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رشــد شــتابان شهرنشــینی پیامدهــای مختلفــی در زمینههــای گونا گــون از جملــه افزایــش مصــرف انــرژی را بــه دنبــال داشــته
اســت .ایــن چالــش از دو جنبــه؛ محــدود بــودن منابــع و آلودگیهــای زیس ـتمحیطی ،شــهرها را بــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت.
در ایــن راســتا بــا ظهــور رویکردهــا و جنبشهــای مختلــف (همچــون توســعه پایــدار ،نوشهرســازی و  )...اهمیــت موضــوع انــرژی در
شهرســازی آشــکار شــد .مفهــوم انــرژی در شــهر بــا مؤلفههــای مختلفــی در برنامهریــزی و طراحــی شــهری ارتبــاط دارد .هــدف ایــن
پژوهــش ارزیابــی و ســنجش کارایــی انــرژی در شــهر بــا مقیاسهــای مختلــف است.بســته بــه مقیــاس مــورد مطالعــه میتــوان از
مدلهــا بــا مقیــاس متفــاوت ( بــه عنــوان مثــال شــهر ،منطقــه ،محلــه و واحدهمســایگی و  ) ...بــرای ارزیابــی کارایــی انــرژی اســتفاده
نمود.بــا شناســایی روشهــا و مــدل هــای ارزیابــی کارایــی انــرژی بــه بررســی نحــوه عملکــرد و شناســایی مولفههــای تأثیرگــذار و
موانــع پی ـشروی آنهــا پرداختــه میشــود.در ایــن پژوهــش پــس از بررســی بنیانهــای فکــری مؤثــر ،بــا تمرکــز بــر شناســایی مدلهــا
و روشهــای مختلــف ارزیابــی کارایــی انــرژی ،دو مــدل در دو ســطح انتخــاب شــده اســت .مــدل تریــس در ســطح یــک شــهر تهــران،
یپــردازد و ســپس بــرای ارزیابــی بــا دقــت بیشــتر بــه ارزیابــی
بــا شــاخصها و ابزارهــای مختلــف بــه ارزیابــی میــزان مصــرف انــرژی م 
کارایــی انــرژی در یکــی از محــات شــهر تهران-محلــه ظهیرآبــاد منطقــه  20شــهر تهــران -بــا مــدل لیــد ،پرداختــه و میــزان کارایــی
لونقــل ،دو مولفــه تاثیرگــذار در
انــرژی محلــه بــرآورد میشــود .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه دو بخــش ســاختمان و حم 
میــزان مصــرف انــرژی و کارایــی آن بهشــمار میرونــد .بــا سیاس ـتگذاری و برنامههــای اقــدام مختلــف و نیزبــا بررســی پیشــنهادات
و توصیههایــی از اقدامــات اجرایــی در شــهرهای مختلــف ،در هــر دو ســطح،میتواند مــا را بــه ســوی شــهرهایی بــا کیفیتتــر و بــا
کارایــی انــرژی پیــش ببــرد.
واژههای کلیدی:کارایی انرژی ،مدل تریس ،مدل لید ،شهر تهران ،محله ظهیرآباد.
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این مقاله بر گرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد پگاه رضایی جهرمی با عنوان “ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس شهر؛ نمونه موردی شهر تهران” به راهنمایی دکتر ناصر برک پور در دانشگاه
هنر است که در بهمن  3931خاتمه یافته است.

 .1مقدمه

بــر اســاس برآوردهــای ســازمانهای مختلــف ،نیمــی از
جمعیــت جهــان در شــهرها زندگــی میکننــد .شــهرها ســهم
بســیارزیادی (بیــن  60تــا  80درصــد) از تولیــد انــرژی در دنیــا
را بــر عهــده دارنــد و ســهم آنهــا از انتشــار دیا کســیدکربن نیــز
تقریبــا بــه همیــن مقــدار اســت (.)kamal chaoui et ,2009:1
در واقــع شــهرها مصــرف کننــده هــای اصلــی انــرژی بــه شــمار
مــی آینــدو پیــش بینــی مــی شــود کــه تــا ســال  2050ایــن ســهم
بــه  70درصــد افزایــش یابــد(.)Bose, 2010:2درســالهای
اخیــر ،توجــه بــه مســائل مربــوط بــه آبوهــوا و انــرژی شــهری
حائــز اهمیــت بــوده اســت .بنابرایــن ایــن رونــد ،نشــاندهنده
بــه رســمیت شــناختن ضــرورت پرداختــن بــه مســائل انــرژی،
در شهرهاســت(.)Keirstead et al, 2010:21
انــرژی بــه عنــوان یکــی از منابــع اصلــی در اختیــار بشــر ،بــه
طــور مســتقیم بــر توســعه اقتصــادی و کیفیــت محیطزیســت
اثرگــذار اســت .در ایــن راســتا اقدامــات و فعالیتهــای بســیاری
در جهــان صــورت گرفتــه اســت کــه عمــده ی ایــن فعالیتهــا
در دو محــور کلــی توســعه ی پایــدار و مقابلــه بــا تغییــرات
آبوهوایــی متمرکــز گشــته اســت.

ضــرورت اهمیــت ارزیابــی کارایــی انــرژی هــم در جهــان و هــم
در ایــران احســاس میشــود و کاهــش مصــرف انــرژی ازطریــق
اقدامــات بهــرهوری و بهبــود یافتــه برنامهریــزی شــهری،
میتوانــد وابســتگی شــهر رابــه ســوختهای فســیلی کاهــش
و منجــر بــه کاهــش هزینههــای انــرژی ،آزاد کــردن منابــع مالــی
بــرای بهبــود خدمــات شــهر و مزایــای اجتماعــی و اقتصــادی
جامعــه شــود.
در ایــن پژوهــش پــس از بیــان روش پژوهــش بــه بررســی مفهــوم
کارایــی انــرژی و مدلهــای آن (مــدلTRACEو مــدل)LEED

