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هوریه عظيمایی
کارشناسی ارشد مهندسی معماری  ،دانشگاه آزاد واحد شیراز ،شیراز ،ایران
نام نویسنده مسئول:
هوریه عظيمایی

چکيده
ایجاد شهرهای کربن صفر با تکیه بر انرژی پاک و با توجه به ویژگی های پایداری ،جهت دستیابی به راهکارهای
مناسب طراحی و رسیدن به اهداف معماری پایدار سبب شد تا معماران و شهرسازان در جهت رسیدن به این
اهداف به فکر طراحی های نوینی باشند که در ترسیم الگوهای توسعه پایدار شهری محورهایی چون پایداری
اقتصادی  ،پایداری اجتماعی و فرهنگی  ،زیست محیطی نقش راهبردی دارند بر همین اساس هدف اصلی پژوهش
حاضر بررسی ضرورت و شاخص های توسعه پایدار در طراحی شهرهای کربن صفر با استناد به اصول و ضوبط
پایداری همچنین توجه به ابعاد زیست محیطی در طراحی فضای شهری با توجه به توسعه پایداری و بررسی و
دستیابی به تمایز و ویژگی های مشترک بین این دو مقوله که در فرایند شکل گیری طراحی شهرهای کربن صفر
می باشد .تحقیق حاضر از نوع ارتباطی و همبستگی است ،و از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی می باشد .روش تحقیق،
روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد سنجش میزان پایداری شهر مصدر بر اساس مولفه
های پایداری تحلیل شده است .پایایی پرسشنامه با توجه به آلفای کرونباخ ( )0 .807مورد تایید قرار گرفت
پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  22تایید شد.روش آزمون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده
از همبستگی پیرسون و فراوانی ورگرسیون و استاتیک دیویژن صورت گرفت ،نتایج این پژوهش بیانگر آن است که
بین پایداری زیست محیطی و پایداری اقتصادی و اجتماعی با وضعیت شهر مصدر با ضریب همبستگی به ترتیب.
** 0 .672* 0 .756* ، 0.884به ترتیب با در سطح معنی داری به  0.05 ، 0.01و  0.05رابطه وجود
دارد.
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مقدمه
امروزه یکی از مهم ترین مباحث مطرح در محافل علمی ،توسعه پایدار است  .توسعه پایدار ،روندی است که بهبود شرایط
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگتی و فنتاوری را به سوی عدالت اجتماعی پیش می برد .می توان گفت وجود و پیشرفت انسان به وجود
محیط زیستی مناسب بستگی دارد .با این حال ،توسعه اقتصادی و اجتماعی ما در حال حاضر نه تنها به محیط زیست آسیب وارد
کرده ،بلکه همچنین توسعه پایدار را نیز به خطر انداخته است .بخش مهمی از توسعه و تغییرات در محیط شهری تأثیر زیادی بر
بقا و پیشرفت انسان داشته است (یجن سانگ  .)2011:بهزیستی آینده شهرهای سراسر جهان بستگی به توانایی مردم برای توسعه
و یکپارچگی سازی فناوری سازگار با محیط زیست دارد.گروه الوا "شهر مصدر را به عنوان شهری از آینده طراحی کرده اند  ،که
در صدر یکپاچه سازی تکنولوژی پایدار در طراحی معماری مدرن قرار دارد .طرح مصدر را به عنوان "واحه ای از آینده" دیده می
شود :یک محیط منطبق  ،فعال  ،قابل تنفس  ،و زندگی ؛ تحریک شده توسط تعامل اجتماعی مردم به همراه در نظر گرفتن
استفاده و مزایای فناوری سازگار با محیط زیست [ ..]1شهرها مفاهیم بسیار اساسی نظیر شهرنشینی را آفریده اند و باید ،و
دموکراسی ،سیاست ،تمدن  ،مکان مناسبی برای زندگی انسانی ،دوام و بقاء نسلهای اینده ،اعتﻼ ،همراهی با طبیعت همبستگی
جمعی پیوند اجتماعی و اعتﻼی فرهنگ می باشد [ .]2استفاده مکرر از مواد سمی و آلوده کننده،عدم استفاده از منابﻊ
تجدیدشونده ،افزایش مصرف منابﻊ،عدم بازیافت زباله ها و پسابها،منابﻊ آلوده سازانرژی ،عدم هماهنگی با محیط ،اقتصاد
بسته،افزایش قیمت تمام شده و کاهش کار  .در آخر باید گفت بدون رفﻊ موارد فوق رسیدن به شهرهای کربن صفر دور ازدسترس
خواهد بود و در کل باید درسه مولفه ی اقتصاد،اجتماع و محیط به شرایط مطلوب برسیم و گرنه پایداری ممکن نیست و معماری
پایدار میسر نخواهد ] .[3و با توجه به این که ،بدون پایداری  ،پایداری در جهان امروز یک نیاز اساسی برای بقای نسل بشر
محسوب می گردد رسیدن به شهرهایی با مشخصه پایداری دور از دسترس خواهد بود  .هدف عمده این مطالعه شناخت عوامل
موثر در شکل گیری شهرها کربن صفر است و همچنین ضرورت بررسی شاخص های پایداری در طراحی شتهرها ی نوین با
استتناد به اصول پایداری می باشد تا باب جدیدی برای تحقیق بیشتر گشوده شود.سواالت پژوهش حاضر بر این است که :
_معماری و شهرسازی _ شهرهای کربن صفر با معیارهای توسعه پایدار شهری همخوانی دارد یا خیر؟
_ تا چه میزان در ساخت و سازهای هر منطقه حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار میگیرد؟
فرض بر این است که  :با طراحی شهرهای کربن صفر می توان به روابط منطقی میان محیط ،عوامل اقتصادی و اجتماعی
که به خوبی مراعات گردیده دست پیدا کرد  .به عبارت دیگر در گرو ارتباط متقابل و تنگاتنگ سه عامل محیطی اقتصادی و
اجتماعی یک شهر پایدار را می توان ایجاد کرد.
_همچنین ضرورت بررسی شاخص های پایداری در طراحی شتهرها ی نوین با استتناد به اصول پایداری می توان باب
جدیدی برای تولیدانرژی های پاک فراهم نمود.

