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 چکيده

  یبه راهکارها   یابی،جهت دستپایداری    یها  یژگیپاک و با توجه به و  یبر انرژ   هیبا تکشهرهای کربن صفر   ایجاد

سبب شد تا معماران و شهرسازان در جهت رسیدن به این    داریپا  یبه اهداف معمار  دنیو رس  یطراحمناسب   

باشند که    اهداف به فکر طراحی های   پایداری  نوینی  پایدار شهری محورهایی چون  الگوهای توسعه  در ترسیم 

پژوهش    یاساس هدف اصل  ن یبر هم    هبردی دارنداقتصادی ، پایداری اجتماعی و فرهنگی ، زیست محیطی نقش را

توسعه پایدار در طراحی شهرهای کربن صفر با استناد به اصول و ضوبط    یضرورت و شاخص ها   یحاضر بررس

و   یو بررس   یدار یبا توجه به توسعه پا  ی شهر  یفضا  یدر طراح  یطیمح  ستیتوجه به ابعاد ز  نیهمچنپایداری  

کربن صفر   یشهرها یطراح یریشکل گ ندیدو مقوله که در فرا نیا نیمشترک ب یها یژگیو و زیبه تما یابیدست

تحقیق حاضر از نوع ارتباطی و همبستگی است، و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی می باشد. روش تحقیق،     .باشد  یم

بر اساس مولفه  روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد سنجش میزان پایداری شهر مصدر  

است. تحلیل شده  پایداری  )  های  کرونباخ  آلفای  به  توجه  با  پرسشنامه  گرفت0.  807پایایی  قرار  تایید  مورد   )  

با استفاده    قیتحق  اتیفرض  یو بررستایید شد.روش آزمون    22نسخه       spssپرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 

آن است که   انگریپژوهش ب  نیا  جیصورت گرفت، نتافراوانی ورگرسیون و استاتیک دیویژن  و    رسونیپ  یهمبستگ  از

 پایداری زیست محیطی و پایداری اقتصادی و اجتماعی با وضعیت شهر مصدر با ضریب همبستگی به ترتیب.  نیب
رابطه وجود      0.05و     0.05،      0.01ی به  دار  ی در سطح معن  با    به ترتیب  0  672.*       0  756.*،      8840. **

 دارد. 

 “ اصول پایداری“، ”شهرهای کربن صفر“  ،”داریتوسعه پا “ ،”یو شهرساز یمعمار“  :يديکل  واژگان
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 هوریه عظيمایی
 کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، دانشگاه آزاد واحد شیراز، شیراز، ایران 

 

 نام نویسنده مسئول: 
 هوریه عظيمایی 

 و ارتباط آن با معماري پایدار  فرایند شکل گيري شهرهاي کربن صفر

 )نمونه موردي شهر مصدر امارات متحده عربی( 
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 مقدمه 

 ط یاست که بهبود شرا  یروند  دار،ی. توسعه پا  است  داری توسعه پا  ،یمباحث مطرح در محافل علم  نیاز مهم تر  یکیامروزه  

می توان گفت وجود و پیشرفت انسان به وجود    برد.   ی م  شیپ   یعدالت اجتماع  یسو  را به  یو فنتاور  ی فرهنگت  ، ی اجتماع   ،یاقتصاد

محیط زیستی مناسب بستگی دارد. با این حال، توسعه اقتصادی و اجتماعی ما در حال حاضر نه تنها به محیط زیست آسیب وارد 

انداخته است. بخش مهمی از توسعه و تغییرات در محیط شهری تأثیر زیادی بر  کرده، بلکه همچنین توسعه پایدار را نیز به خطر 

(. بهزیستی آینده شهرهای سراسر جهان بستگی به توانایی مردم برای توسعه 2011)یجن سانگ :  بقا و پیشرفت انسان داشته است

نوان شهری از آینده طراحی کرده اند ، که  شهر مصدر را به ع "و یکپارچگی سازی فناوری سازگار با محیط زیست دارد.گروه الوا  

دیده می   "واحه ای از آینده"در صدر یکپاچه سازی تکنولوژی پایدار در طراحی معماری مدرن قرار دارد. طرح مصدر را به عنوان  

فتن  شود: یک محیط منطبق ، فعال ، قابل تنفس ، و زندگی ؛ تحریک شده توسط تعامل اجتماعی مردم به همراه در نظر گر

با محیط زیست ] اند و باید  ،و    شهرها مفاهیم بسیار اساسی نظیر شهرنشینی.  [.1استفاده و مزایای فناوری سازگار  را آفریده 

،همراهی با طبیعت همبستگی   ال،دوام و بقاء نسلهای اینده ،اعت  مکان مناسبی برای زندگی انسانی  دموکراسی ،سیاست ،تمدن ،

و   اجتماعی  پیوند  ]  اعتالی جمعی  باشد  می  آ  سمی  ادمو از    رمکر  ده ستفاا.  [ 2فرهنگ    منابعاز    دهستفاا  معده،کنند  دهلوو 

  د قتصا،ا   محیط  با   هماهنگی   معد  ژی،نرزاسا  دهلوآ  منابع،پسابهاو    ها  بالهز  یافت زبا  م عد،منابع  فمصر  یشافزا  ه،تجدیدشوند

 س سترازد  دور  شهرهای کربن صفر  به  نسیدر  ق فو  اردمو  فعر  ونبد  گفت  باید  خر. در آ   رکا  کاهشو    هشد  متما  قیمت  یشافز،ابسته

  ریمعماو    نیست  ممکن  اریو گرنه پاید  برسیم  بمطلو  یطاشر به  محیطو    عجتماد،اقتصای ا  مولفه  سهدر  باید   کل در  و  دبو  هداخو

 بشر  نسل   ی بقا  ایبر  ساسی ا  ز نیا  یک   وزمرا  ن جهادر    اریپاید،    اریپاید  ون بد،   توجه به این که   با . و  [3]  هد انخو  میسر  ارپاید

مطالعه شناخت عوامل    نیهدف عمده ا  .   دبو  هداخو  سستردور از دپایداری    مشخصه  با   شهرهایی   به  نسیدر  دد گر  می  بمحسو

پایداری  شاخص ها  یضرورت بررس  نیو همچندر شکل گیری شهرها کربن صفر است    موثر با  ن  ینو  یشتهرها    یدر طراحی 

 .سواالت پژوهش حاضر بر این است که : گشوده شود شتریب ققیتح یبرا ی دیتا باب جد باشد ی ماصول پایداری  استتناد  به

 ر؟یخ ایدارد  یهمخوان یشهر داری توسعه پا  یارهایکربن صفر  با مع  یشهرها _ یو شهرساز یمعمار_