 .2روش پژوهش
تحقیــق حاضــر بــه لحاظ هــدف در زمــره ی تحقیقــات کاربردی
قــرار دارد و از لحــاظ روش تحقیــق از نــوع روش ارزیابــی و
تحلیلــی اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف خــاص کارایی انــرژی در
شــهر تهــران بــه ارزیابــی مدلهــا و روشهــای مختلــف در ایــن
زمینــه پرداختــه و بــا توجــه بــه مزایــا و محدودیتهــای مدلهــا
بــه انتخــاب دو مــدل برتــر بــر اســاس مقیاس-مــدلTRACE1و
مــدل -LEED2بــه ارزیابــی کارایــی انــرژی در شــهر تهــران بــا
توجــه بــه عوامــل و معیارهــای مختلــف تاثیرگــذار بــر کارایــی
یپــردازد .در مرحلــه اول
انــرژی و تحلیــل آمارهــای موجــود م 
ایــن پژوهــش ،بــه مطالعــه گســترده در مــورد ارتبــاط کارایــی
انــرژی و برنامهریــزی شــهری پرداختــه میشــود و روشهــای
ارزیابــی و ابعــاد گونا گــون آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس
بــا اســتفاده از زمینــه مطالعاتــی و محدودیتهــای آن ،در پایــان
ایــن مرحلــه ارزیابــی و تحلیــل کارایــی انــرژی در شــهر تهــران بــا
دو مــدل منتخــب در دو ســطح شــهر و محلــه صــورت میگیــرد.
در مرحلــه بعدپــس از بررس ـیهای صــورت گرفتــه در مراحــل
پیشــین ،پــس از شــناخت شــهر تهــران و محلــه ظهیرآبــاد و
تحلیــل بــا دو مــدل TRACEو  LEEDبــه ارزیابــی کارایــی انــرژی
در دو ســطح شــهر و محلــه پرداختهمیشــود و در نهایــت
توصیههــا و پیشــنهاداتی در هــر دو ســطح ارائــه میشــود.
داده-هــای مربــوط بــه شــاخصهای مــدل TRACEاعــدادی
کمــی و حقیقــی بــوده کــه از منابــع اطالعاتــی و آمارهــای موجــود
اســتخراج شــده اســت و پژوهــش در ســطح دو بــا مــدل LEED
در حــوزه تحقیقــات کمــی و کیفــی قــرار میگیــرد .دادههــای
مربــوط بــه شــاخص مدلLEEDنیــز از طریــق مشــاهده
مطابــق بــا وزنهــای داده شــده بــه هــر شــاخص ،بــر اســاس
مــدل بــه صــورت کمــی و کیفــی مــورد محاســبه قــرار خواهــد
گرفــت .روش گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش بــر اســاس
مطالعــات کتابخان ـهای و برداشــت میدانــی اســت .دادههــای
ایــن پژوهــش همانطــور کــه در بــاال بیــان گردیــد در مجمــوع
از طریــق آمــار و اطالعــات موجــود از جملــه سرشــماری نفــوس،
ســرانه انــرژی و  ...کــه در طــرح هــای اســنادی ،طر حهــای
فرادســت و ســایر منابــع اطالعاتــی (شــهرداری و ســازمان هــای
وابســته و  ) ...بــه دســت آمدهانــد.

.3کارایی انرژی و برنامهریزی شهری
کارایــی انــرژی ،کلیــدی بــرای تغییــر مســیر توســعه کشــور
بــه ســمت رشــد اقتصــادی کمکربــن اســت .بــه خصــوص
در کشــورهای در حــال توســعه و اقتصادهــای در حــال گــذار،
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ایران نیز با بررســی سرشــماری های انجام شــده در طول ســال
هــای اخیــر شــاهد افزایــش چشــمگیر شهرنشــینی بــوده اســت:
ایــن امــر ،اســتفاده بیشــتر از منابــع انــرژی زا را موجــب گردیــده
اســت( .)Isazadeh, Mehranfar, 2011بــا توجــه بــه ضــرورت
و اهمیــت دسترســی بــه انــرژی بــرای توســعه و محدودیــت
منابــع انرژیهایــی کــه امــروزه مــورد اســتفاده انســان قــرار
دارد ،حفاظــت از منابــع انــرژی و اســتفاده بهینــه از آن ضــروری
اســت .از آنجــا کــه شــهرها مصرفکنندههــای اصلــی انــرژی
بهشــمار مــی رونــد ،مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان راهحــل
کلیــدی اســتفاده نمــود .بــه ایــن ترتیــب یکــی از مهمتریــن
وظایــف برنامهریــزان شــهری ،ایجــاد شــهرهایی اســت کــه بــه
لحــاظ مصــرف انــرژی کارا باشــند(.)AGECC,2010:7

پرداختــه و در نهایــت بــه بررســی نمونههــای مــوردی پرداختــه
میشــود.

پتانســیل عظیمــی بــرای فرصتهــای صرفهجویــی انــرژی
تحقــق نیافتــه باقیمانــده اســت()xi,Taylor et al:2008
تــا بــه حــال برنامههــا و تصمیمــات مرتبــط بــا انــرژی در ســطح
ملــی اتخــاذ میشــد ،امــا بــا گذشــت زمــان اولویــت و اهمیــت
مدیریــت انــرژی در ســطح شــهری آشــکار گردیــده اســت.
امروزهمراجــع محلــی بایــد شــهرها را نــه فقــط به عنوان بخشــی
از مشــکل ،بلکــه بــه عنــوان بخشــی از راه حــل بــه رســمیت
بشناســند )Cacic,2010:14(.منظــور از کارایــی انــرژی در واقــع
مصــرف بهینــه و کارآمــد انــرژی بــا هــدف کاهــش رشــد تقاضــای
انــرژی ،تقلیــل قابــل توجــه مصــرف ســوختهای فســیلی و بــه
دنبــال آن افزایــش عرضــه انــرژی ســالم اســت .بــه تعبیــری دیگــر
بازدهــی انــرژی ،تأمیــن ســطوح یکســانی از خدمــات انــرژی بــا
بــه کارگیــری مقادیــر کمتــر انــرژی اســت.کارایی انــرژی دارای
مزایــای بالقــوهای بــرای دولــت و مصرفکننــدگان ماننــد رشــد
اقتصــادی ،کاهــش انتشــار آالیندههــا ،سیســتم انــرژی پایــدار
و  ...اســت کــه توجــه بــه ارزیابــی انــرژی و ضــرورت رســیدگی
بــه آن را نشــان میدهــدDepartment Of,2012:16-18(.
)Energy And Climate Change
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نقـــش
جهـــان
سیرت و دیل شور ود هسیاقم رد یرهش سایقم رد یژرنا ییاراک یبایزرا

مؤلفههــای مختلفــی (ماننــد فــرم ،ترا کــم و فشــردگی ،ســاختار
فضایــی ،میــزان مصــرف انــرژی در بخــش ســاختمان ،حمــل و
نقــل ،صنعــت و  )...بــر میــزان مصــرف انــرژی در شــهر تأثیرگــذار
هســتند و اهمیــت کارایــی انــرژی را آشــکار میکننــد .مطالعــات
زیــادی بــر ارتبــاط بیــن فــرم شــهر و انــرژی مصرفــی آن متمرکــز
شــده اســت .ایــن مطالعــات نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش
ترا کــم ،ســفرهای شــهری کاهــش یافتــه و در نتیجــه مصــرف
انــرژی در شــهر کاهــش مییابــد(Newman And,1999
 .)Breheny,1996;Kenworthyهمچنیــن فشــردگی جایــگاه
هــای ســکونت شــهری نیــز بــر تقاضــای انــرژی در بخــش
حملونقــل و ســایر بخشهــا همچــون گرمایــش و ســرمایش
منطق ـهای مؤثــر اســت(.)IGES,2004:12بهبودکارایی انــرژی
در ســاختمان نیــز یکــی از اقدامــات مقــرون بــه صرفــه بــرای
کــم کــردن انتشــار کربــن و صرفــه جویــی در انــرژی بهشــمار
م ـیرود( .)Sunikka,2006:522ســاختمانها درحــدود ٪40
از انــرژی شــهر ر امصــرف میکننــد و در نتیجــه ،پتانســیل
قابــل توجهــی بــرای صرفهجویــی انــرژی بــا طیــف گســتردهای
از گزینههــا در مــورد آن وجــود دارد (.)ESMAP,2012:5
همچنیــن ســاختار فضایــی شــهر،ا ز جملــه شــکل شــهر ،انــدازه
شــهر و میــزان جمعیــت وتمرکــز اشــتغال ،بــر میــزان مصــرف
انــرژی تأثیرگــذار هســتند(.)Burby,2008: 44-43مجمــوع
عوامــل و مؤلفههــای فــوق وجــود یــک رابط ـهی معنــادار بیــن
برنامهریــزی شــهری و ارزیابــی کارایــی انــرژی را نشــان میدهــد
و ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع را بیــان مینمایــد.