مبانی نظري پژوهش

چارت ( : )1اصول پایداري ،نگارنده][4منبع
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تعریف توسعه پایدار
کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه اینگونه تعریف می کند "توسعه پایدار فرایندی است که نحوه استفاده از منابﻊ
،هدایت سرمایه کذاری ،سمت گیری تکنولوژی و توسعه ان را با نیاز های حال سازگار می سازد لذا توسعه پایدار از دگر گونی
اساسی درکیفیت زندگی  ،تفکر  ،تولید و مصرف می باشد .در عصر مدرن تأمین رفاه جامعه سرلوحه توسعه بود ،امّا با مطرح شدن
مباحث مربوط به رابطه میان انسان ،محیط زیست و توسعه در دهه  ، 1970مفهوم توسعه پایدار مورد توجه جدّی قرار گرفت با
فعّالیتهای علمی و دانشگاها و متخصصان علوم انسانی در کنار کمیسیون جهانی <<محیط زیست سازمان ملل در سال » در سال
 1987اصولی برای توسعه پایدار تعیین گردید(نوری فرد و همکاران سال _ .)1387موحد و همکارانش( )1393در مطالعه ای در
سطح بندی فضایی و تحلیل میزان پایداری و ناپایداری محﻼت شهر ماکو به لحاظ برخورداری سنجه های پایداری پرداختند_.
تقوایی و صفرآبادی( )1392به بررسی نقش برخی عوامل مخصوصاً سیستم مددیریتی در پایداری شهری پرداختند _ لطفی و
همکارانش()1394معیارهای طراحی شهری مبتنی بر محله های بدون کربن یا کم کربن را تدوین کردند  .معیارهایی که زیر
مجموعه ای ازراهکارهای طراحی شهر پایدار هستند مجدزاده طباطبایی و استادزاد( )1394به منظور طراحی یک سیستم اقتصادی
کﻼن برخوردار از پایدداری زیست محیطی از طریق حرکت به سمت توسعه اقتصادی کم کربن  ،سیاست های کنترل آلودگی
را با استفاده از تحلیل ایستای مقایسه ای در چارچوب یک مدل رشد درون زا در اقتصاد ایران ،مطالعه کرد [5]...شهر پایدار
شهری است که در آن روابط منطقی میان محیط ،عوامل اقتصادی و اجتماعی به خوبی مراعات گردد .به عبارت دیگر در گرو
ارتباط متقابل و تنگاتنگ سه عامل محیطی اقتصادی و اجتماعی یک شهر پایدار ایجاد میکنند[6].
شهرهاي کربن صفر
شهری است که به طور کامل بر پایه انرژی های تجدید پذیر اجرا می شود .هیچ اثری از کربن ندارد و آسیب به زمین
ایجاد نمی کند .تقریبا همه فعالیت های انسانی موجب سوزش و از بین رفتن انرژی هایی مانندزغال سنگ ،نفت و گاز و  ...میشود
که مو جب تولید کربن می شود .برای تبدیل شدن شهر به یک شهر کربن صفر ،شهرهای مدرن به طور پیوسته باید انتشار گازهای
گلخانه ای را به صفر و تمام فعالیت هایی که موجب منتشر شدن گاز های گلخانه ای می شود را قطﻊ کنند[ .]7شهر کربن صفر:
شهر تجدید پذیر و اقتصادی از لحاظ انرژی می باشد] .[8اصول معماری پایدار مانند سایر مقوالت معماری ،دارای اصول و قواعد
خاصی خود است و این موارد را بر میگیرد :الف  -صرفه جویی در منابﻊ ب  -طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی ج -
طراحی برای محیط زیست انسان .این اصول از یک سو به بهره برداری مناسب از مناابﻊ و انارژی های تجدید ناپذیر مانند
سوخت های فسیلی  ،در جهت کاهش مصرف میپردازد و از سوی دیگر به کنترل در به کار گیری هر چه بهتر منابﻊ طبیعی به
عنوان ذخایر ی تجدید پذیر و مانادگار توجه جدی دارد] . [7شهر مصدر با بهره گیری از ویژگی های معماری سنتی بومی در
عین طراحی مدرن و منحصر به فرد و اجرای دقیق و برنامه ریزی شده ،به عنوان " شهر پایدار ،بدون کربن و بدون آلودگی"
معرفی میشود  ،اولین شهر کامﻼً سازگار با محیط زیست پایدار.
شهرمصدر
شهر مصدر پروژه شهری زیست پایدار می باشد امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که با سرلوحه قرار دادن
توسعه پایدار و اختصاص منابﻊ مالی عظیم سعی در حرکت در این مسیر داشته است ،که می توان به طرح پروژه ای با نام ”شهر
مصدر“ نام برد ،که توسط معمار مشهور انگلیسی ”نورمن فاستر“ طراحی شده است ،که سازگار با محیط زیست بوده و به نام ”شهر
پایدار ،بدون کربن ،بدون آلودگی“ نامیده شده است .مبنای اصلی طراحی این شهر استفاده از منابﻊ انرژی پاک و تجدید پذیر
است ،عﻼوه بر این طراحی چرخه های تولید و مصرف گازهای گلخانه ای به گونه ای متوازن از مهمترین بخش های این پروژه
است
بخش های مختلف شهر مصدر
این شهر به  4بخش تقسیم می شود
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_ بخش مسکونی  :دارای خانه ها و آپارتمان های مدرن و راحت است
_ بخش تجاری دارای فن آوری پیشرفته  :مراکز خرید فعال  ،رستوران و بازار است.
_ بخش مرکز تحقیق و توسعه  :جایی برای شرکتها و سازمانهایی که در زمینه فن آوری های پاک و انرژی های زیست
پایدار کار می کنند.
_ موسسه علم و فن آوری مصدر که دانشجویان و اساتیدی از سرتاسر جهان گرد آمده اند].[9
روند دستیابی بٍه طراحی پایدار در شهر مصدر :

طراحی برای انسان

به حداقل رساندن استفده از
منابﻊ تجدید ناپذیر

(حفظ آسایش محیطی)

مطابقت با محیط

دستیابی به طراحی پایدار

چارت ( : )2روند دستيابی بٍه طراحی پایدار ،منبع ][10

فرآیند تدوین راهنماي طراحی براي به حداقل رساندن استفاده از منابع تجدید ناپذیر
با بهره گیری از تکنولوژی های خاص برای سیستمهای روشنایی  ،سرمایشی و گرمایشی فوق پر بازده در مصرف هر چه
کمتر انرژی تﻼش شده است به عبارت دیگر در یک ساختمان انرژی صفر قبل از تولید انرژی پاک به بهینه سازی مصرف انرژی
در بخش های مختلف ساختمان پرداخته شده است و با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی تجدید پذیر تعادل میان تولید و مصرف
انرژی برقرار می کند [.[11