 ف انرژی مورد توجه قرار میگیرد؟تا چه میزان در ساخت و سازهای هر منطقه حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصر  _

  یو اجتماع   یعوامل اقتصاد  ط، یمح  انیم یتوان  به  روابط منطق  ی کربن صفر م  یشهرها یبا طراحفرض بر این است که :  

و    ی اقتصاد   یطیدر گرو ارتباط متقابل و تنگاتنگ  سه عامل مح  گر یکرد . به عبارت د  دا یدست پ   ده ی مراعات گرد  ی که به خوب

 .کرد جادیتوان ا ی را م داریشهر پا کی یاجتماع 

پا  نینو  ی شتهرها    یدر طراح  یداریپا  ی شاخص ها  یضرورت بررس  نیهمچن_ توان باب    ی م  یداری با استتناد به اصول 

 پاک فراهم نمود.  یها یدانرژیتول یبرا یدیجد

 

    پژوهش  ينظر ی مبان
    

 

 

 

     

 

 

 

 

 منبع [4]( : اصول پایداري، نگارنده1چارت )
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 تعریف توسعه پایدار

توسعه پایدار فرایندی است که نحوه استفاده از منابع   "کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه اینگونه تعریف می کند  

  تکنولوژی و توسعه ان را با نیاز های حال سازگار می سازد لذا توسعه پایدار از دگر گونی سمت گیری  ،  ،هدایت سرمایه کذاری

رفاه جامعه سرلوحه توسعه بود، امّا با مطرح شدن    نیدر عصر مدرن تأم  ، تفکر ، تولید و مصرف می باشد.   اساسی درکیفیت زندگی 

با    قرار گرفت   یمورد توجه جدّ  داری، مفهوم توسعه پا  1970  و توسعه در دهه  ستیز  طیانسان، مح  انی مباحث مربوط به رابطه م

در سال    سال « سازمان ملل در  محیط زیست  >>و متخصصان علوم انسانی در کنار کمیسیون جهانی    ی و دانشگاها علم  یتهایفعّال

( در مطالعه ای در  1393همکارانش)موحد و  _(.  1387)نوری فرد و همکاران سال  دیگرد  نییتع  داریتوسعه پا   یبرا  یاصول  1987

  _سطح بندی فضایی و تحلیل میزان پایداری و ناپایداری محالت شهر ماکو به لحاظ  برخورداری سنجه های پایداری پرداختند.

و    یلطف  _  پرداختند  یشهر  یداریدر پا ی  تیریمدد   ستمیعوامل مخصوصاً س  ینقش برخ  یبه بررس  (1392ی)بادآو صفر  ییتقوا

  ر یکه ز  ییارهایکردند . مع  نیکم کربن را تدو  ای بدون کربن    یبر محله  ها  یمبتن  یشهر  یطراح  یارهای(مع1394همکارانش)

 ی اقتصاد  ستمیس  کی  ی( به منظور طراح1394و استادزاد)  ییطباطبامجدزاده    هستند  داریشهر پا  یطراح  یازراهکارها  یمجموعه ا

  یکنترل آلودگ  یها  استیکم کربن ، س   یحرکت  به سمت  توسعه اقتصاد  قیاز طر  یطیمح   ست یز  یدداریکالن برخوردار از پا

  داریشهر پا..[5] .مطالعه کرد  ران،یمدل  رشد  درون زا در اقتصاد ا  کیدر چارچوب     یا  سهیمقا   یستایا  لیرا با استفاده از تحل

در گرو    گریمراعات گردد. به عبارت د   یبه خوب  یو اجتماع   ی عوامل اقتصاد  ط،یمح  ان یم  قیروابط منط   است که در آن  یشهر

 .[6]میکنند جاد یا داریشهر پا کی  ی و اجتماع  ی اقتصاد  یطیسه عامل مح  گو تنگاتنارتباط متقابل 

 

 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  

جب تولید کربن می شود. برای تبدیل شدن شهر به یک شهر کربن صفر، شهرهای مدرن به طور پیوسته باید انتشار گازهای  که مو

[. شهر کربن صفر:  7گلخانه ای را به صفر و تمام فعالیت هایی که موجب منتشر شدن گاز های گلخانه ای می شود را قطع کنند]

اصول و قواعد   یدارا ،یپایدار مانند سایر مقوالت معمار یاصول معمار . [8]می باشد  شهر تجدید پذیر و اقتصادی از لحاظ انرژی

  -ج  ی    بازگشت به چرخه زندگ  یبرا  یطراح  - ب      در منابع  یصرفه جوی  -الف  :    ردیگیبر م  موارد راخود است و این    یخاص

ناپذیر مانند    تجدید   ی ها  یاز مناابع و انارژ   بمناس  یاین اصول از یک سو به بهره بردار.    زیست انسان   طیمح  یبرا  یطراح

به   یعیچه بهتر منابع طب  هر   یریدیگر به کنترل در به کار گ  یو از سو  پردازدیمصرف مش  ، در جهت کاه  ی لیفس  یسوخت ها

در    یبوم  یسنت  یمعمار  یها ی  ژگیاز و  یریگ  شهر مصدر با بهره.    [7]دارد  یتوجه جد  تجدید پذیر و مانادگار  یعنوان ذخایر  

  "یبدون کربن و بدون آلودگ  دار،ی شهر پا  "شده، به عنوان     یزیر  و برنامه  قیدق  یمدرن و منحصر به فرد و اجرا  یطراح  نیع 

 .پایدار ستیز طیشهر کامالً سازگار با مح نی، اول شودیم  یمعرف

 

                        شهرمصدر                                                          

پایدار می باشد امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که با سرلوحه قرار دادن   شهر مصدر پروژه شهری زیست 

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 

”شهر  زیست بوده و به نام  “ طراحی شده است، که سازگار با محیط  توسط معمار مشهور انگلیسی ”نورمن فاستربرد، که  “ نام  مصدر

نامیده شده است. مبنای اصلی طراحی این شهر استفاده از منابع انرژی پاک و تجدید پذیر  پایدار، بدون کربن، بدون آلودگی“  

ازهای گلخانه ای به گونه ای متوازن از مهمترین بخش های این پروژه  است، عالوه بر این طراحی چرخه های تولید و مصرف گ

 است 

 بخش های مختلف شهر مصدر

 بخش تقسیم می شود  4این شهر به 
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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. 