در ایــن تحقیــق روشــی بــرای ارزیابــی ارزش گردشــگری
ژئوتوریســم بــر مبنــای روش پرالونــگ اصالحشــده ارائهشــده
اســت .بــرای رســیدن بــه امتیــاز گردشــگری چشــمه معیارهــای
عیــار زیبایــی ،علمــی ،فرهنگــی ،بهــرهوری و اقتصــادی در قالــب
مــدل پرالونــگ موردبررســی واقعشــده اســت .ازآنجا کــه روش
پرالونــگ تنهــا بــه معیارهــا و زیرمعیارهــای امتیــاز گردشــگری
ّ
توجــه کــرده بــا اســتفاده ازنظــر خبــرگان روش پرالونــگ مــورد
اصــاح قرارگرفتــه اســت.
 .4روشها و مدلهای ارزیابی کارایی انرژی
مدلســازی انــرژی در مقیــاس شــهری یــک ابــزار ایــدهآل بــرای
مطالعــه مصــرف انــرژی و کاهــش تولیدگازهــای گلخانــهای
در ســطح جامعــه را فراهــم میکنــد()Simon et al,2014:4
مدلهــا و روشهــای اندازهگیــری میــزان مصــرف انــرژی در
شــهر طیــف بســیار متنوعــی را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
لــذا شــناخت و بررس ـیهای آنهــا جهــت تعییــن مــدل و ابــزار
مــورد نیــاز و ســازگار بــا ویژگیهــای ایــن تحقیــق ضــروری اســت.
جهــت شناســایی و تبییــن ویژگیهــای مدلهــا و روشهــای
اندازهگیــری کارایــی انــرژی بــه تقســیمبندی آنهــا پرداختــه
میشــود .براســاس بررس ـیهای انجــام شــده میتــوان آنهــا
را بــه ســه دســته ،حیط ـ ه عمــل (تکبخشــی و چندبخشــی)،
ماهیــت روششــناختی ( فضایــی و غیرفضایــی) و مقیــاس
(تــک ســاختمان ،قطعــه ،بلــوک ،واحــد همســایگی ،محلــه،
شــهر ،منطقــه) تقســیم نمــود(.)Condon et al,2009 :10-9
بــر اســاس تنــوع مدلهــای مختلــف بــرای ارزیابــی کارایــی
انــرژی مــدل لیــد LEEDدر مقیــاس محلــه ومدلتریــس TRACE
در مقیــاس شــهر انتخــاب گردیــد .باتوجــه بــه دســتهبندی
بــاال مــدل  LEEDیــک مــدل چندبخشــی و فضایــی اســتو
در مقیــاس محلــه قــرار میگیــرد ،همچنیــن مــدل TRACE
از نظــر حیطــه عمــل چندبخشــی و از نظــر روششــناختی در
دســتهبندی غیرفضایــی ودر مقیــاس شــهر قــرار میگیــرد.در
ادامــه بــه بررســی هــر یــک از مدلهــا و نمونــه مــوردی آنهــا
پرداختــه میشــود.
 .1-4مدل لید
LEEDیکــی از سیســتمهای امتیازدهــی و ارزشگــذاری گواهــی
توســاز ســازگار بــا محیطزیســت
ســبز بــرای شــیوههای ساخ 
اســت ایــن مــدل تا کیــد زیــادی بــر روشهــای کارایــی
انــرژی دارد .هــدف ،LEEDتبدیــل روش ســاخت وطراحــی
عملکــرد جوامــع ،بــه یــک اجتمــاع مســئولیتپذیر ســازگار بــا
محیطزیســت ســالم و مرفــه اســت کــه ســبب بهبــود کیفیــت
زندگــی شــود (US. Green building Council,2007 :1-2
.)And et al

مــدل LEEDدر مقیــاس واحــد همســایگی و محلــه بــا تا کیــد بــر
ساختوســازهای جدیــد و برنامهریــزی کاربــری زمیــن و در
کل برنامهریــزی شــهری ،باعــث افزایــش کارآمــدی و کارایــی
مصــرف انــرژی ،مصــرف آب و بهبــود کیفیــت هــوا در محلــه و در
واقــع در کل شــهر گشــته اســت()Aburach,2009:3
لیــد دارای ســه دســته معیارموقعیــت و ارتبــاط هوشــمند،
الگــو و طراحــی واحــد همســایگی ،زیرســاخت و ساختوســاز
سبزاســت .هــر یــک از معیارهــای یــاد شــده دارای
شــاخصهایی هســتند .حــدودا مــدل دارای  50شــاخص
مختلــف اســت .پــس از ارزیابــی محلــه و واحــد همســایگی،
بــا توجــه بــه شــاخصها امتیازدهــی صــورت میگیــرد و بــا
جمعبنــدی امتیازهــا ،واحدهــای همســایگی در یــک محلــه
ارزیابــی میشــود (US. Green building Council,2007 :2
.)And et al

 .2-4مدل تریس
 TRACEابــزاری بــرای ارزیابــی ســریع انــرژی شــهر بــه عنــوان
یــک سیســتم حمایــت تصمیمگیــری 3طراحــی شــده اســت.
TRACEدربخــش شــهری بــر بیشــترین اســتفاده از انــرژی
متمرکــز اســت()ESMAP et al,2013:1
این مدل شامل سه زیر مدل است:
 .1تعییــن معیــار مصــرف انــرژی در شــهر مــورد نظــر و مقایســه بــا
شــهرهای مشــابه در ســطح جهانــی،
 .2اولویتبنــدی ،رتبهبنــدی (اولویــت هــر شــاخص مــدل،
باتوجــه بــه پتانســیل کارایــی انــرژی آن ســنجیده میشــود).

شــاخصهای  TRACEشــامل اطالعــات عمومــی و زمین ـهای
شــهر ،ســاختمان شــهری ،آب وفاضــاب ،روشــنایی عمومــی،
مــواد زائــد و حملونقــل هســتند(.)ECA et al,2013:1ابــزار
TRACEبــرای ارزیابــی عملکــرد انــرژی شــهر بــه مقایســه شــهر
مــورد مطالعــه بــا دیگرشــهرهای پیــش فــرض مــدل در زیــر
مــدل اول -مجموع ـهای از دادههــای مختلــف  90شــهر-
میپــردازد .بــرای هرشــاخص در مــدل حــدود  6-3ســنجه
کلیــدی ( )KPI 5تعییــن شــده اســت کــه نشــانده نــده عملکــرد
انــرژی درسراســرآن بخــش اســت.
TRACEحــاوی یــک پایــگاه داده از  28شــاخص عملکــرد
کلیــدی از 90شــهر متفــاوت از لحــاظ جغرافیایــی در سراســر