کارآمد انرژی
راهبرد استفاده از نور
خوشید

کیفیت هوای
داخل
ساختمان

سیستم های
آبی

مصالح ساختمانی و تکنیک
های مختلف

چارت ( : )3اصول پایداري ساختمان  ،منبع []9

مصالح ساختمانی
طبق مشاهدات در شهر مصدر از جدیدتریرین محصوالت ساازگا ربا محیط زیست استفاده شده است استفاده از مصالح
مدرن در عین حال با قابلیت ها و ویژگیهای مصالح بومی منطقه از دیگر خصوصیات بارز طرح میباشد کاه در مطالعات میدانی
بسیار قابل توجه بود مصالح کاربردی در بعضی از این ساختمانها استفاده از سازه های بتنی مدرن می باشند که پوشش خارجی
آن ها از نوعی پﻼساتیک شفاف و سخت به نام اتیلن-تترافلوراتیلن تشکیل شده و در باالی آن صفحات فتوولتائیک قرار
گرفته است .در نقطه مقابل ،ساختمانهای مسکونی با پوششی شبیه به خاک رس قرمزرنگ که برگرفته از زبان معماری بومی
منطقه است با استفاده از الگوهای پارامتریک اصیل ،نماهایی منحصربه فرد را ایجاد نموده  ،که بدون اغراق بخشی جدانشدنی از
هویت شهر مصدر را تشکیل می دهند].[1
نماي دو پوسته :بهره گیری از نمای دو پوسته در شهر مصدر عﻼوه بر وظیفه اصلی آن که کاهش دمایی باشد ،با ایجاد
یکپارچگی در پوسته های نما با توجه به مصالح به کار رفته سازگار با محیط و البته متنوع در رنگ و ساختار جلوه بصری مطلوبی
را نیز ایجاد کرده است].[12
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•سيستم هاي آبی  :بر مبنای پیش بینی های طراح ،قرار بر آن است تا مصرف آب این شهر برابر 60درصد آب مصرفی
شهرهای عادی با همین اندازه باشد طبق مطالعات  80درصد از آب مصرفی بازیافت می شود و آب زائد ،تمیز شده و برای اهدافی
نظیر آبیاری محصوالت استفاده می گردد .و خانه ها واداره ها دارای سه خط آب خواهند بود :ساختمان های مصدر سیتی ،با
باالترین استانداردهای طراحی معماری سبز سازگارند ،از جمله استفاده از توان پر بازده و فن آوری ذخیره آب .الف.آب شهری
ب.آب خاکستری پ.آب فاضﻼب .هدف از استفاده بهینه از آب موجود بازیافت آن در هر چند نوبتی که امکان دارد ،می باشد و
حتی از لجن فاضﻼب نیز برای تولید برق استفاده میشود .سامانه های _ شبنم گیری ،جمﻊ آوری آب باران و حسگرهای الکترونیکی
نیز از جمله نکات مورد توجه طراحی جهت تحقق باالترین حد بهره وری مصرف آب در طراحی شهر از استفاده میشود .عﻼوه بر
کاربرد آب در طراحی مناظر و استفاده از بناهای آبی نظیر فواره ها ،برکه سها و  ...حضور آب در فضاهای باز به طور غیرمستقیم
در خنک کردن محیط و ایجاد محیطی آرامش بخش تأثیر دارد؛ تإمین آب آنها نیز به صورت سیستماتیک و با چرخش آب و
بازگشت آن به آب نماها در طراحی لحاظ شده است [12] .و ].[9

عکس ( : )1استراتژي تامين آب  ،منبع []9

مفهوم صفر انرژي:
•کيفيت هواي داخل ساختمان
باد و سایه
این شهر در موقعیتی قرار گرفته که از نسیم های مﻼیم دریا بهره مند خواهد شد و دیواری پیرامون آن کشیده خواهد شد
که از این شهر در برابر هوای داغ صحرا و سرو صدای فرودگاه ابوظبی که در نزدیکی آن قرار دارد ،محافظت می کند به دلیل
اقلیم گرم و خشک سایت حرکت باد و میزان سایه اندازی ساختمانها حائز اهمیت بوده و به منظور کاهش میزان گرمای داخلی
ساختمان و صرفه جویی در اتﻼف انرژی که مسلماً به کاهش تولید گازهای گلخانه ای می انجامد حداکثر بهره مندی از سایه
اندازی ساختمانها بر روی یکدیگر و همچنین حرکت باد در بین توده ها و ایجاد تهویه هوای طبیعی مد نظر قرار گرفته است .با
مدلسازیهای متفاوت و بررسی نحوه ساخت و ساز بومیان ،کاربردی ترین و پایدارترین حالت قرارگیری توده های ساختمانی
مشخص گردیده است.[9].
جهت گيري ساختمان ها در شهر مصدر با توجه به اصول معماري
در شکل اول که معابر به صورت شرقی-غربی در نظر گرفته شده ،تابش نور خورشید بر جداره ی دیوارها باعث جذب بیشتر
گرما شده و انرژی بیشتری برای خنک کردن ساختمانها مورد نیاز خواهد بود .در شکل بعد که معابر به صورت شمالی-جنوبی
قرار گرفته اند نور خورشید تا عمق ساختمان اجازه نفوذ پیدا کرده و این امر منجر به افزایش جذب انرژی خواهد شد .در شکل
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سوم که ترکیبی از دو شکل اول است با زاویه دادن به معابر تا حدی از هر کدام از ضعف های دو حالت اول و دوم کاسته اند.
زمانی که معابر بدین شکل در برابر نور خورشید قرار می گیرند بخشی نیز در سایه خواهد بود و در نتیجه انرژی کمتری در خود
جذب می کنند .عﻼوه بر این به بخشی از داخل ساختمان در طول روز نور خورشید خواهد تابید که باعث کمتر گرم شدن محیط
داخلی ساختمان ها و صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد.[9] .

عکس ( : )2جهت شکل گيري ساختمان ها  ،منبع[]9

عکس ( : )3جهت شکل گيري خانه ها  ،منبع[]9

•کارآمد انرژي(راهبرد استفاده از نور خورشيد)
طراحی فعال :تولید انرژی از منابﻊ تجدید پذیر که وابسته به توربین های بادی ،تولید برق میکرو ،بازیافت زباله و  ....هستند
طراحی منفعل  :توسط طراحی فرم و عناصر ساختمانی موجب کاعش مصرف انرژی می شود .که وابسته به طراحی فشرده
برای کاهش جذب و دفﻊ گرما ،تهویه منفعل (بادگیر و حیاط مرکزی) و عملکردی حراریت منفعل (کریدورها ،گنبدها ،دیوار
دوجداره و ...هستند.[13].