 . [9]موسسه علم و فن آوری مصدر که دانشجویان و اساتیدی از سرتاسر جهان گرد آمده اند _

 در شهر مصدر :  داریپا یاحرط هبٍ ی ابید دستنرو

 

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

 

 ی براي به حداقل رساندن استفاده از منابع تجدید ناپذیر طراح  يراهنما   ن یتدو  ندیفرآ

با بهره گیری از تکنولوژی های خاص برای سیستمهای روشنایی ، سرمایشی و گرمایشی فوق پر بازده در مصرف هر چه  

است به عبارت دیگر در یک ساختمان انرژی صفر قبل از تولید انرژی پاک به بهینه سازی مصرف انرژی کمتر انرژی تالش شده  

در بخش های مختلف ساختمان پرداخته شده است و با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی تجدید پذیر تعادل میان تولید و مصرف  

 11]. انرژی برقرار می کند ]

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

 مصالح ساختمانی 

از مصالح   استفاده شده است  ستیز  طیمح  محصوالت ساازگا ربا  نیریدتریطبق مشاهدات در شهر مصدر از جد استفاده 

  ی دانیم  کاه در مطالعات  باشدیبارز طرح م  اتیخصوص  گر یمنطقه از د  ی بوم  مصالح   ی هایژگیو و  ها  ت یحال با قابل  نیمدرن در ع 

   یارجکه پوشش خ باشندی  مدرن م یبتنی  ها  استفاده از سازه ساختمانها نیاز ا یدر بعض یمصالح کاربرد  قابل توجه بود اریبس

قرار   کیصفحات فتوولتائ  آن  ی شده و در باال  لیتشک  لنیتترافلورات-لنیشفاف و سخت به نام ات  کیپالسات  ی آن ها از نوع 

  ی بوم  یمعمار  به خاک رس قرمزرنگ که برگرفته از زبان  هیشب  یبا پوشش  یمسکونی  گرفته است. در نقطه مقابل، ساختمانها

از    یجدانشدن ی  که بدون اغراق بخش  نموده ،   جادیمنحصربه فرد را ا  یی نماها   ل،یاص  کیپارامتر  یمنطقه است با استفاده از الگوها

 . [1]هندد  یم لیشهر مصدر را تشک تیهو

  جادیباشد، با ا  ییآن که کاهش دما  یاصل  فهیدو پوسته در شهر مصدر عالوه بر وظ  یاز نما  یریگ  بهره   نماي دو پوسته:

 یمطلوب  یو البته متنوع در رنگ و ساختار جلوه بصر  طینما با توجه به مصالح به کار رفته سازگار با مح  یها  در پوسته  یکپارچگی

 . [12]کرده است جادیا زیرا ن

به حداقل رساندن استفده از 
منابع تجدید ناپذیر

مطابقت با محیط
طراحی برای انسان

(حفظ آسایش محیطی)
دستیابی به طراحی پایدار

مصالح ساختمانی و تکنیک
های مختلف

سیستم های 
آبی

کیفیت هوای 
داخل 

ساختمان

کارآمد انرژی

راهبرد استفاده از نور 
خوشید
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 یآب مصرفدرصد   60شهر برابر  نیطراح، قرار بر آن است تا مصرف آب ا  یهای  نیب  شی پ   یبر مبنا   سيستم هاي آبی :•

از آب مصرفی بازیافت می شود و آب زائد، تمیز شده  و برای اهدافی  درصد    80  طبق مطالعات  اندازه باشد  نیبا هم  یعاد  یشهرها

: ساختمان های مصدر سیتی، با  سه خط آب خواهند بود  یها دارا  ها واداره  و خانهنظیر آبیاری محصوالت استفاده می گردد.  

 یالف.آب شهر.  فن آوری ذخیره آبباالترین استانداردهای طراحی معماری سبز سازگارند، از جمله استفاده از توان پر بازده و  

و    باشدی  که امکان دارد، می  آن در هر چند نوبت  افتیباز. هدف از استفاده بهینه از آب موجود  پ.آب فاضالب  یب.آب خاکستر

  ی کیالکترون  یآب باران و حسگرها  ی آور  جمع  ،یریگ  شبنم  _  یها  سامانه .  شودیبرق استفاده م  دیتول  یبرا  زیاز لجن فاضالب ن  یحت

عالوه بر  . شودیشهر از استفاده م ی مصرف آب در طراح ی ور حد بهره ن یجهت تحقق باالتر یاز جمله نکات مورد توجه طراح زین

  میقرمستیباز به طور غ   یها و ... حضور آب در فضاها س  ها، برکه  فواره  رینظ  ی آب  ی مناظر و استفاده از بناها  یکاربرد آب در طراح

و با چرخش آب و    کیستماتیبه صورت س   زیآب آنها ن  نیدارد؛ تإم  ریآرامش بخش تأث  یطیمح  جادیو ا  طیدر خنک کردن مح

 .  [9]و  [12].  لحاظ شده است یحبازگشت آن به آب نماها در طرا
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مفهوم صفر انرژي: 

   کيفيت هواي داخل ساختمان•

 باد و سایه

پیرامون آن کشیده خواهد شد  این شهر در موقعیتی قرار گرفته که از نسیم های مالیم دریا بهره مند خواهد شد و دیواری 

دلیل    که از این شهر در برابر هوای داغ صحرا و سرو صدای فرودگاه ابوظبی که در نزدیکی آن قرار دارد، محافظت می کند به

اقلیم گرم و خشک سایت حرکت باد و میزان سایه اندازی ساختمانها حائز اهمیت بوده و به منظور کاهش میزان گرمای داخلی  

و صرفه جویی در اتالف انرژی که مسلماً به کاهش تولید گازهای گلخانه ای می انجامد حداکثر بهره مندی از سایه  ساختمان  

اندازی ساختمانها بر روی یکدیگر و همچنین حرکت باد در بین توده ها و ایجاد تهویه هوای طبیعی مد نظر قرار گرفته است. با  

و   نحوه ساخت  بررسی  و  متفاوت  توده های ساختمانی  مدلسازیهای  قرارگیری  پایدارترین حالت  و  ترین  کاربردی  بومیان،  ساز 

        [9].مشخص گردیده است.

  

   يساختمان ها در شهر مصدر با توجه به اصول معمار  يريجهت گ

غربی در نظر گرفته شده، تابش نور خورشید بر جداره ی دیوارها باعث جذب بیشتر  -در شکل اول که معابر به صورت شرقی

جنوبی -گرما شده و انرژی بیشتری برای خنک کردن ساختمانها مورد نیاز خواهد بود. در شکل بعد که معابر به صورت شمالی

اجازه نفوذ پیدا کرده و این امر منجر به افزایش جذب انرژی خواهد شد. در شکل  قرار گرفته اند نور خورشید تا عمق ساختمان  
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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.  

