اعمال تغییرات در نحوه توزیع آنها صورت شده است.
بنابراین در این سناریو ،تراکم جمعیتی 223 ،نفر در هکتار،
جمعیت آتی محدوده حدود 7800نفر در نظر گرفتهشده
است .بر مبنای دستورالعملهای ارائهشده در زمینههای
مختلف ،طرح کاربری زمین پیشنهادی شامل کاربریهای
مسکونی ،مهدکودک ،تجاری ،تجاری -ناحیهای ،دبستان،
دبیرستان ،راهنمایی ،فرهنگی ،درمانی ،مختلط ،مختلط با
غلبه مسکونی ،شبکه معابر ،فضای سبز واحد همسایگی،
فضای بازی کودکان ،مذهبی ،تأسیسات شهری ،انتظامی،
پارکینگ ،ورزشی ،فضای باز است که در این میان
کاربریهای مسکونی ،شبکه معابر و فضای باز ،بیشترین
سهم را به خود اختصاص دادهاند.
در ارتباط با شبکه معابر و حملونقل پیشنهادی چنین
میتوان بیان نمود که در سناریوی حداقل مداخله شبکه
معابر و الگوی شبکه دسترسی پیشنهادی بر اساس
اصول و معیارهای مطرحشده در بخش چارچوب نظری
و کمترین مداخله در وضع موجود صورت گرفته است تا
الگوی سفرسازی و حضورپذیری در محدوده تعیین شود.
بر مبنای دستورالعملهای پیشنهادی در زمینه شبکه
معابر ،در محدوده موردمطالعه ،مسیرهای شریانی درجهدو
پیشنهادی طرح بازنگری در اطراف محدوده حفظشده
و در داخل محدوده بر اساس ویژگیهای توپوگرافی
موجود سایت ،دو مسیر سواره (با عرض 12متر و دارای
مسیر دوچرخه) در جهت شمال -جنوب پیشنهاد شده و
دسترسی به بلوکهای ساختمانی در جهت غربی -شرقی

و پیاده تعریفشده است.
در این سناریو همانطور که پیشتر نیز ذکر شد شبکه
معابر و حملونقل پیشنهادی بر اساس پراکنش کاربریهای
جاذب سفر (کاربریهای خدماتی) و بر اساس شعاع
دسترسی یا شعاع پوشش  250متر میباشند .بنابراین
با توجه به اینکه تعیین محل ایستگاههای حملونقل
عمومی بر اساس میزان تراکم کاربریهای جاذب سفر و
یا حضورپذیری بیشتر ساکنین صورت میگیرد ،در همین
راستا بر اساس تحلیل چیدمان فضا ،میزان همپیوندی یا
یکپارچگی و بههمپیوستگی شبکه معابر و ب ه تبع آن الگوی
حضورپذیری و تقاضای سفر در سناریوی حداقل مداخله
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که نتایج آن به شرح
ذیل است:
نتایج بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در
سناریوی حداقل مداخله به دلیل رعایت اصول و معیارهای
کارایی انرژی ،بهطورکلی میزان همپیوندی نسبت به
سناریوی وضع موجود ،تا حد نسبتاً مطلوبی افزایشیافته
است و همین امر منجر به ترغیب بیشتر ساکنین بهسوی
استفاده کمتر از خودروی شخصی میشود .بنابراین
همانطور که در شکل  2مشخص است میزان همپیوندی
در سه محور شمالی -جنوبی و محور اتصالدهنده شرقی-
غربی که در مرکز سایت واقعشده است ،دارای میزان
همپیوندی باال و بسیار باال میباشند .بنابراین با توجه به
اصول و معیارهای توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی و
کارایی انرژی در مجاورت معابری که دارای میزان همپیوندی
باال و بسیار باال میباشند ،ایستگاههای حملونقل عمومی
با شعاع دسترسی  250متر مکانیابی شده ،استقرار یافته
و تراکم ساختمانی با فاصله گرفتن از ایستگاهها کاهش
مییابد .الزم به ذکر است که ایستگاههای حملونقل
عمومی بر اساس پراکنش کاربریهای خدماتی مکانیابی
میشوند و همانطور که در شکل  2قابلمشاهده است در
سناریوی حداقل مداخله سعی شده است تا شبکه ارتباطی
در تناسب با پراکنش کاربریهای خدماتی و جاذب سفر و
در تناسب با توپوگرافی وضع موجود پیشنهاد داده شود تا
ضمن کاهش فواصل سفر ایستگاههای حملونقل عمومی
در بهینهترین مکان استقرار یابند و همچنین بهصورت
یکپارچه و در ارتباط با سایر شیوههای حملونقلی همچون
پیاده و دوچرخه عمل میکنند.