عکس ( : )4نمونه سيستم هاي منفعل در طراحی پایدار

نمونه سيستم هاي فعال درطراحی پایدار ،منبع []10

بخش اعظم انرژی الکتریکی در شهر مصدر ،از پنلهای فتوولتائیک تولید می شود ،طبق مطالعات یک برج  100کیلووات
میتواند انرژی الکتریکی  15_10خانه را به صورت ساالنه تأمین نماید استفاده از سرمایش حرارتی بوسیله کلکتورهای خورشیدی
برای تولید آب و رطوبت زدایی هوا دیگر کاربرد استفاده از انرژی خورشید است که نیز موجب کاهش مصرف انرژی الکتریکی
برای یک سیستم تهویه مطبوع می شود .آب گرم حمام و شستوشو نیز از این طریق تأمین میشود .در شهر مصدر جهت استفاده
از انرژی زمین حفاریهایی صورت گرفته است که می تواند سرمایش حرارتی و تأمین آب گرم خانگی را فراهم آورد .طبق تحقیقات
بخش عمدهای از بار سرمایشی شهر با استفاده از چیلرهای جذبی میتواند به طور دائم از گرمای زمین گرمایی تأمین از این
طریق نیز امکان  ،گردد که تأمین آب گرم حمامها و شستوشو پذیر میباشد].[12

پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران  ،شماره  ،17تابستان  ،1399ص 23 -40
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

عکس( : )5مزرعه فتوولتائيک _ حاشيه شهر  ،منبع،]10[ ،

عکس ( : )6فرایند توليد انرژي هاي پایدار ،منبع[]14

طراحی براي انسان (حفظ آسایش محيطی)
• مرکز شهر مصدر مثل مرکز شهرهای رم آتن فلورانس یک دیدگاه به یادماندنی در جلب توجه جهانی به تکنولوژی پایدار
خواهد بود مرکز شهر مصدر به عنوان زندگی تعامﻼت اجتماعی و مزایای استفاده از فن آوری های پایدار جاری است()7م.
شهرسازان در این شهر توجه بسیاری به ساختمان و فضای ما بین آنها نموده اند که نتیجه آن عرصه های عمومی با کیفیت فضایی
بسیار باال می باشد .کافه ها و رستورانها که از شرایط آب و هوایی منحصر به فردی بر خوردار هستند محیطی جذاب و سر زنده
را برای شهروندان و بازدیدکننده گان از شهر فراهم آورده اند .برای ایجاد ریتم و خوانایی در شهر برخی از سا ختما ن ها به صورت
نمادین و شاخص طراحی شده ا ند .یکی از جنبه های مهم در طراحی این شهر توجه به مقیاس پیاده و ایجاد محیطی جذاب و
دلپذیر برای عابرین پیاده است].[15
• در معماری این شهر نیز ترکیبی از جدیدترین فن آوری های ساختمانی در کنار روش های سنتی به کار رفته است .نمای
بسیاری از ساختمان ها با استفاده از آلومینیوم باز یافت شده اند.
•_تعامل  :به منظور تحریک وت شویق یک پویایی اجتماعی که در آن زندگی  ،ارزشها و آرمانها تصورات جمعیت مصدر
تحول و نمو می یابد" .واحه ای از آینده" تکنولوژی پایدار در یک محیط معماری کاربر پسند را نشان می دهد .استفاده انعطاف
پذیر از فضا  ،آسایش فضای باز و سرپوشیده و عملکرد مطلوب  ،ایده های طراحی مهندسی و محیط زیستی  ،برای به حداقل
رساندن مصرف انرژی در این پروژه  ،مورد استفاده قرار گرفته  :سطوح درخشنده  ،حرکت و جریان هوا که مکملهای الگوهای باد
طبیعی هستند .طراحی پایدار ما و فلسفه مهندسی "تصور آینده" را با "واقعیت علمی و قابل دسترس" متعادل میکند].[1
•_ تحرک اجتماعی  :طراحی این شهر در راستای طراحی شهر پایدار و زیر صفر به گونه ای است که غالب فضاها
دسترسی بوسیله حمل و نقل نداشته و به صورت مسیر پیاده یا دوچرخه طراحی شده است .طراحی مسیرهای کوتاه ،رسیدن به
مرکز محله ها و دسترسیها و آب و هوای مطلوب به دست آمده موجب شده است که میل افراد در پیادهروی و دوچرخه سواری
افزایش یابددر پﻼزای مرکزی شهر مصدر به منظور ایجاد سایه و جذب انرژی در روز و رها ساختن آن انرژی در شب از چترها با
قابلیت باز شو استفاده میشود .این چترها با بازو بسته شدن خود عابرین پیاده را از موقعیت خورشید محافظت می کند.[3].
•_ حمل و نقل سریع شخصی درشهر  :در کنار این فن آوری می ها از خودروهایی که با استفاده از با طری های وبژه
شخصی حمل و نقل فرد حرکت کنند نیز در سطح شهر در زیر زمین بدون راننده مسافرین را بین ایستگاه ها جا به جا خواهد
کرد