سایه خواهد بود و در نتیجه انرژی کمتری در خود زمانی که معابر بدین شکل در برابر نور خورشید قرار می گیرند بخشی نیز در 

جذب می کنند. عالوه بر این به بخشی از داخل ساختمان در طول روز نور خورشید خواهد تابید که باعث کمتر گرم شدن محیط 

 . [9] داخلی ساختمان ها و صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد. 

                                         

 
 

 [ 9( : جهت شکل گيري خانه ها ، منبع]3عکس )                  [ 9( : جهت شکل گيري ساختمان ها ، منبع]2عکس )

 

   کارآمد انرژي)راهبرد استفاده از نور خورشيد(•

 توربین های بادی، تولید برق میکرو، بازیافت زباله و .... هستند : تولید انرژی از منابع تجدید پذیر که وابسته به  طراحی فعال

: توسط طراحی فرم و عناصر ساختمانی موجب کاعش مصرف انرژی می شود. که وابسته به طراحی فشرده طراحی منفعل

بدها، دیوار )کریدورها، گن  )بادگیر و حیاط مرکزی( و عملکردی حراریت منفعل   برای کاهش جذب و دفع گرما، تهویه منفعل

 . [13]دوجداره و... هستند. 

 

 [ 10منبع ]( :  نمونه سيستم هاي منفعل در طراحی پایدار             نمونه سيستم هاي فعال درطراحی پایدار، 4عکس )

 لوواتیک  100طبق مطالعات یک برج    شود،ی  م  دیتول  کیفتوولتائ  یدر شهر مصدر، از پنلها  یکیالکتر  یبخش اعظم انرژ

  ی دیخورش  یکلکتورها  لهیبوس  یحرارت  شیاستفاده از سرما   دی نما  نیخانه را به صورت ساالنه تأم    15_10ی  کیالکتر  یانرژ  تواندیم

  یکیالکتر  یموجب کاهش مصرف انرژ  زیاست که ن  دیخورش   یکاربرد استفاده از انرژ  گریهوا د  ییآب و رطوبت زدا  دیتول  یبرا

در شهر مصدر جهت استفاده   .شودیم نیتأم قیطر نیاز ا زیآب گرم حمام و شستوشو ن .شود یمطبوع م هیتهو ستمیس کی یبرا

 قاتیرا فراهم آورد. طبق تحق  ی آب گرم خانگ   نیو تأم  یحرارت  ش یتواند سرما  یصورت گرفته است که م  ییهایحفار  نیزم  یاز انرژ

  ن یاز ا   نیتأم  ییگرما  نیزم  یبه طور دائم از گرما  تواندیم  یجذب  یلرهایشهر با استفاده از چ   یشیاز بار سرما  یبخش عمدها

                                       . [12]باشدیم ریآب گرم حمامها و شستوشو پذ  نیامکان ، گردد که تأم زین قیطر
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 [ 14] منبع( : فرایند توليد انرژي هاي پایدار، 6عکس )        [،10] ، منبع  ، حاشيه شهر   _( : مزرعه فتوولتائيک 5عکس)

 

   طراحی براي انسان )حفظ آسایش محيطی(   

به تکنولوژی پایدار مرکز شهر مصدر مثل مرکز شهرهای رم آتن فلورانس یک دیدگاه به یادماندنی در جلب توجه جهانی •

بود زندگی  خواهد  عنوان  به  مصدر  شهر  جاریتعامالت    مرکز  پایدار  های  آوری  فن  از  استفاده  مزایای  و  (م.  7است)  اجتماعی 

و فضای ما بین آنها نموده اند که نتیجه آن عرصه های عمومی با کیفیت فضایی  شهرسازان در این شهر توجه بسیاری به ساختمان  

می باشد .کافه ها و رستورانها که از شرایط آب و هوایی منحصر به فردی بر خوردار هستند محیطی جذاب و سر زنده    البسیار با

تم و خوانایی در شهر برخی از سا ختما ن ها به صورت  برای ایجاد ری.  گان از شهر فراهم آورده اند  هرا برای شهروندان و بازدیدکنند

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 

                                                               .                                                                 [15]دلپذیر برای عابرین پیاده است

است .نمای    در معماری این شهر نیز ترکیبی از جدیدترین فن آوری های ساختمانی در کنار روش های سنتی به کار رفته•

 . اند بسیاری از ساختمان ها با استفاده از آلومینیوم باز یافت شده

شویق یک پویایی اجتماعی که در آن زندگی ، ارزشها و آرمانها تصورات جمعیت مصدر  به منظور تحریک وت   تعامل :_•

تکنولوژی پایدار در یک محیط  معماری کاربر پسند را نشان می دهد. استفاده انعطاف   "واحه ای از آینده"تحول و نمو می یابد. 

طراحی مهندسی و محیط زیستی ، برای به حداقل    پذیر از فضا ، آسایش فضای باز و سرپوشیده و عملکرد مطلوب ، ایده های

رساندن مصرف انرژی در این پروژه ، مورد استفاده قرار گرفته : سطوح درخشنده ، حرکت و جریان هوا که مکملهای الگوهای باد  

 .                            [1]کندمتعادل می "واقعیت علمی و قابل دسترس"را با  "تصور آینده"طبیعی هستند. طراحی پایدار ما و فلسفه مهندسی  

اجتماع  _• : تحرک  راستا  نیا  یطراح  ی  در  پا  یطراح  یشهر  ز  داری شهر  گونه  ریو  به  فضاها    یا  صفر  غالب  که  است 

به    دنیکوتاه، رس  یرهایمس  یشده است. طراح  یدوچرخه طراح  ای  ادهیپ   ریحمل و نقل نداشته و به صورت مس  لهیبوس  یدسترس

  ی سوار   و دوچرخه  یادهرویپ  افراد در  لیمطلوب به دست آمده موجب شده است که م  یو آب و هوا  هایها و دسترس  مرکز محله

از چترها با    مرکزی شهر مصدر به منظور ایجاد سایه و جذب انرژی در روز و رها ساختن آن انرژی در شب  پالزایدر  ابد ی  شیافزا

 . [3].محافظت می کند  ن چترها با بازو بسته شدن خود عابرین پیاده را از موقعیت خورشیدقابلیت باز شو استفاده میشود. ای

در کنار این فن آوری می ها از خودروهایی که با استفاده از با طری های وبژه    :  حمل و نقل سریع شخصی درشهر _•

خواهد    کنند نیز در سطح شهر در زیر زمین بدون راننده مسافرین را بین ایستگاه ها جا به جا     شخصی حمل و نقل فرد حرکت