بررسی و تحلیل اثرات برنامهریزی کاربری اراضی و شبکه حملونقل بر مرصف انرژی در شهر
شامره صفحه مقاله271-286 :
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شکل  :2میزان اتصال و همپیوندی شبکه ارتباطی در ارتباط با مکان گزینی کاربریهای خدماتی (سناریوی
حداقل مداخله)

 -4-1-4تحلیل نظام کاربری اراضی و مصرف انرژی بر
اساس فواصل میان کاربریهای مسکونی و خدماتی در
سناریوی حداقل مداخله

در سناریوی حداقل مداخله ،نسبت به سناریوی وضع
موجود سعی شده است که با تغییر در پراکنش کاربریهای
خدماتی در سطح محلی و ناحیهای ،فواصل سفر (متوسط
فاصله تا کاربریهای خدماتی) و بهتبع آن مصرف انرژی
در بخش حملونقل و تولید گازهای گلخانهای در محدوده
مطالعاتی کاهش یابد .در سناریوی حاضر درصد قطعات

مسکونی که در فاصله بین  200-500متر از کاربریهای
خدماتی (سفرهای محلی) واقعشدهاند به  5.67درصد
کاهش ،همچنین درصد کاربریهای مسکونی که در
فواصل بیش از  500متر از کاربریهای خدماتی (سفرهای
ناحیهای) واقعشدهاند به  38.6درصد کاهشیافته است،
همین موضوع باعث کاهش مصرف انرژی در محدوده
مطالعاتی گشته است و مقدار عددی آن به 4792156.75
لیتر در سال رسیده و نسبت به سناریوی وضع موجود
کاهش نسبتاً محسوسی دارد.

جدول  :3محاسبه مصرف انرژی در سناریوی حداقل مداخله

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

3321658.53

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

درصد قطعات مسکونی با فاصله بیشتر از  200تا  500متر (سفرهای محلی)

5.67

درصد قطعات مسکونی با فاصله بیشتر از  500متر (ناحیهای)

38.6

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

188338.03

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

1282160.19

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

کل انرژی سالیانه مصرفی بخش حملونقل (لیتر)

4792156.75

  شماره  .31تابستان 1399

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

3321658.53

معماری و شهرسازی آرمانشهر

شاخص

سناریوی دوم (حداقل مداخله)
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 -5-1-4تحلیل کاربری اراضی و یکپارچگی شبکه
حملونقل در سناریوی حداکثر مداخله