عکس ( . : )7خودروهاي بدون راننده سيس  ،منبع[]14
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مطابقت با محيط
شهر محیط زیستی یا شهر پایدار به شهری گفته می شود که( :به انگلیسی): Sustainable city
در این شهرها مصرف انرژی ،آب و منابﻊ تجدید ناپذیر در حداقل ممکن است .مردم ساکن در اینگونه شهرها کمترین میزان
مصرف انرژی ،آب و اتﻼف مواد غذایی و گرما را دارند ] .[1در نتیجه آلودگی آب و هوا و تولید گازهایی مضر مانند متان یا CO2
بسیار پایین است .اصطﻼح شهر پایدار را آقای ریچارد رجیستر برای نخستین بار در کتاب خودش تحت عنوان« ساختن شهرها
برای آینده ای سالم »در سال  1987مبحث شهر پایدار را مطرح نمود .بعدها معمارانی چون پل اف دونتون شرکتی تأسیس کرد
که هدفش طراحی اینگونه شهرها بود .شهر پایدار بایست به گونه ای اداره گردد که کمترین وابستگی به محیط پیرامون خود و
منابﻊ آن داشته باشد به شکلی که انرژی مورد نیاز خود را از منابﻊ و انرژی تجدیدپذیر (مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی)
تأمین مینماید .کمترین فشار و رد پای زیستمحیطی در پیرامون خود باقی میگذارد در نتیجه محیط زیست قادر خواهد بود
تأثیرات مربوطه را مجدداً به طور طبیعی در مدت زمان کوتاه احیا نماید .از زمین استفاده مناسب برده شده و آلودگیهای خاک
به حداقل میرسد .پسماندهای حاصله از فعالیتهای بهطور صحیح مدیریت میگردد .از پسماندها با کمک ریزاندامگان کارآ (ای
ام ،) EMکمپوست تولید میشود و سایر پسماندهای غیرقابل بازیافت در یک فرایند تعریف شده تبدیل به انرژی میگردند .در
نتیجه میزان سهم تأثیرگذاری شهر در تغییرات آب و هوایی به حداقل میرسد .[16].و دیگر موارد مطابقت با محیط موارد زیر
شامل می شود
• میزان انرژی که در این شهر مصرف خواهد شد تا حد زیادی از خورشید تامین می شود .در کنار این منبﻊ عظیم طراحان
شهر استفاده از انرژی باد و الکتریسیته تولید شده از تبدیل زباله ها به سوخت را نیز مد نظر دارند].[15
• در بحث پایداری منابﻊ مصرف باز می گردد .فاضﻼب شهر نیز تصفیه می شود و به مصارف آبیاری گیاهان و دیگر نیازها
خواهد رسید .همچنین بازیافت زباله و پسماند در شهر به شکلی است که تقریبا از تمامی مواد دفﻊ شده و زباله ها پس از باز یافت
استفاده می شود
• رویکرد برداشت معاصر که نگرشی موفق در زمینه اتصال سنت عربی و تکنولوژی مدرن بیانگر یک رویکرد یکپارچه است
در طراحی یک معماری پایدار این رویکرد از آخرین پیشرفتها استفاده و آنها را با چهارچوب عناصر میراثی پیوند می دهد.
•جهت گیری مناسب ساختمان ها و طراحی منظر مناسب و منطبق بر گیاهان بومی منطقه  ،ایجاد سایه در مسیرهای
عبور و مرور و عرصه های عمومی ،استفاده مناسب از مصالح بومی و طراحی مناسب نماها بهره گیری از مفهوم بادگیرها در طراحی
برج ها مجموعه عوامل تاثیر گذار در طراحی کارا و پایدار در مصرف انرژی است ]17[.و []9
شماره

)(supply side

1

کاهش مصرف انرژی با استفاده از تکنولوژی های جدید

مثالها
استفاده از نور موجود در طول روز استفاده از
وسایل و تجهیزات با کارایی باال

تهیه گزینه های عرضه شده در محل اجرایی()on site
2

استفاده از منابﻊ تجدید پذیر موجود در محل اجرایی

آب گرم خورشیدی ،باد موجود ،انرژی آبی

تهیه گزینه های عرضه شده در خارج محل اجرایی()off site
3
4

استفاده از انرژی های تجدید پذیر موجود در خارج از محل
اجرایی
خرید انرژی های موجود در خارج از محل اجرایی

اتانول،بیودیزل که از جمله مهمترین گزینه ها می
باشد در خارج از محل اجرایی .استفاده از آبهای
هدر رفته ساختمان ها برای تولید برق
مجموعه توربین های بادی ،هیدرو الکتریک

عکس ( : )8سلسله مراتب تهيه ي گزینه هاي انرژي هاي تجدیدپذیر صفرانرژي  ،منبع][9
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• حمل و نقل در شهر مصدر :یکی از او لویت های شهر مصدر تاکید بر پیاده محوری یک سیستم توانگر از حمل و نقل
عمومی و خصوصی که جابجایی و دسترسی راحت و ایمن را در شهر تضمین می کند .ایجاد خواهد شد عﻼوه بر سیستم حمل
و نقل عمومی اتوبوس های برقی و دیگر و سایل نقلیه که با ا نرژِی پاک کار می کند سیستم حمل و نقل شهر را تقویت می کند
.از طرفی راه اهن نوری و خط متروی ابوظبی نیز از مرکز شهر مصدر عبور خواهد کرد که تقویت عبور مرور شهری و برون شهری
را سبب می شود .این شبکه حمل و نقل متر وسایل حمل و نقل عمومی مهیا است .بسیاری از وسایل 250 -300وسیﻊ به گونه
ای است که در هر حمل و نقل شخصی در مرز شهر در پارکینگ هایی نگهداری خواهند شد که در پیوند مسیر اتوبوس های
برقی و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای درون شهری هستنند .[18].شبکه ی حمل و نقل عمومی به صورت زیر
پیش بینی و تحلیل گردیده است