 کرد  

 

 

 

  

 
 [ 14منبع]،   خودروهاي بدون راننده سيس ( : . 7عکس )

http://www.racj.ir/


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

http://www.Racj.ir 

 

 مطابقت با محيط 

 (Sustainable city :به انگلیسی) می شود که: شهری گفتهشهر پایدار به یا شهر محیط زیستی 

کمترین میزان   در این شهرها مصرف انرژی، آب و منابع تجدید ناپذیر در حداقل ممکن است. مردم ساکن در اینگونه شهرها

 CO2 در نتیجه آلودگی آب و هوا و تولید گازهایی مضر مانند متان یا   [1].مصرف انرژی، آب و اتالف مواد غذایی و گرما را دارند

ساختن شهرها » بسیار پایین است. اصطالح شهر پایدار را آقای ریچارد رجیستر برای نخستین بار در کتاب خودش تحت عنوان

مبحث شهر پایدار را مطرح نمود. بعدها معمارانی چون پل اف دونتون شرکتی تأسیس کرد   1987در سال  «المبرای آینده ای س

که هدفش طراحی اینگونه شهرها بود. شهر پایدار بایست به گونه ای اداره گردد که کمترین وابستگی به محیط پیرامون خود و  

(  انرژی بادیو   انرژی خورشیدیمانند  ) انرژی تجدیدپذیربه شکلی که انرژی مورد نیاز خود را از منابع و   منابع آن داشته باشد 

گذارد در نتیجه محیط زیست قادر خواهد بود  محیطی در پیرامون خود باقی مینماید. کمترین فشار و رد پای زیستمیتأمین  

های خاک  طور طبیعی در مدت زمان کوتاه احیا نماید. از زمین استفاده مناسب برده شده و آلودگیتأثیرات مربوطه را مجدداً به

ای ) ریزاندامگان کارآگردد. از پسماندها با کمک  طور صحیح مدیریت میهای بهفعالیت  رسد. پسماندهای حاصله ازبه حداقل می

گردند. در  در یک فرایند تعریف شده تبدیل به انرژی می  بازیافتشود و سایر پسماندهای غیرقابل  ولید می، کمپوست ت (EM ام

. و دیگر موارد مطابقت با محیط موارد زیر  [16].رسداقل مینتیجه میزان سهم تأثیرگذاری شهر در تغییرات آب و هوایی به حد

 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  •

 . [15]مد نظر  دارند شهر استفاده از انرژی باد و الکتریسیته تولید شده از تبدیل زباله ها به سوخت را نیز 

آبیاری گیاهان و دیگر نیازها  شهر نیز تصفیه می شود و به مصارف    بالدر بحث پایداری منابع مصرف باز می گردد .فاض •

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  

 وداستفاده می ش

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. 

ایجاد سایه در مسیرهای  ،    منظر مناسب  و منطبق بر گیاهان بومی منطقهطراحی  ا و  جهت گیری مناسب  ساختمان ه •

در طراحی  بهره گیری از مفهوم بادگیرها    استفاده مناسب از مصالح بومی و طراحی مناسب نماها،  عبور و مرور و عرصه های عمومی

 [ 9[ و ]17است.] مجموعه عوامل تاثیر گذار در طراحی کارا و پایدار در مصرف انرژی  برج ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [9]( : سلسله مراتب تهيه ي گزینه هاي انرژي هاي تجدیدپذیر صفرانرژي ،  منبع 8عکس )

مثالها (supply side ) شماره

استفاده از نور موجود در طول روز استفاده از 

وسایل و تجهیزات با کارایی باال
کاهش مصرف انرژی با استفاده از تکنولوژی های جدید 1

آب گرم خورشیدی، باد موجود، انرژی آبی استفاده از منابع تجدید پذیر موجود در محل اجرایی 2

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

استفاده از انرژی های تجدید پذیر موجود در خارج از محل 

اجرایی
3

مجموعه توربین های بادی، هیدرو الکتریک خرید انرژی های موجود در خارج از محل اجرایی 4

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

)on site(تهیه گزینه های عرضه شده در محل اجرایی
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از او لویت های شهر مصدر تاکید بر پیاده محوری یک سیستم توانگر از حمل و نقل   ییک : حمل و نقل در شهر مصدر  •

بر سیستم حمل   عالوه  عمومی و خصوصی که جابجایی و دسترسی راحت و ایمن را در شهر تضمین می کند .ایجاد خواهد شد  

سیستم حمل و نقل شهر را تقویت می کند   با ا نرژِی پاک کار می کند کهو نقل عمومی اتوبوس های برقی و دیگر و سایل نقلیه 

.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 

  وسیع به گونه 250 -300وسایل  زرا سبب می شود .این شبکه حمل و نقل  متر وسایل حمل و نقل عمومی مهیا است .بسیاری ا

ای است که در هر حمل و نقل شخصی در مرز شهر در پارکینگ هایی  نگهداری خواهند شد که در پیوند مسیر اتوبوس های   

. شبکه ی حمل و نقل عمومی به صورت زیر  [18]ند.برقی و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای درون شهری هستن

   پیش بینی و تحلیل گردیده است

  

 
 

 

 

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

 

 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  

با کمترین صرف هزینه تامین کند و به محیط زیست آسیب  ...منابع تجدید پذیرمانند انرژی خورشیدی،بادی،زمین گرمایی و

طراحی سازه این  یک ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر ، ساختمانی است که عملکرد انرژی بسیار باالیی دارد.   .نرساند  

خواهد گرفت که تا به  شهر باتوجه به مقیاس کالن آن و تقسیم بندی آن به هفت فاز اجرایی با سازه های متنوع و متفاوتی شکل  

و پیشرفته ترین سازه های دنیای تکنولوژی بوده اند از قبیل سازه های فضاکار ، سازه های خرپایی و استفاده از قاب های  امروز جز 

به صورت معمولی اما نکته حائز اهمیت در مورد فازه این شهرقرارگیری آن جزو دسته بندی سازه هایی که قابلیت بازگشت   فضایی  

به چرخه طبیعت را دارا بوده و در مقابل عوامل جوی پایداری کافی را داشته با توجه به قرارگیری در بیابان به صورت تخصصی 

اقدامات انجام شده در مصدر در جهت پایداری هر چه بیشتر در محیط شهری  .  [1]از ساختارهای بتن با تکنولوژی نوین می باشد

 زی پایدار در قالب موارد ذیل صورت گرفته است: اصول برنامه ری و با استفاده از

 افزایش تراکم و حفظ انرژی از طریق طراحی فشرده محله با قابلیت عبور پیاده. •

 ایجاد سیستم خیابان های به هم پیوسته •

 نقوش و فرمهای تاریخی با ارزش در تولید محصوالت و فضاهای شهری استفاده از الگوها،  •