  شماره  .31تابستان 1399

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

این سناریو نیز مانند سناریوی دوم ،با رویکرد کارایی
انرژی پیشنهاد شده است با این تفاوت که در سناریوی
دوم ،میزان تغییرات اعمالشده در سناریوی وضع موجود
مختصر بوده است .بدینصورت که در سناریوی حداقل
مداخله ،تغییرات اعمالشده در حد تغییر میزان مساحت،
جهتگیری و ابعاد قطعات ،تراکمهای ساختمانی و نحوه
توزیع کاربریهای خدماتی بهخصوص در سطح محلی
خالصهشده بود اما در این سناریو (حداکثر مداخله) ،در
قیاس با سناریوی دوم ،تغییرات اعمالشده بیشتر بوده
است .اهم تغییرات اعمالشده در این سناریو ،شامل تغییر
در نحوه چیدمان قطعات مسکونی ،نظام ارتفاعی ،ابعاد،
مساحت و جهتگیری قطعات مسکونی و نحوه توزیع
کاربریهای خدماتی در مقیاس ناحیهای ،محلی و واحد
همسایگی است .بر اساس مطالب ارائهشده در سناریوی
قبل ،در این سناریو نیز تراکم جمعیتی 223 ،نفر در هکتار،
جمعیت آتی محدوده حدود 7800نفر در نظر گرفتهشده
است .همچنین بر مبنای دستورالعملهای ارائهشده در
زمینههای مختلف ،طرح کاربری زمین پیشنهادی شامل
کاربریهای مسکونی ،مهدکودک ،تجاری ،دبستان،
فرهنگی ،مختلط واحد همسایگی ،مختلط ناحیهای ،مختلط
با غلبه مسکونی ،شبکه معابر ،فضای سبز واحد همسایگی،
فضای بازی کودکان ،مذهبی ،تأسیسات شهری ،پارکینگ،
ورزشی و فضای باز است که در این میان ،کاربریهای
مسکونی ،شبکه معابر و فضای باز ،بیشترین سهم را به خود
اختصاص دادهاند .همانطور که از نام این سناریو پیداست،
سناریوی حاضر ،بیشترین تغییرات در شبکه معابر و
حملونقل نسبت به الگوی شبکه معابر ،پراکنش کاربریها
و شبکه حملونقل در سناریوی وضع موجود شاهد بوده
است .در این سناریو محور شریانی درجه  2در بخش غربی

سایت و شریانی درجه  2فرعی در بخش شرقی همچنین
دو محور با ارزش دسترسی و جمع و پخشکننده محلی
پیشنهاد شده است .برای ارتقای زمینههای پیادهمداری
در محدوده مسیرهای پیاده و دوچرخه بهصورت یکپارچه
و بههمپیوسته بین بلوکهای مسکونی و کاربریهای
خدماتی در ارتباط با سایر شیوههای حملونقل عمومی
در نظر گرفتهشده است.
بنابراین همانطور که نقشه همپیوندی (شکل  )3نیز
بیان میکند ،در این سناریو معابر واقع در لبه غربی،
جنوبی و شمالی نسبت به سناریویهای پیشین از ارزش
همپیوندی و یکپارچگی بیشتری برخوردار بوده و دارای
سطح همپیوندی بسیار باال میباشند .از همه مهمتر
اینکه در این سناریو محور واقع در لبه شرقی محدوده
نیز به لحاظ سطح همپیوندی ارتقا پیدا نموده و دارای
ارزش همپیوندی یا همپیوندی باال است و بهطورکلی
بافت محدوده به لحاظ همپیوندی شبکه معابر و ارزش
حضورپذیری در فضا و بهتبع آن به لحاظ ارتقای زمینههای
پیاده مداری از یکپارچگی و همپیوندی نسبتاً مطلوب و
یکپارچه بهره میبرد .بهمنظور ارزیابی جانمایی و مکانیابی
مناسب کاربریهای خدماتی از تحلیل همپوشانی الیهای
همپیوندی شبکه معابر و کاربریهای پیشنهادی در
سناریو حداکثر مداخله استفادهشده است .همانطور که
شکل  3نمایش میدهد کاربریهای مختلط و خدماتی
بر اساس اصول و معیارهای کارایی انرژی و استاندارهای
توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی در مجاورت لبههای
دارای همپیوندی بسیار باال و باال واقعشدهاند .بنابراین بر
اساس اطالعات حاصلشده از نقشه فوق تراکم ساختمانی
در مجاورت معابر دارای همپیوندی بسیار باال و باال 600
درصد با سطح اشغال  100درصد (شش طبقه و با فاصله
گرفتن از معابر و لبههای دارای همپیوندی باال این مقدار
تا میزان  300درصد با احتساب  100درصد سطح اشغال
( 3طبقه) کاهش مییابد.