عکس ( : )9استفاده از روش _ GIS:منبع][14

دستيابی به طراحی پایدار
مفهوم صفر انرژی ایده ای است که یک ساختمان بتواند تمامی انرژی مورد نیازش را از پتانسیل های موجود در محیط و
منابﻊ تجدید پذیرمانند انرژی خورشیدی،بادی،زمین گرمایی و ...با کمترین صرف هزینه تامین کند و به محیط زیست آسیب
نرساند  .یک ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر  ،ساختمانی است که عملکرد انرژی بسیار باالیی دارد .طراحی سازه این
شهر باتوجه به مقیاس کﻼن آن و تقسیم بندی آن به هفت فاز اجرایی با سازه های متنوع و متفاوتی شکل خواهد گرفت که تا به
امروز جزو پیشرفته ترین سازه های دنیای تکنولوژی بوده اند از قبیل سازه های فضاکار  ،سازه های خرپایی و استفاده از قاب های
فضایی به صورت معمولی اما نکته حائز اهمیت در مورد فازه این شهرقرارگیری آن جزو دسته بندی سازه هایی که قابلیت بازگشت
به چرخه طبیعت را دارا بوده و در مقابل عوامل جوی پایداری کافی را داشته با توجه به قرارگیری در بیابان به صورت تخصصی
از ساختارهای بتن با تکنولوژی نوین می باشد] .[1اقدامات انجام شده در مصدر در جهت پایداری هر چه بیشتر در محیط شهری
و با استفاده از اصول برنامه ریزی پایدار در قالب موارد ذیل صورت گرفته است:
• افزایش تراکم و حفظ انرژی از طریق طراحی فشرده محله با قابلیت عبور پیاده.
• ایجاد سیستم خیابان های به هم پیوسته
• استفاده از الگوها ،نقوش و فرمهای تاریخی با ارزش در تولید محصوالت و فضاهای شهری
• هماهنگی با طبیعت در طراحی
• تبعیت از فرم زمین
• در نظر گرفتن ویژگی های اقلیمی محل رطوبت،جهت باد،شدت تابش نور خورشید ،دمای هوا و نزوالت آسمانی
•حفظ چشم انداز طبیعی )ناهمواری ها،پوشش های گیاهی و ...
• حفظ ارتباط با عناصر آب ،خاک ،باد و گیاه
• حفظ و احیاء محیط طبیعی
• توسعه فضاهای سبز و پوشش های گیاهی
• صرفه جویی در مصرف انرژی مورد نیاز ساختمان ها و حمل و نقل
• تسهیل و کارآیی حرکت پیاده و دوچرخه سواری
• استفاده از مواد و مصالح بومی و کاهش هزینه های تولید و انتقال مواد ساختمانی
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• استفاده بهینه از منابﻊ طبیعی تجدیدپذیرانرژی خورشید،باد،آب و خاک جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در
ساختمان و حمل و نقل و سیستم های گرمایش و سرمایش آبگرمکن خورشیدی و ...
• ابداع روش های مؤثر مناسب و ترکیبی با تلفیق انرژی های تجدید پذیر
• استفاده از عناصر طبیعی در طراحی فضاها جهت ارتباط انسان ها با طبیعت و نحوه رشد تدریجی آن ها
• ایجاد نظم فضایی،زمانی در شهر در جهت تقویت ادراک،حس زیبایی،خوانایی و تصور پذیری انسان ها
• ایجاد نقاط عطف فضایی نشانه ها،گره ها ،عناصر کالبدی برجسته ،فعالیت های شاخص ،عناصر طبیعی برجسته و ...
•رعایت مقیاس انسانی در فضاهای مقیاس محله
• تقویت حس پویایی
• رعایت تباین و تنوع فضایی-زمانی در طراحی فضاها تلفیق نور و تاریکی ،تنگی و گشادی فضاها ،فضاهای مکث و حرکتی،
تنوع فرم های کالبدی،
تنوع فعالیتی فضاها ،تنوع مسکن و ]..[9
نتیجه  :توسعه شهر به دنبال مزایای اقتصادی و اجتماعی همچنین می تواند به منظور پایداری اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی ،سازگار با توسعه و هماهنگی میان انسان و طبیعت که هرگز وجود نداشته است توجه بیشتری به بهره وری زیست
محیطی داشته باشد.
اصول و قواعد کلی
معماری پایدار

طراحی برای انسان

مرحله طراحی برای
بازگشت منابع به چرخه
طبیعت

اصول پایداری
طبق گفته بانک جهانی
پایداری
کربن صفر حمل و
نقل

مرحله صرفه جویی
در منابع

مواد و
مصالح
بومی

برابری و
تجارت
منصفانه

مواد
غذایی
محلی

آسایش و
سﻼمتی و
فرهنگ و
سنت

شهرهای کربن صفر
چارت ( . )4اصول و قواعد کلی معماري پایدار []1

چارت ( . )5اصول پایداري طبق گفته بانک جهانی منبع []9

عکس (. )10استخراج معيارهاي طراحی شهري کم کربن و بدون کربن و ارتباط با توسعه پایدار
(مآخذ :نگارندگان با برداشت از منابع)
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عکس (. )11قسمتهاي مختلف و منابع شهر مصدر(مآخذ :نگارندگان با برداشت از منابع)

روش شناسی تحقيق
با در نظر گرفتن موضوع این مقاله ،روش این تحقیق بنیادین کاربردی و بر اساس هدف تحقیق و طبق ،ماهیت داده ها از
روش های کمی و کیفی استفاده شده است و در بخشی از این مقاله که به محدوده مطالعاتی مربوط است ،داده های تحقیق و
طرح ها و نقشه های ساختمان احداث شده به عنوان منابﻊ دست اول و از طریق مشاهده و مصاحبه ،مطالعه ی کتابخانه ای،
مطالعات میدانی و تحلیل های نرم افزاری پس از ورود اطﻼعات اولیه در نرم افزار انجام پذیرفته است .در این تحقیق شهر مصدر
امارات به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد دلیل انتخاب این شهرک ،مطرح شدنش در جهان به عنوان شهری پایدار است .جامعه
آماری به یک گروه از متخصصان معماری و شهرسازی که به این شهر سفر داشته اند و همچنین روش تحقیق ،روش پیمایشی و
ابزار گردآوری داده ها ،مصاحبه و پرسشنامه استاندارد سنجش پایداری این شهر است .هر خرده مقیاس پایداری که شامل
اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،که شامل تعدادی سوال است که نمره نهایی هرکدام مربوط به آن به دست می آید .سپس
متخصصین اهل فن انتخاب شده و پرسشنامه در میان آن ها توزیﻊ گردید ،برای تجزیه و تحلیل و پردازش اطﻼعات از نرم افزار
 Spssاستفاده شده است .برای بررسی تفاوت بین وضعیت شهر مصدر و میزان پایداری آزمون  tجفت نمونه ای استفاده شد.

روش تحقيق
در نمونه متشکل از گروهی از متخصصان معماری پایدار که سفری به شهر مصدر داشته اند این پژوهش از طریق پرسشنامه
و مصاحبه تخصصی صورت گرفته است .و با استفاده از مدل یابی روابط علّی توسط تحلیل مسیر ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای کالبدی شهر مصدر بر مولفه های پایداری که شامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی از دیدگاه این
متخصصان بررسی شده است .پرسش نامه در چند مرحله تهیه ،روایی و پایایی آن محاسبه گردید.میزان پایایی پرسشنامه با
محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است(a=0.844).
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اطﻼعات به دست آمده در جداول مربوطه نشانگر میزان عوامل پایداری در این شهر است .در این شهر مصدر متغیر مستقل،
عامل زیست محیطی و عوامل پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی متغیرهای وابسته شناسایی شده اند ،عﻼوه بر این بررسی
فرضیه ها با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل شده نشان داد این متغیرها جمعیت  ،فرم زمین ،فرهنگ در بهره گیری از عوامل
پایداری بی تاثیر نیستند .این پژوهش با هدف بررسی میزان پایداری شهر مصدر و پایش مولفه های پایداری در طراحی صورت
پذیرفت .جدول بارهای عاملی ) ) component matrixمیزان همبستگی متغیرها با عوامل را نشان می دهد .متغیرهایی که
بار عاملی باالتری دارند بر حسب تجربه بسیاری از محققان ،باالتر از( )0.5در زیر یکی از ستون ها باالتر از مشخص می شوند که
نشانگر متعلق بودن متغیر به آن عامل می باشد .هر چقدر مقدار قدرمطلق این ضرایب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتری
در کل تغییرات (واریانس) متغیر مورد نظر دارد .هر متغیر در عاملی قرار می گیرد که با آن عامل همبستگی باالی معنی داری
داشته باشد.
در این پژوهش از طریق آلفای گرونباخ میزان ثبات داخلی مقیاس  ،پایداری اجتماعی  ،0.828پایدار اقتصادی ، 0.763
پایداری زیست محیطی  0.774که نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه است اگر ضریب آلفای گرونباخ  0.7یا بیشتر باشد
پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است و می توان از بابت همبستگی درونی سواالت مطمئن بود.جدول( )1همچنین پایایی
کل پرسشنامه برابر  0 .884که از مقدار آلفای گرونباخ بزرگتر است که نشان دهنده پایایی کل پرسشنامه است.
جدول شماره . . 1شدت هریک از خرده مقياس ها
Table (1) :پایایی پرسشنامه