 طبیعت در طراحی هماهنگی با  •

 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  •

 سعه فضاهای سبز و پوشش های گیاهی تو •

 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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طبیعی    • منابع  از  بهینه  در استفاده  نیاز  مورد  الکتریکی  انرژی  تامین  جهت  خاک  و  خورشید،باد،آب  تجدیدپذیرانرژی 

 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 •

 باط انسان ها با طبیعت و نحوه رشد تدریجی آن ها استفاده از عناصر طبیعی در طراحی فضاها جهت ارت •

 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 ... •

 ی در فضاهای مقیاس محلهرعایت مقیاس انسان•

 تقویت حس پویایی  •

زمانی در طراحی فضاها تلفیق نور و تاریکی، تنگی و گشادی فضاها، فضاهای مکث و حرکتی،  -رعایت تباین و تنوع فضایی   •

 تنوع فرم های کالبدی، 

 .. [9]تنوع فعالیتی فضاها، تنوع مسکن و 

اعی همچنین می تواند به منظور پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست توسعه شهر به دنبال مزایای اقتصادی و اجتمنتیجه :  

محیطی، سازگار با توسعه و هماهنگی میان انسان و طبیعت که هرگز وجود نداشته است توجه بیشتری به بهره وری زیست  

 محیطی داشته باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 9( . اصول پایداري طبق گفته بانک جهانی منبع ]5چارت )           [ 1پایدار  ] ( . اصول و قواعد کلی معماري 4چارت )

 

 ارتباط با توسعه پایدار کم کربن و بدون کربن و  يشهر یطراح  يارهاياستخراج مع( . 10عکس )

 ( )مآخذ: نگارندگان با برداشت از منابع

 

اصول و قواعد کلی 
معماری پایدار

مرحله صرفه جویی 
در منابع 

مرحله طراحی برای 
بازگشت منابع به چرخه 

طبیعت
طراحی برای انسان

 کربن صفر یشهرها

اصول پایداری

طبق گفته بانک جهانی
آسایش و 
سالمتی و 
فرهنگ و 

سنت

مواد 
غذایی 
محلی

برابری و 
تجارت 
منصفانه

مواد و 
مصالح 
بومی

پایداری 
حمل و 

نقل
رکربن صف
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 ( نگارندگان با برداشت از منابع)مآخذ: ( .قسمتهاي مختلف و منابع شهر مصدر11عکس )

 

 روش شناسی تحقيق 
از   ها داده    طبق، ماهیتو    تحقیق  فهد  سساا  برو    دیبررکا  یندبنیا  تحقیق  ینروش ا  ،مقاله  ینا  عموضو  گرفتن  نظردر    با

و    تحقیق  یهاداده    ،ستا  طمربو  مطالعاتی   ودهمحد  به  که  مقاله  یناز ا  بخشیو در    ستا  هشد  دهستفاا  کیفی و    کمی  یهاروش  

ای،    کتابخانهی    مطالعه  ،مصاحبهو    همشاهد  طریقاول و از    ست د  منابع  انعنو  به  هشد  اثحدا   نساختما  یها  نقشهو    ها  حطر

  تحقیق شهر مصدر ین. در استا پذیرفتهم نجاا ارفزا منردر   لیهاو ت طالعااز ورود ا پس  اریفزا منر ی ها تحلیلو   نیامید ت مطالعا

جامعه    شد دلیل انتخاب این شهرک، مطرح شدنش در جهان به عنوان شهری پایدار است.   بنتخاا  مطالعاتی  نمونه  انعنو  امارات به

و   ی شیمایروش پ  ق،یروش تحقیک گروه از متخصصان معماری و شهرسازی که به این شهر سفر داشته اند و همچنین به  یآمار

گردآور ها،    یابزار  و  داده  شامل    استانداردپرسشنامه  مصاحبه  که  پایداری  مقیاس  خرده  هر  است.  شهر  این  پایداری  سنجش 

می آید. سپس    هرکدام مربوط به آن به دست  یی که نمره نهااجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، که شامل تعدادی سوال است  

افزار    پردازش اطالعات از نرم  و  لیو تحل  هیتجز  یبرا  د، یگرد  ع یآن ها توز  انیو پرسشنامه در م  هانتخاب شد  متخصصین اهل فن

Spss   .پایداری آزمون زانیو م شهر مصدر تیوضع نیتفاوت ب یبررس یبرااستفاده شده است  t استفاده شد.   جفت نمونه ای 

 

 روش تحقيق 
پرسشنامه در نمونه متشکل از گروهی از متخصصان معماری پایدار که سفری به شهر مصدر داشته اند این پژوهش از طریق  

 غیرمستقیمو    مستقیم  اتثر ا  ،مسیر  تحلیل  توسط  علّی  بطروا  یابی  لمداز    دهستفاا  باو    و مصاحبه تخصصی صورت گرفته است.

این    یکالبد  یمتغیرها دیدگاه  از  زیست محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  پایداری  شامل  که  پایداری  های  مولفه  بر  مصدر  شهر 

با  دگر  محاسبهآن    پایایی و    ییروا  ،تهیه  مرحله  چنددر    نامه  متخصصان بررسی شده است. پرسش پایایی پرسشنامه  ید.میزان 

 (a=0.844) محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است.
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اطالعات به دست آمده در جداول مربوطه نشانگر میزان عوامل پایداری در این شهر است. در این شهر مصدر متغیر مستقل،  

  سیربر  ینا  بر  وهعامل زیست محیطی و عوامل پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی متغیرهای وابسته شناسایی شده اند، عال

متغیرها جمعیت ، فرم زمین، فرهنگ در بهره گیری از عوامل   ینداد ا  ننشا  هشد  لکنتر  یمتغیرها  گرفتن  نظردر    با  ها  فرضیه

   صورت   میزان پایداری شهر مصدر و پایش مولفه های پایداری در طراحی  یپژوهش با هدف بررس  نیاپایداری بی تاثیر نیستند.  

که    یی رها یدهد. متغ  ی را نشان م  با عوامل  رها یمتغ  یهمبستگ  زانیم   (   (component matrix. جدول بارهای عاملی  رفتیپذ

شوند که   یاز ستون ها باالتر از مشخص م  یکی  ریدر ز  (0.5)از محققان، باالتر از  یار یتجربه بس  دارند بر حسب  یباالتر  یبار عامل

  ی شترینقش بباشد عامل مربوطه    شتریب  بیضرا  نیباشد. هر چقدر مقدار قدرمطلق ا  یبه آن عامل م  رینشانگر متعلق بودن متغ

  ی دار  یمعن  یباال  یکه با آن عامل همبستگ  ردیگ  یقرار م  یدر عامل   ریمورد نظر دارد. هر متغ  ری( متغانسی)وار  راتییدر کل تغ

 داشته باشد. 