شکل  :3میزان اتصال و همپیوندی شبکه ارتباطی در ارتباط با مکانگزینی کاربریها (سناریوی حداکثر مداخله)

بررسی و تحلیل اثرات برنامهریزی کاربری اراضی و شبکه حملونقل بر مرصف انرژی در شهر
شامره صفحه مقاله271-286 :

 -6-1-4تحلیل نظام کاربری اراضی و مصرف انرژی بر
اساس فواصل میان کاربریهای مسکونی و خدماتی در
سناریوی حداقل مداخله

در سناریوی حداکثر مداخله ،نسبت به سناریوی وضع
موجود سعی شده است که با تغییر در پراکنش کاربریهای
خدماتی در سطح محلی و ناحیهای ،فواصل سفر (متوسط
فاصله تا کاربریهای خدماتی) و بهتبع آن مصرف انرژی
در بخش حملونقل و تولید گازهای گلخانهای در محدوده
مطالعاتی کاهش یابد .در سناریوی حاضر درصد قطعات
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مسکونی که در فاصله بین  200-500متر از کاربریهای
خدماتی (سفرهای محلی) واقعشدهاند به صفر درصد
کاهش ،همچنین درصد کاربریهای مسکونی که در
فواصل بیش از  500متر از کاربریهای خدماتی (سفرهای
ناحیهای) واقعشدهاند به  16.2درصد کاهشیافته است که
همین موضوع منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده
مطالعاتی شده است و مقدار عددی آن به 3859767.12
لیتر در سال رسیده و کاهشیافته است و نسبت به
سناریوی وضع موجود از وضعیت مطلوبتری برخوردار
است.

جدول  :4محاسبه مصرف انرژی در سناریوی حداکثر مداخله
شاخص

سناریوی سوم (حداکثر مداخله)

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

3321658.53

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

3321658.53

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

درصد قطعات مسکونی بافاصله بیشتر از  200تا  500متر (سفرهای محلی)

0

درصد قطعات مسکونی بافاصله بیشتر از  500متر (ناحیهای)

16.2

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

0

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

538108.68

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

کل انرژی سالیانه مصرفی بخش حملونقل (لیتر)

3859767.12

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

شاخص

سناریوی اول
(وضع موجود)

سناریوی دوم
(حداقل مداخله)

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

3321658.53

3321658.53

سناریوی سوم
(حداکثر مداخله)

3321658.53

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

3321658.53

3321658.53

3321658.53

انرژی سالیانه مصرفی خام ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

3321658.53

3321658.53
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در پژوهش حاضر با استناد به چارچوب نظری فراهمشده
و ویژگیهای وضعیت موجود عرصه پژوهش (خالی از
سکونت ،بکر بودن و فرصت مطلوب جهت اعمال تغییرات
و مدلسازی مطلوب) سه سناریو برای محدوده تدوین شد
و بر اساس روشهای تحلیلی تشریح شده ،سناریوهای
پیشنهادی ارزیابی شدند .در هر یک از سناریوها اصول
و معیارهایی بر اساس استاندارهای کارایی انرژی و
استانداردهای توسعه حملونقل مدار تدوین شد و بر
اساس هر یک از این اصول و ویژگیها هر یک از سه
سناریوی وضع موجود ،حداقل مداخله و حداکثر مداخله
پیشنهاد گردید .همچنین میزان مصرف انرژی با استفاده
از نرمافزار تحلیلی مربوط به پژوهش ()CommunityViz
محاسبه شد .بدین شرح که در هر سناریوی کاربری اراضی
پیشنهادی ،کاربریها در دو دسته مسکونی و خدماتی

تقسیم شدند ،سپس بر حسب فاصله بین کاربریهای
خدماتی ( به عنوان جاذب سفر) و کاربریهای مسکونی
(تولیدکننده سفر) ،تعداد سفرهای تولیدی (سالیانه) و
سپس مصرف انرژی خام مصرفی (سالیانه) در نرمافزار
تحلیلی ( )CommunityVizمحاسبه شد .در گام بعد به
منظور بررسی دقیقتر و تفکیک سفرها بر حسب محلی،
ناحیهای و شهری و استخراج میزان مصرف نهایی انرژی
سالیانه در هر یک از سناریوهای پیشنهادی ،درصد قطعات
مسکونی با فاصله میان  200-500متر (با فرض این که
سفرسازی در فاصله بیش از  200متر صورت میگیرد)
برای سفرهای محلی و درصد قطعات مسکونی با فاصله
بیشتر از  500متر ،برای سفرهای ناحیهای تعیین شد و با
ضرب این درصد در عدد خام به دست آمده میزان انرژی
لونقل برای هر سناریو محاسبه
مصرفی سالیانه بخش حم 
شده و مالک عمل ارزیابی قرار میگیرد.
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سناریوی اول
(وضع موجود)