در ادامــه بــه ارزیابــی کارایــی انــرژی بــا دو مــدل منتخــب در دو
ســطح محلــه -محلــه ظهیرآبــاد -و شــهر -تهــران -پرداختــه
میشــود.
 .5ارزیابــی کارایــی انــرژی در ســطح یــک ،شــهر تهــران بــا
مــدل TRACE
در ایــن بخــش ابتــدا بــه معرفــی مشــخصات کلــی شــهر تهــران
ومیــزان مصــرف انــرژی آن پرداختــه شــده اســت .ســپس
ً
اجمــاال شــاخصها و ســنجههای مــدل عملیاتــی پژوهــش
TRACEدر شــهر تهــران بررســی شــده کــه ایــن آمــار بــا اســتناد
بــه داده هــای موجــود مرکــز آمــار و شــهرداری شــهر تهــران و
ســازمان بهینهســازی مصــرف ســوخت و انرژیــو وزارت نیــرو و
اســناد و گزارشــات مختلــف گــردآوری گردیــده است.ســپس
بــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا از طریــق مــدل عملیاتــی پژوهــش
 -TRACEپرداختــه میشــود .مــدلTRACEدر ســطح یــک(شــهر) بــا ارائــه نمــودار بــه بررســی مصــرف انــرژی و مقایســه بــا
دیگــر شــهرهای جهــان پرداختــه و ســپس بــه اولویتبنــدی
شــاخصها بــر اســاس شــدت انــرژی مصرفــی ،هزینــه و نحــوهی
کنتــرل و اداره ســازمانی میپــردازد.در نهایــت بــه ارزیابــی
کارایــی انــرژی شــهر تهــران بــا توجــه بــه شــاخصهای ارائــه
شــده مــدل میانجامــد .در انتهــا نیــز بــه ارائــه برخــی توصیههــا
و پیشــنهادات بــرای کارایــی بیشــتر انــرژی در شــهر تهــران
پرداختــه خواهــد شــد .همانگونــه کــه بیان شــد ،شــهر تهــران از
نظــر مشــخصات عمومــی ،دارای موقعیــت جغرافیایــی خــاص
اســت (ارتفــاع زیــاد از ســطح دریــا و اختــاف ارتفــاع در شــمال
و جنــوب آن) و وســائط نقلیــه بســیار زیــادی در طــول شــبانه
روز در آن بــه فعالیــت مشــغول هســتند و بادهــای غربــی در
تمــام ســال دود کارخانــه هــا و ســایر عوامــل آلودهکننــده را بــه
ســطح شــهر تهــران وارد میســازند (Municipality Of,2012
 ،)Tehranبــر اســاس سرشــماری ســال  ،1390جمعیــت ســا کن
در شــهر تهــران 8154051 ،نفــر بــوده اســت (Statistical,2011
 )Cenrter Of Iranافزایــش روزافــزون جمعیــت ،تهــران را بــا
مصــرف بــاالی انــرژی روب ـهرو کــرده اســت .بــا توجــه بــه آمــار
بــر اســاس ترازنامــه انــرژی کالنشــهر تهــران حــدود  15درصــد از
مصــرف انــرژی در کل کشــور را بــه خــود اختصــاص میدهــد ،لــذا
ارزیابــی کارایــی و مصــرف انــرژی در تهــران ضــروری اســت.برای
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 .3انتخــاب نــو عمداخلــه ،کــه بــه عنوان»راهــکار »4از
بهتریــن شــیوههای کارایــی انــرژی جهانــی اســت کــه
ازطراحــی و اجــرا واقعــی در شــهرهای دیگــر اســتفاده
میشــود()ESMAP et al,2013:2

جهــان اســت .ایــن فراینــد معیــاری کلــی ازعملکــرد انــرژی شــهر
را فراهــم میکنــد .در زیــر مــدل دوم بــه رتبهبنــدی نســبی بــر
اســاس معیارهــای پتانســیل کارایــی انــرژی از جملــه هزینــه و
 ...پرداختــه میشــود و در نهایــت بــه تجزیــه و تحلیــل ،مقایســه
و ارزیابــی منجــر میگــردد و در پایــان راهکارهــا و توصیههایــی
بــرای کارایــی انــرژی در بخشهــای پرمصــرف ارائــه میشــود
()ECA et al,2013:9

سنجه

میزان برآورد

شاخص

جمعیت در محدودهشهری

 8154051نفر

نوع آبوهوا (خشک ،قارهای ،معتدل ،گرمسیری )

خشک

شاخص توسعه انسانی6

 ( 0/829طبق آمار )1385

سرانه مصرف برق اولیه[کیلووات ساعت بر نفر]

298

مصرف برق اولیه در تولیدناخالص داخلی[کیلووات ساعت بر نفر /تولید ناخالص داخلی ]$

0/225

سرانه مصرف انرژی اولیه[معادل بشکه نفت خام بر نفر]

5/32

مصرف انرژی اولیه درتولیدناخالص داخلی[معادل بشکه نفت خام بر نفر /تولید ناخالص
داخلی ]$

2/8

سرانه کل استفاده از انرژی در بخش حملونقل [معادل بشکه نفت خام بر نفر]

7252

مصرف انرژی در حملونقل عمومی[معادل بشکه نفت خام به ازای هر سفر]

0/32

درصد حملونقل غیرموتوری[]٪

0/5

درصد حملونقل عمومی []٪

22/39

مصرف انرژی حملونقل خصوصی [معادل بشکه نفت خام به ازای هر سفر]

0/37

سرانه زباله[کیلوگرم بر نفر]

800

درصدزبالههای بازیافتی []٪

96/5

درصدموادزائدکه برای دفن می شوند []٪

3.5

سرانه مصرف آب در روز[لیتر بر نفر در روز]

356

میزان انرژی برای تولیدآب آشامیدنی[کیلووات ساعت بر متر مکعب]

1/02

درصدآب بدون درآمد []٪

26/9
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علـمی-پژوهـشی

هزینه انرژی برای تصفیه آب (شرب وفاضالب) به عنوان یک درصدازکل هزینه آب[]٪

18/4

نقـــش
جهـــان

میزان انرژی برای تصفیه فاضالب[کیلو وات ساعت بر متر مکعب]

0/55

برق مصرفی درهرکیلومترازجاده ها برای روشنایی[کیلووات ساعت بر کیلومتر]

16660

درصدروشنایی راههای شهری []٪

82

مصرف برق ساختمانهای شهری [کیلووات ساعت بر متر مربع]

312

مصرف گرما در ساختمانهای شهری[کیلووات ساعت بر متر مربع]

265

اطالعات زمینه و عمومی

حمل و نقل

زباله
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ساختمان

جــدول ،1شــاخصها و ســنجههای مــدل  TRACEمآخــذ نگارنــده بــا اســتناد بــر مــدل TRACE,(Tehran Province Water and Wastewater,
Tehran Regional(,)2012 ,Municipality of Tehran(,)2011.The Urban Planning and research Center of Tehran, et al(,)2011,Company
Iran( ,)2011 ,Fuel and Energy Conservation Company()2011 ,Tehran Waste Management Organization(,)2011,Electric Company
,)2011 .National Standard, et al