،    0.763پایدار اقتصادی  ،  0.828  پایداری اجتماعی،    اسیمق  یثبات داخل  زانیرونباخ مگ  یآلفا  قیپژوهش از طر  نیدر ا

  باشد  شتریب  ای   0.7     رونباخگ  یآلفا  بیاگر ضر  که نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه است   0.774پایداری زیست محیطی

همچنین پایایی   (1.جدول)بود سواالت مطمئن  ی درون یتوان از بابت  همبستگ ی برخوردار است و م  یمطلوب  ییا یپرسشنامه از پا

 که از مقدار آلفای گرونباخ  بزرگتر است که نشان دهنده پایایی کل پرسشنامه است. 0  884.کل پرسشنامه برابر

 ها  اسياز خرده مق ک ی. شدت هر .  1جدول شماره

Table (1) :   پایایی پرسشنامه 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

 اجتماعی
0.828 

0.854 

 0.713زیست محیط  

 اقتصادی

763.0 

 
0.774 

769. 

 

 

 
 

انجام       KMOینمونه بردار  ت یاست آزمون کفا  یکاف   ی عامل  لیتحل  یحجم نمونه انتخاب شده برا  ا یکه آ  نیا  یبررس  یبرا

 ) Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequacyKaiser (.شد

  یناهمبسته است م  یرهایبا متغ  یمشاهده شده متعلق به جامعه ا  یها  یهمبستگ  سیرا که ماتر  هیفرض  نیآزمون بارتلت ا

 نییتب  یبرا  یلیدل  نصورتیا  ریهمبسته باشند. در غ   رهایمعنا باشد الزم است متغ  یو دارا  دیمف  یمدل عامل   کیآنکه    یبرادیآزما

عدد باالتر از   نیا  نکهیاست که با توجه به ا.  726  برابر با   KMOاست که اندازه  نینشان دهنده ا  2  وجود ندارد جدول  یعامل   مدل

 دار است. یمعن    P<0.000 آزمون بارتلت در سطح نیشود. همچن یمحسوب م یقابل قبول زانیباشد م 0.6 یم

Table 2. KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .726 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 90.615 

df 15 

Sig. .000 

 .       کل پرسشنامه 

0.807 

Cronbach's Alpha 

0.844 
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 نتایج و بحث 
  یبررس یبرا  رفتیصورت پذ این شهر یدر فضاهامولفه های پایداری  بر  طراحی مصدر  اثرات یپژوهش با هدف بررس نیا

وضعیت مصدر با متغیرهای پایداری زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی تا حدود تسبی    نیب  ینشان دهنده وجود همبستگ  جینتا

 است.

 اقتصادي و اجتماعی وضعيت مصدر با متغيرهاي پایداري زیست محيطی ،    تيوضع  ن يب  یهمبستگ( .  1نمودار )

که  جینتا داد  نشان  را  اجتماعی وجود    این  و  اقتصادی   ، زیست محیطی  پایداری  متغیرهای  با  مصدر    بیبا ضر  وضعیت 

دیده شد که سه مولفه پایداری در قسمت شهر مصدر  1بین متغیرها به خوبی مشهود بود.در نمودار  1از نمودار  ییها یهمبستگ

رفته اند که این خود نشان دهنده پایداری نسبی در این شهر است اما در قسمتهای دیگه نمودار بر تا حدودی از یکدیگر فاصله گ

 بدست آمده در مولفه ها به خوبی با هم در تعاملند   sigاساس 

 

 

 

 

 

 

 

 ( همبستگی بين متغيرها. 1نمودار )

 

 

 ( فراوانی داده هاي پایداري بر اساس شهر مصدر 2چارت )

میزان فراوانی مولفه های پایداری بر اساس نمودار تعریف شده است میزان مولفه پایداری زیست محیطی از جایگاه باالیی  

اجتماعی که طبق   پایداری  اقتصادی که جایگاه معمولی دارد و  پایداری    frequency static برخوردار است و سپس مولف 

. شماره.در اتحلیل شهرمصدر و میزان فراوانی داده ها در زمینه پایداری زیست   تحلیل انجام شد در فراوانی کمتری قرار دارد

درصد  پایداری  33.3درصد  پایداری باال  و در مولفه پایداری اجتماعی   88.9درصد پایداری نسبی و   11.1محیطی شهر مصدر 

درصد پایداری   33.3ی اقتصادی در شهر مصدر  درصد پایداری باال  و در مولفه پایدار  11.1درصد پایداری نسبی و    55.6کم و  

 (2درصد پایداری باال طبق براورد آماری به دست آمد نمودار شماره ) 64.3نسبی و 

 

 

 

 

 
 ( : فراوانی و تحليل داده هاي  2نمودار) 

  ست یز  يداریپا  زانيشهر مصدر و م  تي( وضع3)   ینمودارتوافق

 یطيمح
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درصد بوده است که در نمودار توافقی  از پایداری باالی زیست محیطی    100نمودار توافقی  میزان پایداری زیست محیطی در  

باالی زیست   پایداری  توافق  زرد  اند.خط  قرار گرفته  راستای هم  رابطه موازی و دو سویه هست که در  برخوردار است که یک 

 ین مولفه را نشان داد.محیطی شهر مصدر را نشان داده که به موازات خط بنفش که میزان پایداری ا

 

 
 (:2) یتوافق نمودار:(3) ی* شهر مصدر نمودار توافق  یطيمح ستیز

 پایداري اقتصادي  ميزان و شهر مصدر  ت يوضع(: 4) یتوافق نمودار 

 

 

 

پایداری  درصد در    66.7درصد پایداری کم و    33.3پایداری اقتصادی در شهر مصدر  است که از نظر  نینشان دهنده ا  جینتا

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

 

 (:4) یتوافق  نمودار * شهر مصدر  ياقتصاد

 پایداري اجتماعی ميزان و شهر مصدر  تيوضع (: 5) یتوافق نمودار 

 

 

 

 

 

نتایج چارت توافقی شهر مصدر و شدت پایداری اجتماعی چارت شبیه به پایداری اقتصادی داد که نتایج به این صورت است 

اجتماعی قرار دارد و پایداری   درصد در پایداری نسبی  66.7درصد پایداری کم و  33.3پایداری اقتصادی در شهر مصدر که از نظر