سناریوی دوم
(حداقل مداخله)

درصد قطعات مسکونی بافاصله بیشتر از  200متر

41.1

5.67

سناریوی سوم
(حداکثر مداخله)

0

درصد قطعات مسکونی بافاصله بیشتر از  500متر

40

38.6

16.2

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای محلی (لیتر)

1365201.43

188338.0387

0

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای ناحیهای (لیتر)

1328663.41

1282160.193

538108.6819

انرژی سالیانه نهایی مصرفی ناشی از سفرهای شهری (لیتر)

3321658.53

3321658.53

3321658.53

کل انرژی سالیانه مصرفی بخش حملونقل (لیتر)

6015523.37

4792156.761

3859767.212

درصد تغییر نسبت به سناریوی اول

-

20.34

35.84
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اما نکته قابل تأمل در این میان ،توجه به اهمیت اجرایی
شدن طرح است که به میزان زیادی در برتری سناریوها و
انتخاب سناریوی برتر تأثیر میگذارد .در همین راستا بر
اساس مبانی نظری بررسیشده از یکسو و نتایج حاصل
از ارزیابی و اندازهگیری میزان مصرف انرژی سناریوهای
کاربری اراضی و تحلیل شبکه معابر پیشنهادی ،چنین
میتوان استنتاج نمود که با تغییر در نظام کاربری اراضی
و شبکه ارتباطی در شهر جدید هشتگرد ،به میزان
قابلتوجهی در میزان مصرف انرژی در محدوده مطالعاتی
(واحد همسایگی شهر جدید هشتگرد) تغییر ایجاد
شد .بهعبارتدیگر ،تغییر در نحوه چیدمان کاربریهای
خدماتی ،پراکنش کاربری تأسیسات شهری و ویژگیهای
کاربریهای مسکونی بهعنوان زمینههای برنامهریزی
کاربری اراضی شهری و تغییر در فرم شبکه معابر و
یکپارچهسازی شبکه حملونقل ،به میزان زیادی در میزان
مصرف انرژی محدوده تأثیرگذار بوده است .لذا نتایج
بررسی انواع شاخصهای تدوینشده در فرآیند پژوهش،
نشاندهنده این موضوع مهم است که بین کاربری زمین،

نحوه پراکنش آن ،شبکه معابر ،حملونقل و میزان مصرف
انرژی رابطه الزم وجود دارد و با ایجاد تغییرات در کاربری
زمین و فرم شبکه معابر و شیوههای متنوع حملونقلی،
میتوان به حداکثر  36درصد کاهش و حداقل  21درصد
کاهش در مصرف انرژی در سطح واحد همسایگی در شهر
جدید هشتگرد دست پیدا نمود.
الزم به ذکر است که پژوهش انجام شده تنها در محدوده
 35هکتار از شهر جدید هشتگرد انجام شده است و حدود
 36درصد صرفهجویی در مصرف انرژی ساالنه به همراه
داشته است ،بنابراین در صورت اعمال دستورالعملهای
مبتنی بر کاهش مصرف انرژی در نظام کاربری اراضی و
شبکه ارتباطی کل شهرهای کشور ،این رقم بسیار هنگفت
بوده و اهمیت توجه به این موضوع را بیش از پیش
آشکار مینماید .لذا پیشنهاد میشود تا دستورالعملهایی
لونقل در
بر مبنای کاهش مصرف انرژی در بخش حم 
حیط ه برنامهریزی و طراحی شهری تهیه شده تا به عنوان
استاندارد در انواع طرحهای توسعه شهری لحاظ گردند.
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