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on
Cronbach's Alpha
Standardized Items
اجتماعی
0.854
0.828
زیست محیط 0.713
اقتصادی
0.774
.769
0.763
Cronbach's Alpha

.

کل پرسشنامه

0.844

0.807

برای بررسی این که آیا حجم نمونه انتخاب شده برای تحلیل عاملی کافی است آزمون کفایت نمونه برداری  KMOانجام
شد( Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequacyKaiser).
آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی های مشاهده شده متعلق به جامعه ای با متغیرهای ناهمبسته است می
آزمایدبرای آنکه یک مدل عاملی مفید و دارای معنا باشد الزم است متغیرها همبسته باشند .در غیر اینصورت دلیلی برای تبیین
مدل عاملی وجود ندارد جدول  2نشان دهنده این است که اندازه KMOبرابر با  .726است که با توجه به اینکه این عدد باالتر از
می  0.6باشد میزان قابل قبولی محسوب می شود .همچنین آزمون بارتلت در سطح P<0.000معنی دار است.
Table 2. KMO and Bartlett's Test

.726
90.615
15
.000

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.
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نتایج و بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثرات طراحی مصدر بر مولفه های پایداری در فضاهای این شهر صورت پذیرفت برای بررسی
نتایج نشان دهنده وجود همبستگی بین وضعیت مصدر با متغیرهای پایداری زیست محیطی  ،اقتصادی و اجتماعی تا حدود تسبی
است.
نمودار ( . )1همبستگی بين وضعيت وضعيت مصدر با متغيرهاي پایداري زیست محيطی  ،اقتصادي و اجتماعی
نتایج این را نشان داد که وجود وضعیت مصدر با متغیرهای پایداری زیست محیطی  ،اقتصادی و اجتماعی با ضریب
همبستگی هایی از نمودار  1بین متغیرها به خوبی مشهود بود.در نمودار  1دیده شد که سه مولفه پایداری در قسمت شهر مصدر
تا حدودی از یکدیگر فاصله گ رفته اند که این خود نشان دهنده پایداری نسبی در این شهر است اما در قسمتهای دیگه نمودار بر
اساس  sigبدست آمده در مولفه ها به خوبی با هم در تعاملند

نمودار ( )1همبستگی بين متغيرها.

چارت ( )2فراوانی داده هاي پایداري بر اساس شهر مصدر
میزان فراوانی مولفه های پایداری بر اساس نمودار تعریف شده است میزان مولفه پایداری زیست محیطی از جایگاه باالیی
برخوردار است و سپس مولف پایداری اقتصادی که جایگاه معمولی دارد و پایداری اجتماعی که طبق frequency static
تحلیل انجام شد در فراوانی کمتری قرار دارد  .شماره.در اتحلیل شهرمصدر و میزان فراوانی داده ها در زمینه پایداری زیست
محیطی شهر مصدر  11.1درصد پایداری نسبی و  88.9درصد پایداری باال و در مولفه پایداری اجتماعی  33.3درصد پایداری
کم و  55.6درصد پایداری نسبی و  11.1درصد پایداری باال و در مولفه پایداری اقتصادی در شهر مصدر  33.3درصد پایداری
نسبی و  64.3درصد پایداری باال طبق براورد آماری به دست آمد نمودار شماره ()2

نمودار( : ) 2فراوانی و تحليل داده هاي
نمودارتوافقی ( )3وضعيت شهر مصدر و ميزان پایداري زیست
محيطی
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میزان پایداری زیست محیطی در نمودار توافقی  100درصد بوده است که در نمودار توافقی از پایداری باالی زیست محیطی
برخوردار است که یک رابطه موازی و دو سویه هست که در راستای هم قرار گرفته اند.خط زرد توافق پایداری باالی زیست
محیطی شهر مصدر را نشان داده که به موازات خط بنفش که میزان پایداری این مولفه را نشان داد.

زیست محيطی * شهر مصدر نمودار توافقی( ):3نمودار توافقی (:)2
نمودار توافقی ( :)4وضعيت شهر مصدر و ميزان پایداري اقتصادي

نتایج نشان دهنده این است که از نظرپایداری اقتصادی در شهر مصدر  33.3درصد پایداری کم و  66.7درصد در پایداری
نسبی اقتصادی قرار دارد و پایداری اقتصادی باال در این شهر وجود نداردخط قرمز میزان پایداری را نشان می دهد که پیشرفتی
متناسب با خط بنفش داشته باشد تا بتواند به پایداری مطلوب که خط نارنجی است برسد
اقتصادي * شهر مصدر نمودار توافقی (:)4
نمودار توافقی ( :)5وضعيت شهر مصدر و ميزان پایداري اجتماعی

نتایج چارت توافقی شهر مصدر و شدت پایداری اجتماعی چارت شبیه به پایداری اقتصادی داد که نتایج به این صورت است
که از نظرپایداری اقتصادی در شهر مصدر  33.3درصد پایداری کم و  66.7درصد در پایداری نسبی اجتماعی قرار دارد و پایداری
اجتماعی باال در این شهر وجود نداردخط قرمز میزان پایداری را نشان می دهد که پیشرفتی متناسب با خط بنفش داشته باشد
تا بتواند به پایداری که خط نارنجی است برسد مطلوب برسد

نمودار توافقی ( :)5اجتماعی * شهر مصدر
نمودار ( )6پراکندگی پایداري مصدر در ارتباط با مولفه هاي پایداري