شناســایی شــاخصهای پــر مصــرف انــرژی در شــهر تهــران
بــه بررســی میــزان هــر یــک از شــاخصها و ســنجههای مــدل
TRACEدر تهــران در ســال  1390پرداختــه شــده اســت(جدول
شــماره  ) 1همانطــور کــه بیــان گردیــد مــدل TRACEاز ســه
زیــر مــدل تشــکیل میشــود .زیــر مــدل اول ،مــدل تعییــن
معیارمصــرف انــرژی بــه بررســی شــاخصها و ابزارهــای مــدل
در شــهر تهــران بــا ســایر شــهرهای جهــان میپــردازد.از بیــن
 90شــهر ارائــه شــده توســط مــدل  45شــهر کــه مشــخصات و
اطالعــات آنهــا بــه صــورت کامــل موجــود اســت و هــم چنیــن

بــه ســبب تشــابهات بیشــتر بــه شــهر تهــران نزدیــک هســتند،
انتخــاب گردیــده اســت .پــس از بررس ـیهای صــورت گرفتــه
بــا توجــه بــه نمودارهــا و جــداول برگرفتــه از مــدل (بــه عنــوان
نمونــه دو عــدد از نمودارهــای مــدل ،شــامل نمودار ســرانه زباله
(نمودارشــماره ) 1و نمــودار شــاخص بــرق ســاختمانهای
شــهری (نمــودار شــماره  ) 2آورده شــدهاند)،در شــهر تهــران
نســبت بــه شــهرهای مشــابه کــه در پیــش فــرض مــدلTRACE
مشــخصات و اطالعــات ســنجههای آنهــا قــرار داشــتند ،از نظــر
ارزیابــی مصــرف انــرژی ،شــاخص ســاختمان و حملونقــل

راھﻧﻣﺎ:

ﺷﮭر ﺗﮭران
از ﻧظر ﺟﻣﻌﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران

از ﻧظر ﺷﺎﺧص ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران
ھم از ﻧظر ﺟﻣﻌﯾت و ھم از ﻧظر ﺷﺎﺧص ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران

نمودار .1مقایسهسرانهزبالهشهرتهرانباشهرهایدیگر ،مآخذ:نگارندهبراساسمدلTRACE

نمودار .2مقایسهمصرفبرقساختمانهایشهریتهرانباشهرهایدیگر ،مآخذ:نگارندهبراساسمدلTRACE

در جایــگاه بیشــترین مصرفکننــده انــرژی قــرار دارنــد.
البتــه مصــرف انــرژی در بخشهــای مختلــف بــه طــور کلــی
متوســط و رو بــه بــاال قــرار دارد ،امــا ایــن دو بخــش بیشــترین
مصرفکننــدگان انــرژی در شــهر تهــران بــرآورد شــدهاند.

بــرای کاهــش انــرژی مصرفــی در ایــن  4بخــش میتــوان
راهکارهایــی در برنامهریــزی شــهری ،شــهر تهــران قــرار داد تــا
ســبب کارایــی انــرژی در شــهر و بــه خصــوص در ایــن دو بخــش
پرمصــرف انــرژی شــود .مــدل بــه ارائــه برخــی توصیههــا جهــت
کارایــی انــرژی در بخشهــای پرمصــرف منتخــب میپــردازد،
کــه بــا توجــه بــه محدودیتهــای مقالــه تنهــا بــه بررســی دو
بخــش ســاختمان و حملونقــل پرداختــه میشــود.
 بخــش ســاختمان :پرمصرفتریــن بخــش در مصــرفانــرژی در تهــران اســت .بــه طــور کلــی توصیههــای مــدل بــر
اســاس مدیریــت کارایــی انــرژی در ســاختمانهای شــهری
(مســکونی ،آموزشــی ،درمانــی ،اداری) و تعییــن معیارهــای
مصــرف انــرژی و اســتفاده از مدلهــای ارزیابــی و کاهــش
مصــرف انــرژی و تمرکــز بــر زیرســاختها و اســتانداردهای
مختلــف اســتوار اســت .اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر
بــرای گرمایــش ،ســرمایش ،تولیــد بــرق و غیــره در ســاختمان بــه
عنــوان جایگزیــن ســوختهای فســیلی و کاهــش آلودگــی و در
نهایــت کارایــی انــرژی ،توصیــه میشــود.
 بخــش حملونقــل :مــدل تأ کیــد بــر حملونقــل عمومــی وجایگزینــی آن بــا حملونقــل خصوصــی دارد .بــرای کاهــش
اســتفاده از حملونقــل خصوصــی نیــز راهکارهایــی از قبیــل
محدودیــت ترافیــک و عبــور و مــرور در برخــی مناطــق و

23
ش ـمـ ــار ه 6-1
بها ر ۱۳۹5
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
سیرت و دیل شور ود هسیاقم رد یرهش سایقم رد یژرنا ییاراک یبایزرا

پــس از تحلیــل نمودارهــای مقایســه شــهر تهــران بــا دیگــر
شــهرهای جهــان ،تحلیــل زیــر مــدل اولویتبنــدی اســت کــه
از ســه جنبــه بــه اولویتبنــدی شــاخصهای انــرژی در شــهر
میپــردازد .اولیــن معیــار ،پتانســیل صرفهجویــی در انــرژی
کــه بــر اســاس دادههــا ،مــدل بــه صــورت خــودکار ،از 0تــا %40
میــزان پتانســیل بــرای صرفهجویــی در هــر شــاخص انــرژی در
شــهر را در نظــر میگیــرد ،در ایــن پژوهــش از پیــش فــرض مــدل
استفادهشــده اســت .معیــار دوم ،اولویتبنــدی هزینــه انــرژی
در هــر شــاخص اســت ،مقادیــر دقیقــی بــرای ایــن دادههــا در
شــهر تهــران موجــود نبــوده و در نتیجــه بــه صــورت حــدودی از
اســناد و ســازمانها جم ـعآوری شــد و در نهایــت معیــار ســوم
کــه بحــث مدیریــت و کنتــرل ســازمانی اســت .در شــهر تهــران
از نظــر کنتــرل ســازمانی بیشــتر شــاخصها توســط دولــت
و یــا ســازمانهای دولتــی کنتــرل مــی شــوند .بــا توجــه بــه
اولویتبنــدی مــدل ،شــاخصی کــه بیشــترین انــرژی در شــهر
تهــران را مصــرف میکنــد ،شــاخص ســاختمانهای شــهری
قــرار دارد ،کــه انــرژی نســبی آن ( )7REIحــدود  63درصــد
بــوده و درنهایــت امتیــازی کــه مــدل بــرای اولویتبنــدی بــر
اســاس دادههــای جم ـعآوری شــده بــه آن داده اســت نســبت
بــه شــاخصهای دیگــر باال تــر اســت .در جایــگاه بعــدی
شــاخصهای روشــنایی معابــر ،حملونقــل و شــاخص آب و

فاضــاب قــرار دارنــد .بنابرایــن بــر اســاس کلیــه زیرمدلهــای
TRACEشــاخص ســاختمان و حملونقــل بیشــترین مصــرف
انــرژی در شــهر تهــران را دارا هســتند.