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 
 

 

 * شهر مصدر   اجتماعی   (:5) یتوافق نمودار 

 ارتباط با مولفه هاي  پایداري  در پایداري مصدر  پراکندگی( 6) نمودار 

نشان    نیانگیرا در اطراف م  یریهر متغ  ری( مقاد  راتیی)تغ  یاکندگرپ   زانی، م  یپراکندگ  یها  هشاخصنتایج نشان داد که  

پ   شتریب     std. deviationدهد  هرچه مقدار انحراف استاندارد ))  یم میزان    5در چارت    است  شتریمولفه ب  یکندگ را  باشد 

بدست    0.000است و میزان پراکندگی پایداری زیست محیطی    0.577پراکندگی مولفه پایداری اجتماعی و اقتصادی برابر است با  

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  

ایداری زیست محیطی پراکندگی وجود ندارد و این شاخصه به صورت ممتد قرار گرفت.که به رنگ آبی نمایان است. در  مولفه پ 
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ارتباط خطی متغیرها را با هم می بینیم نقاط مشترک متغیرها  در شهر مصدر کامال مشخص است که پایداری   6چارت شماره  

درصد ارتباط بیشتری دارد یعنی شهر مصدر در زمینه زیست  confidence 0.95 باالیی برابر با     valueزیست محیطی با  

محیطی موفق تر از سایر متغیر ها عمل کرده است. نقاط تقاطع متغیر ها کامال در نمودار خطی نشان می دهد که اصول پایداری  

  کامال در تعامل با یکدیگرند

 

 

 

 

 
ي داریپا  يمولفه ها یپراکندگ زان ي ( م6نمودار )  

 شهر مصدر با مولفه هاي پایداري  ( ارتباط ميان دو متغير7نمودار )

که شهر مصدر     xیک نمودار جعبه ای است که ارتباط میان دو متغیر را نشان می دهدد در این نمودار رابطه بین متغیر  

که در هر نمودار مولفه های پایداری هستند تحلیل شده است همانطور که شکل نمودار مشخص می کند پایداری    yاست با متغیر  

پایداری  برای  نیز  میانگین سطح مصدر  پراکندگی  کند  اشغال می  اقتصادی  پایداری  به  نسبت  را   تری  اجتماعی سطح وسیع 

که برای پایداری اجتماعی  داده های ببیشتری از دیگر داده ها  اجتماعی نسبت به اقتصادی بیشتر است. ولی به نظر می رسد  

 باشد. و اما رابطه شهر مصدر با پایداری زیست محیطی کامال یک رابطه متقابل از نوع خطی است که دو سویه می باشد. 

 ( : ميزان پراکندگی مولفه هاي پایداري 7نمودار )

 

شده    05/0کوچکتر از سطح آزمون، یعنی   .Sig قدار معناداری یعنیبا توجه به خروجی فوق، چون منتایج نشان داد که  

میزان پایداری در شهر  دهد که تفاوت معناداری در میانگین  عبارت دیگر خروجی نشان میکنیم. بهاست، فرضیه صفر را رد می

پایداری در هر مولفه افزایش گین  میاندیده شد  ،  و با توجه به عملکرد این شهرها  . با توجه به مقدار میانگینمصدر وجود داشت

   233.6و     500.5،    833.17داشته که این افزایش در مولفه پایداری زیست محیطی ، پایداری اقتصادی و اجتماعی به ترتیب   

   : شدرا آزمون  روبروفرضیه   t با انجام آزموندیده شد. 

  ميزان پایداري بر  طراحی مصدرتاثير  آزمون براي بررسی   جفت نمونه اي در   t  آزمون( . 8نمودار )
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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  

ک راستا سعی شود که در ساختار یک شهر دیده شوند و اگر این اصل را نادیده بگیریم  پایداری باید با هم در تعامل باشند و در ی

استفاده کنندگان    یبر رو  پایدار شهری   یطراحیک  که    یراتیتوجه به تاث  تیلذا اهمدر زمینه پایداری از موفقیت دور می شویم   

بر عهده دارند و با    این گونه محیطها  یرا در طراح  ی گردد. معماران نقش اصل  ی مشخص م  شی از پ   ش یگذارد ب  ی از ساختمان م

پایداری اجتماعی و اقتصادی را به همراه پایداری  توانند سطح  ی م ساکنین یو روح یجسم یازها یو متناسب با ن حیصح یطراح

و آرامش را در افراد بیشتر کرده و به   توجه به بعد اجتماعی به مراتب حس تعلقارتقا بخشند.  فضای شهریرا در    زیست محیطی

مراتب می تواند روی بعد پایداری اقتصادی هم اثر گذار باشد.  راهکارهایی جهت افزایش پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی  

 :پیشنهاد می شود

 

 
 

 ميزان پایداري  بر  طراحی این شهرتاثير  ( .  8نمودار )

 

 

 

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

 

 

 

 

 

( . ميزان پایداري مولفه ها در 9نمودار )

 پایداري اجتماعی 
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 افزایش پایداري اجتماعی 

مصدرمتفاوت است. امنیت  نشان داد که میزان پایداری مولفه ها در شاخصه پایداری اجتماعی در شهر    9نتایج در نمودار  

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

شهر در   در پایداری اجتماعی در شهر مصدر با توجه به مسیر پیاده راه ها و ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری و ... اما این

 امر پایداری اجتماعی موفقیت نسبی داشته که جهت بهبود موارد زیر قابل توجه هستند : 

 بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی  .1

  فضا کیکاربران   یجان تیامن شیمحوطه  فزا یباز برا ریو مس ی کاف د ید جاد یاو  جتماعیا منیتا .2

 : دسترسی به خدمات و فرصتها  بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی .3

 سسوحمنا    تنظلرو      ،نیدرو  پویایی  -نسانیا  یها  مولفه  به  توجه:    نده زسا  جتماعی ا  تعلق  حس  یشافزو ا  منسجاا .4

  ی عموم  یدر جذب مردم به سمت فضاها  یاساس  ییهانقش  یداراکه  و نور    از : رنگ   یریو بهره گ  عمومی  یاهفضادر    نساکنا

   یافزودن عنصر باز  _هستند. 

 

 افزایش پایداري اقتصادي 

 پیوند پایداری اقتصادی به پایداری اجتماعی که سبب پایداری اقتصادی می شود که مولودی  را در بر دارد :

 یو فروش محصوالت بوم دیخر .1

 به صرفه بودن برای مسافران  .2

 مجتمع های تجاری مختلط یا مرکب  .3
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