نتایج نشان داد که شاخصه های پراکندگی  ،میزان پراکندگی (تغییرات ) مقادیر هر متغیری را در اطراف میانگین نشان
می دهد هرچه مقدار انحراف استاندارد (( std. deviationبیشتر باشد پرا کندگی مولفه بیشتر است در چارت  5میزان
پراکندگی مولفه پایداری اجتماعی و اقتصادی برابر است با  0.577است و میزان پراکندگی پایداری زیست محیطی  0.000بدست
آمد که انحراف آن دو مولفه با رنگ سبز کم رنگ و سبز پرنگ میزان پراکندگی این دومولفه را نشان داد مشخص است  .اما در
مولفه پ ایداری زیست محیطی پراکندگی وجود ندارد و این شاخصه به صورت ممتد قرار گرفت.که به رنگ آبی نمایان است .در
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چارت شماره  6ارتباط خطی متغیرها را با هم می بینیم نقاط مشترک متغیرها در شهر مصدر کامﻼ مشخص است که پایداری
زیست محیطی با  valueباالیی برابر با  confidence 0.95درصد ارتباط بیشتری دارد یعنی شهر مصدر در زمینه زیست
محیطی موفق تر از سایر متغیر ها عمل کرده است .نقاط تقاطﻊ متغیر ها کامﻼ در نمودار خطی نشان می دهد که اصول پایداری
کامﻼ در تعامل با یکدیگرند

نمودار ( )6ميزان پراکندگی مولفه هاي پایداري

نمودار ( )7ارتباط ميان دو متغير شهر مصدر با مولفه هاي پایداري
یک نمودار جعبه ای است که ارتباط میان دو متغیر را نشان می دهدد در این نمودار رابطه بین متغیر  xکه شهر مصدر
است با متغیر  yکه در هر نمودار مولفه های پایداری هستند تحلیل شده است همانطور که شکل نمودار مشخص می کند پایداری
اجتماعی سطح وسیﻊ تری را نسبت به پایداری اقتصادی اشغال می کند پراکندگی میانگین سطح مصدر نیز برای پایداری
اجتماعی نسبت به اقتصادی بیشتر است .ولی به نظر می رسد که برای پایداری اجتماعی داده های ببیشتری از دیگر داده ها
باشد .و اما رابطه شهر مصدر با پایداری زیست محیطی کامﻼ یک رابطه متقابل از نوع خطی است که دو سویه می باشد.

نمودار ( : )7ميزان پراکندگی مولفه هاي پایداري

نتایج نشان داد که با توجه به خروجی فوق ،چون مقدار معناداری یعنی  Sig.کوچکتر از سطح آزمون ،یعنی  0/05شده
است ،فرضیه صفر را رد میکنیم .بهعبارت دیگر خروجی نشان میدهد که تفاوت معناداری در میانگین میزان پایداری در شهر
مصدر وجود داشت .با توجه به مقدار میانگینها و با توجه به عملکرد این شهر ،دیده شد میانگین پایداری در هر مولفه افزایش
داشته که این افزایش در مولفه پایداری زیست محیطی  ،پایداری اقتصادی و اجتماعی به ترتیب  500.5 ، 833.17و 233.6
دیده شد .با انجام آزمون  tفرضیه روبرو را آزمون شد:
نمودار ( . )8آزمون  tجفت نمونه اي در آزمون براي بررسی تاثير طراحی مصدر بر ميزان پایداري
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نتيجه گيري
بر اساس تحلیل های انجام شده پایداری در شهر مصدر بیشتر در زمینه زیست محیطی موفق بوده است ،در صورتی که در
دو بعد پایداری اقتصادی و بخصوص اجتماعی موفقیت خوبی نداشته است .یکی از عوامل مشهود در این تحلیل این است که ابعاد
پایداری باید با هم در تعامل باشند و در ی ک راستا سعی شود که در ساختار یک شهر دیده شوند و اگر این اصل را نادیده بگیریم
در زمینه پایداری از موفقیت دور می شویم لذا اهمیت توجه به تاثیراتی که یک طراحی پایدار شهری بر روی استفاده کنندگان
از ساختمان می گذارد بیش از پیش مشخص می گردد .معماران نقش اصلی را در طراحی این گونه محیطها بر عهده دارند و با
طراحی صحیح و متناسب با نیازهای جسمی و روحی ساکنین می توانند سطح پایداری اجتماعی و اقتصادی را به همراه پایداری
زیست محیطی را در فضای شهری ارتقا بخشند.توجه به بعد اجتماعی به مراتب حس تعلق و آرامش را در افراد بیشتر کرده و به
مراتب می تواند روی بعد پایداری اقتصادی هم اثر گذار باشد .راهکارهایی جهت افزایش پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی
پیشنهاد می شود:

نمودار ( . )8تاثير طراحی این شهر بر ميزان پایداري

نمودار ( . ) 9ميزان پایداري مولفه ها در شاخصه پایداري اجتماعی در شهر مصدر

نمودار ( . )9ميزان پایداري مولفه ها در
پایداري اجتماعی
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افزایش پایداري اجتماعی
نتایج در نمودار  9نشان داد که میزان پایداری مولفه ها در شاخصه پایداری اجتماعی در شهر مصدرمتفاوت است .امنیت
در سطح باالتری نسبت به مولفه کیفیت عینی زندگی قرار دارد و اعتماد اجتماعی و تعلق در سطح بسیار پایینی نسبت به آن دو
مولفه قرار دارد .
در پایداری اجتماعی در شهر مصدر با توجه به مسیر پیاده راه ها و ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری و  ...اما این شهر در
امر پایداری اجتماعی موفقیت نسبی داشته که جهت بهبود موارد زیر قابل توجه هستند :
 .1بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
 .2امنیت اجتماعی و ایجاد دید کافی و مسیر باز برای محوطه فزایش امنیت جانی کاربران یک فضا
 .3بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی  :دسترسی به خدمات و فرصتها
 .4انسجام و افزایش حس تعلق اجتماعی سازنده :توجه به مولفه های انسانی -پویایی درونی ،و نظلرت ناﳏسوس
ساکنان در فضاهای عمومی و بهره گیری از  :رنگ و نور که دارای نقشهایی اساسی در جذب مردم به سمت فضاهای عمومی
هستند _ .افزودن عنصر بازی
افزایش پایداري اقتصادي
پیوند پایداری اقتصادی به پایداری اجتماعی که سبب پایداری اقتصادی می شود که مولودی را در بر دارد :
 .1خرید و فروش محصوالت بومی
 .2به صرفه بودن برای مسافران
 .3مجتمﻊ های تجاری مختلط یا مرکب
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