معابــر را توصیــه میکنــد .مــدل قیمتگــذاری و محدودیــت
پارکینــگ /پارکینــگ رایــگان را در برخــی شــرایط ،عواملــی موثــر
بــر تا کیــد اســتفاده از حملونقــل عمومــی بهشــمار میآینــد.
بهینهســازی جریــان ترافیــک و تشــویق بــه ســفر دســتهجمعی
از دیگــر راهکارهــای مــدل هستند.اســتفاده از وســایل نقلیــه
اســتاندارد جهــت کاهــش گازهــای گلخان ـهای ســبب بهبــود
کیفیــت هــوا و همچنیــن کاهــش مصــرف ســوخت و انــرژی
میشــود .تا کیــد بــر حملونقــل غیرموتــوری (دوچرخــه ،پیــاده
و )...نیــز از توصیههــای کاربــردی مــدل بهحســاب میآیــد.
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طبــق بررس ـیهای صــورت گرفتــه ،مــدل ،توصیههایــی بــر
اســاس تحلیــل مصــرف انــرژی شــهر تهــران بــرای شــاخصهای
پرمصــرف انــرژی ارائــه داد .راهکارهــا و پیشــنهادات مــدل
ســعی در پوشـشدهی ابعــاد کالبــدی و مدیریتــی داشــته و بــه
ارائــه برنامههــای اقــدام و متدولــوژی راهکارهــا و نمونههــای
اجــرا شــده در شــهرهای مختلــف پرداختــه اســت .بــا توجــه
بــه توصیههــای مــدل جهــت کارایــی انــرژی در شــهر تهــران
بــا سیاس ـتگذاریهای مختلــف در بخشهــای پرمصــرف
انــرژی میتــوان مصــرف انــرژی را کاهــش داد .محتــوای
سیاس ـتگذاری میتوانــد شــامل سیاس ـتهای عــام کاهــش
مصــرف انــرژی از قبیــل کاهــش ســفرهای شــهری ،توســعه
درون زا و اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر در قالــب اســناد
موجــود یــا جدیــد ،برنامــه ریــزی بــا اســتفاده از راهکارهایــی
ً
چــون ادغــام کاربــری هــا ،توســعه مجــدد در اراضــی قبــا
توســعه یافتــه ،توزیــع سلســله مراتبــی خدمــات در مرا کــز اصلــی

فعالیــت ،توســعه ی حملونقــل محــور ،ایجــاد شــبکه معابــر
پیوســته و یکپارچــه ،مدیریــت و قیمــت گــذاری پارکینــگ و
افزایــش قابلیــت دسترســی پیــاده و دوچرخــه وحمــل ونقــل
عمومــی باشــد.

 .6ارزیابی کارایی انرژی در سطح دو ،محله
ظهیرآباد با مدل LEED
در ایــن بخــش نیزبــه بررســی و ارزیابــی کارایــی انــرژی در
ســطح دوم (محلــه) پرداختــه میشــود .پــس از شــناخت
ی (محلــه ظهیرآبــاد در شــهرری) بــه تجزیــه و
نمونــه مــورد 
تحلیــل دادههــا از طریــق مدلهــای عملیاتــی پژوهــش-
 -LEEDپرداختــه خواهــد شــد.محله ظهیرآبــاد بــا وســعت
 55.37هکتــار و جمعیــت  24228نفــر در ســال  1385در
ناحیــه 1و منطقــه  20شــهر تهــران (شــهرری) واقــع شــده اســت
(.)Statistical Center Of Iran,2006
ایــن محلــه بــه علــت وجــود بناهــای تاریخــی مثــل بــرج طغــرل
و باغهــای فــراوان جنبــه تاریخــی و گردشــگری دارد .بیشــترین
ســطح در محــدوده مــورد مطالعــه بــه کاربــری مســکونی
اختصــاص پیــدا کــرده اســت (.)%49پــس از آن ،کاربــری فضــای
ســبز حــدود  15درصــد و کاربــری کارگاهی-صنعتــی حــدود
 13درصــد از اراضــی محلهــرا بــه خــود اختصــاص داده اســت.
از نظــر قدمــت ابنیــه بافــت محلــه ،نزدیــک بــه  40درصــد از
ســاختمانهای بیــن  25تــا  40ســال قدمــت دارنــد و قســمتی
از محلــه ،بافــت فرســوده بهحســاب میآیــد( .شــکل شــماره ) 1

سیرت و دیل شور ود هسیاقم رد یرهش سایقم رد یژرنا ییاراک یبایزرا
شکل: 1نقشه کاربریاراضیمحلهظهیرآباد،،مآخذ:نگارنده

بــا توجــه بــه شــرایط موجــود محلــه ظهیرآبــاد و همچنیــن
محدودیتهــای پژوهــش ،از میــان تمامــی شــاخصهای
مــدل تنهــا  10شــاخص کــه مجمــوع امتیــاز آنهــا 23
اســت(جدول شــماره  ،) 3بــرای بــه کارگیری در محلــه ظهیرآباد
انتخــاب شــد ه و ســعی در بومیســازی شــاخصها بــا توجــه
بــه محلــه گردیــده اســت .نحــوه ی امتیازدهــی شــاخصهای
انتخــاب شــده بــه شــرح زیــر اســت :ابتــدا هــدف شــاخص
بیــان میشــود و ســپس بــر اســاس هدفــی کــه شــاخص دنبــال
میکنــد نیازهــا و نحــوه امتیازدهــی شــاخص بیــان میشــود و
در ادامــه بــه تحلیــل هــر یــک از شــاخصها در محلــه پرداختــه
خواهــد شــد و میــزان امتیــاز کســب شــده نســبت بــه هــر
شــاخص بــرای محلــه محاســبه میشــود.
طبــق ارزیابــی کــه توســط مــدل LEEDدر محلــه ظهیرآبــاد
انجــام گرفــت ،قســمت وســیعی از محلــه بهکاربریهــای
غیرمجــاز صنعتــی در محلــه اختصــاص دارد کــه نیازمنــد
تغییــر کاربــری هســتند ،امــا بــه ســبب عــدم تغییــر کاربــری در
محلــه امتیــاز ایــن شــاخص بــرای محلــه درج نمــی شــود.
همچنیــن بــرای شــاخص بعــدی بخــش وســیعی از محــدوده
بــه محــل ایســتگاه اتوبــوس دسترســی مناســب دارنــد (در
شــعاع دسترســی  400متــری بــا ایســتگاه اتوبــوس قــرار دارنــد).
میــزان تعــداد اتوبوسهایــی کــه در هفتــه بــه محلــه ســرویس
میدهنــد در دســته ســرویسدهی بــاال قــرار گرفتــه و محلــه
 7امتیــاز را از شــاخص کاهــش معیــار وابســتگی بــه اتومبیــل
کســب میکنــد( .شــکل شــماره  ) 2از نظــر نزدیکــی بــه مدرســه

نیــز امتیــاز  0/25بــرای محلــه کســب میشــود ،زیــرا تنهــا
دبســتان بیــش از  50درصــد محلــه را پوشــش داده اســت.
بــه ســبب عــدم وجــود شــبکه دوچرخــه ،محلــه از امتیــاز ایــن
شــاخص بیبهــره میمانــد .همچنیــن ا کثــر واحدهــای
مســکونی بــه چهــار کاربــری متنــوع دسترســی دارنــد بنابرایــن از
ایــن شــاخص  2امتیــاز را کســب مینمایــد (جــدول شــماره ،) 2
تعداد کاربریها

درصدی از اشغال زمین
که کاربری باید در آن
قرار گیرد

دو کاربری ( 1امتیاز)

%20

چهار کاربری ( 2امتیاز)

%30

هفت کاربری ( 3امتیاز)

%40

جدول،2نحوه امتیازدهی بهتنوع کاربریها ،مآخذ King,2011 :30

بــه دلیــل ترا کــم مســکونی پاییــن در محــدوده مــورد مطالعــه،
امتیــاز توســعه فشــرده کســب نمــی شــود ،زیــرا بــر اســاس
شــاخص مــدل ترا کــم حداقــل  7واحــد مســکونی یــا بیشــتر
در هــر  4000مترمربــع از زمیــن قابــل ســاخت مــورد نظــر اســت
(،.)US. Green building Council And et al,2007 :50کــه
در محلــه بــا توجــه بــه میانگیــن انــدازه واحدهــای مســکونی
( 154/4مترمربــع) و متوســط طبقــات آن ( ) 2/44و تعــداد
کل پال کهــای مســکونی ( ) 2011و مســاحت پال کهــای
مســکونی ( ،) 221736/5ترا کــم مســکونی محلــه341/6
اســت و ترا کــم مســکونی در هــر  4000مترمربــع عــددی معــادل
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شکل،2نقشهشعاعدسترسیایستگاههایاتوبوسمحلهنسبتبهواحدهایمسکونیمحلهظهیرآباد(،مآخذ:نگارنده)

1/6بدســت آمــده اســت کــه کمتــر از  7بــوده و از نظــر توســعه
فشــرده محلــه امتیــاز ایــن شــاخص را کســب نمیکنــد.
محــدوده از نظــر شــاخص تســهیالت عبورومــرور بــه ســبب عــدم
وجــود ایســتگاههای اتوبــوس مناســب و تســهیالت عبورومــرور
پیــاده و  ...امتیــازی را کســب نمیکنــد .از نظــر کارایــی
انــرژی در ســاختمان نیــز بــا توجــه بــه هــدف مــدل در جهــت
رعایــت اســتانداردهای ســاخت و ســاز و رعایــت مقــررات ملــی
ســاختمان چــون حــدودا از  10ســال گذشــته تمرکــز بیشــتری
بــر ایــن موضــوع قــرار گرفتــه شــده اســت ،بــا توجــه بــه قدمــت
ســاختمانها در محلــه تنهــا  15درصــد از پال کهــا  0تــا  10ســال
قدمــت داشــته و همچنیــن بــه طــور دقیــق نیــز نمیتــوان
بــرآورد نمــود کــه همیــن  15درصــد نیــز کامــا مقــررات را رعایــت
کردهانــد یــا خیــر .بــا توجــه بــه ایــن میــزان کــم ،تنهــا  0.3امتیــاز
ایــن شــاخص بــرای محلــه درج شــده اســت.برای شــاخص
کاهــش جزایــر حرارتــی بــا توجــه بــه مــواردی کــه در مــدل در
نظــر گرفتــه شــده از قبیــل فضاهــای مســقف ،پشــت بــام ســبز،
وجــود فضــای ســبز در حیــاط ،مصالــح منعکسکننــده نــور
و  ...تنهــا  0/25امتیــاز بــه ســبب وجــود باغچــه در حیــاط بــه
محلــه اختصــاص پیــدا میکنــد و در نهایــت بــرای شــاخص
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الگوی واحد همسایگی و
طراح آن

ساخت و ساز و تکنولوژی سبز

کارایــی زیرســاختها کــه اســتفاده از زیرســاختهایی کــه از
انرژیهــای نجدیدپذیــر اســتفاده میشــود مدنظــر اســت،
محلــه  0/5امتیــاز را بــرای اســتفاده از چراغهــای خورشــیدی
در پارکهــا کســب مینمایــد .در مجمــوع امتیــاز محــدوده
مــورد مطالعــه از  23امتیــاز ممکــن حــدود  10امتیــاز را بدســت
آورده اســت کــه نشــان دهنــده وضعیــت حــدودا مــورد تاییــد
نیمــی از امتیازهــا کســب شــده -قــرار دارد و بــا تغییــرات دیگــردر محــدوده ،کارایــی انــرژی بــا توجــه بــه مدلLEEDبیشــتر
میشــود.
پیشــنهادهای مختلفــی بــرای ارتقــای محــدوده در جهــت
کاهــش مصــرف انــرژی و کارایــی انرژیارائــه شــده اســت کــه در
شــکل شــماره 3و جــدول شــماره 4مشــاهده میشــود .پــس از
اعمــال تغییــرات و پیشــنهادات ارائــه شــده ،امتیــازات کســب
شــده توســط محلــه بــه 17/5از  23امتیــاز ممکــن ،میرســد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه امتیــاز وضــع موجــود محــدوده ،رشــد 7
امتیــازی قابــل مشــاهده اســت کــه تقریبــا  60درصــد ،بیشــتر
از وضــع موجــود بــه شــاخصهای صرفهجویــی در مصــرف
انــرژی نزدیــک اســت .محاســبه دقیــق میــزان کاهــش مصــرف
انــرژی در محــدوده ،پــس از اعمــال پیشــنهادات ،بــا توجــه بــه
امتیاز محله

شاخص

نحوه امتیازدهی

امتیاز

توسعه دوباره زمینهایی که
قبال کاربری صنعتی داشتند

مشخص کردن کاربری صنعتی و کارگاهی غیرمجاز و تغییر
کاربری آنها برای توسعه مجدد و جلوگیری از آلودگی

2

کاهش وابستگی به اتومیبل

حداقل %50واحدهای مسکونی در فاصله  400متری شعاع
دسترسی ایستگاههای اتوبوس قرار گیرند و میزان سرویسدهی
آنها در طول هفته

8-1

7

نزدیکی به مدرسه

حداقل %50واحدهای مسکونی در فاصله  400متری شعاع
دسترسی مدرسه (مهدکودک ،دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان)
قرار گیرند.

1

0.25

شبکه دوچرخه

وجود ایستگاه دوچرخه یا شبکه دوچرخه به عنوان قسمتی از
شبکه حملونقل

1

0

تنوع کاربریها

حداقل %50واحدهای مسکونی در فاصله  400متری شعاع
دسترسی کاربری متنوع قرار گیرند.

7-1

2

توسعه فشرده

وجود واحدهای مسکونی در محله با تراکم حداقل  7واحد
مسکونی یا بیشتر در هر  4000مترمربع از زمین قابل ساخت

4-1

0

تسهیالت عبورومرور

وجود مبلمانهای مناسب از قبیل ایستگاه اتوبوس ،تابلوها
و ...

1

0

کارایی انرژی در بناها

رعایت استاندارهای ساختوساز

3-1

0.3

کاهش جزایر حرارتی

وجود پارکینگ مسقف ،استفاده از مواد بازتابکننده نور
خورشید در کفپوشها و  ،...بام سبز و ...

1

0.25

کارآمدی انرژی زیرساختها

استفاده از زیرساختهایی که از انرژیهای تجدیدپذیر
استفاده میشود مانند چراغهای راهنمایی ،چراغ های
خیابانی خورشیدی و ...

1

0

0.5
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تاثیــر متفــاوت شــاخصهای مطــرح شــده در مــدل LEEDنیــاز
بــه بررســی دقیقتــر دارد ،امــا بــه طــور تقریبــی میتــوان کاهــش
 45تــا  50درصــد را بــا توجــه بــه امتیــاز کســب شــده در نظــر
گرفــت.

نتیجهگیری
بررس ـیهای پژوهــش حاضــر نشــان داد بــا توجــه بــه ابزارهــا و
روشهــای ارزیابــی کارایــی انــرژی بــا اقداماتــی چــون ترویــج
اختــاط کاربــری ،افزایــش ترا کــم و فشــردگی ،توزیــع سلســله
لو
مراتبــی خدمــات در مرا کــز اصلــی فعالیــت ،توســعه حم ـ 
نقــل محــور ،ایجــاد شــبکه معابــر پیوســته و یکپارچــه ،مدیریــت
و قیمتگــذاری پارکینــگ و افزایــش قابلیــت دسترســی پیــاده و
دوچرخــه و حمــلو نقــل عمومــی و تغییــر الگوی انــرژی مصرفی
در بخــش خانگــی ،ســاختمان و زیرســاختها و غیــره موجــب
کاهــش مصــرف انــرژی و دســت یافتــن بــه کارایــی انــرژی خواهد
شــد .در ســطح اول ،مقیــاس شــهربه طــور مســتقیم مــد نظــر
قــرار گرفتــه شــد و بــه طــور کلــی میــزان مصــرف انــرژی در شــهر
تهــران بــا توجــه بــه شــاخصها و ســنجههای مــدل TRACE

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و بخشهــای پرمصــرف انــرژی در
شــهر تهــران ،شــاخصهای ســاختمان و حملونقــل ،بــرآورد
گردیــد .در ســطح دوم بــرای ارزیابــی کارایــی انــرژی بــا توجــه
بــه تقســیمات محل ـهای در شــهر ،بــه بررســی میــزان کارایــی
انــرژی در یکــی از محــات شــهر تهــران بــه عنــوان نمونه-محلــه
ظهیرآبــاد در منطقه20شــهر تهــران -بــا مــدل LEEDکــه تمرکــز
بــر شــاخصهای پرمصــرف در ســطح اول یعنــی ســاختمان و
حملونقــل داشــت ،پرداختــه شــد .ارزیابــی محلــه بــا مــدل
LEEDامتیــاز حــدودا امتیــاز مــورد تأییــد از نظــر مــدل را بــه
خــود اختصــاص داد کــه بــا توجــه بــه معیارهــای انتخــاب
شــده کارایــی انــرژی در محلــه در حــد متوســط قــرار داشــته و بــا
تغییــرات مختلــف میتــوان کارایــی انــرژی در محلــه را افزایــش
داد .در واقــع بررســی یکــی از محــات چارچوبــی بــرای بررســی
محــات مختلــف شــهر تهــران در تحقیقــات آینــده و در نهایــت
بررســی کارایــی انــرژی در ســطح شــهر ،مــورد اســتفاده قــرار
خواهــد گرفــت .بنابرایــن بــر اســاس نتایــج حاصــل از تجزیــه و
تحلیــل پژوهــش و توصیههــا و راهکارهــای پیشــنهادی بــرای
ارتقــای کارایــی انــرژی در هــر دو ســطح از مقیــاس و بــا توجــه

شاخص

پیشنهادات

امتیاز

امتیاز وضع
موجود
محله

امتیاز
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توسعه دوباره زمینهایی
که قبال کاربری صنعتی
داشتند

تغییر کاربریهای صنعتی و کارگاهی به کاربریهای مورد نیاز محله از قبیل
آموزشی،تجاری و ...

2

0

2

ش ـمـ ــار ه 6-1
بها ر ۱۳۹5

کاهش وابستگی به
اتومیبل

اضافه کردن چند ایستگاه در خیابانهای اصلی داخل محله (به سبب وجود
ایستگاههای مناسب در شبکه دور محله) و افزایش سرویسدهی اتوبوسها

8-1

7

8

نزدیکی به مدرسه

احداث خدمات آموزشی در سطوح مورد نیاز :مهدکودک ،راهنمایی و دبیرستان (تغییر
کاربریهای صنعتی و کارگاهی)

1

0.25

1

شبکه دوچرخه

با توجه به شیب مناسب محله ،ایجاد شبکه دوچرخه

1

0

1

تنوع کاربریها

اختالط کاربری و تنوع کاربری

7-1

2

3

توسعه فشرده

با توجه به میزان تراکم مسکونی موجود در هر  4000مترمربع ،محله برای رسیدن به
امتیاز این شاخص ،بسیار فاصله دارد و این تغییرات با تغییر پهنهبندی طرح تفصیلی
برای آینده ممکن است امکانپذیر باشد.

4-1

0

0

تسهیالت عبورومرور

جایگزینی مبلمانهای شهری مناسب در محله و توجه به کفپوشها ،چراغها،
لونقل عمومی
خطکشیها و  ....برای تشویق به پیادهروی و استفاده از حم 

1

0

0.5

کارایی انرژی در بناها

به سبب قدمت باالی ساختمانهای محله و همچنین بافت فرسوده محله با اجرای
طرحهای بافت فرسوده و اقدامات بهسازی ،نوسازی در محله میتوان کارایی انرژی
در ساختمان را افزایش داد.

3-1

0.3

0.5

کاهش جزایر حرارتی

نظارت بر ایجاد بام سبز و پارکینگ مسقف برای هر واحد ساختمانی در ساخت و
سازهای جدید ،استفاده از مصالح بازتاب نور خورشید برای کفپوشها ،پشتبامها
و ....

1

0.25

0.5

کارآمدی انرژی
زیرساختها

افزایش چراغها با پنلهای خورشیدی و ترقیب استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

1

0.5

1

23

10.3

17.5
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 بــا سیاس ـتگذاری و،بــه مدلهــای ارزیابــی کارایــی انــرژی
برنامههــای اقــدام مختلــف میتــوان کارایــی انــرژی را افزایــش
بــه طــور کلــی میتــوان بیــان نمــود کــه اقــدام بــه درنظــر.داد
گرفتــن کارایــی انــرژی در ســاختار شــهر از آنجایــی واجــد
اهمیــت اســت کــه نــه تنهــا کمبــود منابــع انــرژی تبدیــل بــه
 بلکــه ایــن مســاله میتوانــد مــا،معضــل جهانــی شــده اســت
 از ایــن رو.را بــه ســوی شــهرهایی بــا کیفیتتــر پیــش ببــرد
ضــروری اســت اقدامــات مرتبــط بــا انــرژی بــا هــدف کاهــش
.مصــرف آن و دســتیابی بــه کارایــی انــرژی صــورت پذیــرد

پی نوشتها

Tool for Rapid Assessment of City Energy

1

Leadership in Energy and Environmental Design

2

Decision-support

3

Playbook

4

Key Performance Indicators

5
6

HDI (by Country)

Relative Energy Intensity

7

فهرست منابع

-Aburbach, Laurence, (2009).An introduction
to LEED-ND for CNU Members, CNU, DC.
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