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Extended Abstract
Introduction
At the beginning of the twentieth century, many cities needed planning and design to improve
their living conditions due to the Industrial Revolution. Many ideas came up in this regard, one
of the most interesting ideas was the attention of designers and planners of the idea of
neighbourhood units, which was put forward by Clarence Perry. On the other hand, according to
the United Nations, by 2050, nearly 70% of the world's population will live in these cities. The
rapid growth of cities, which leads to major problems in the development of most countries in the
world. As population growth and urbanization increase, there is an urgent need to improve living
and social conditions in today's neighbourhoods. Neighbourhood are considered to be the most
important urban element that creates social and economic stability of urban areas, and provides
and perpetuates social ties. A neighbourhood is considered sustainable when it meets the criteria
of sustainability in relation to environmental construction, urban design and architecture. One of
the efforts of sustainable neighborhoods is to reduce pollution and energy consumption in
buildings. On the other hand, the advancement of science and technology, in addition to many
achievements for human comfort and well-being, has always brought problems for human beings.
In this context, the two major crises that threaten the future of humanity are the issue of energy
and the depletion of fossil energy sources, and the other is the destructive and polluting effects of
the environment due to the improper use of these fuels. All these issues and problems lead to
reduce the aggravation of these destructive effects. This can be solved by reducing energy
consumption and replacing it with clean and renewable energy, especially in buildings and
housing that consume large amounts of energy in neighbourhood, and with these approaches,
costs can be reduced through recycling of building materials and energy consumption
significantly decreased.
Methodology
The present research is descriptive, analytical and surveying. Data collection is a library and field.
A questionnaire was used to collect information from observational studies. The statistical
population of the present study is the population of Valiasr neighbourhood of Tabriz, 98522
people. The sample size was obtained through Cochran's formula which was equal to 382 people.
The sampling method is simple random. The Likert scale was used to answer the respondents and
Cronbach's alpha coefficient was exerted for the validity of the questions which was equal to 0.87.
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Shannon entropy weighting technique and Pearson correlation coefficient method were also
exploited to analyze the data, which was obtained through SPSS software. The used questionnaire
in this research consists of two general sections, the first of which deals with personal and general
characteristics. The second part includes the main indicators and items of the research.
Results and discussion

To evaluate sustainable neighbourhoods with zero energy buildings by recycling waste in
Valiasr neighbourhood of Tabriz in order to reduce pollution, save energy, create welfare,
security and sustainability in the environment, the indicators were studied and the
considered indicators are reflected in the form of a questionnaire. Using SPSS software,
the average and ranking of indicators have been discussed. Among the proposed
indicators, increasing the beauty of the environment with an average of 0.85, and reducing
recyclable building materials with an average of 0.80, respectively, have the highest rank,
and cost reduction with an average of 0.40, has the lowest rank. Regression test was used
to evaluate the sustainable neighbourhoods with zero energy building by recycling waste
in Valiasr neighbourhood of Tabriz in order to reduce pollution, save energy, create
welfare, security and stability in the environment. Based on the level of significance
obtained 0.000, there is a significant and positive relationship between sustainable
neighbourhoods with zero energy building with waste recycling in Valiasr neighbourhood
of Tabriz in order to reduce pollution, save energy, create welfare, security and stability
in the environment.
Conclusion
Theories and approaches to urban planning encourage design principles to improve the planning
process and the sustainability of cities. They encourage citizens to take responsibility for
maintaining, changing and transforming their neighbourhood. Neighbourhoods should be
compact, friendly, beautiful and attractive with mixed land uses and without pollution and reduce
energy consumption with low-energy buildings (zero energy). Today, due to the expansion of
urbanization, neighbourhoods face challenges and urban threats, which have environmental,
social and economic effects on any future development. Therefore, the neighbourhood design
process is essential to achieve sustainability. As a result of the dependence of human life on nonrenewable energy sources in today's world, we are witnessing more than ever the destruction and
pollution of the environment. The use of zero energy buildings and recycling of materials and
waste in urban areas can help the sustainability of neighbourhoods and reduce pollution in them.
Keywords: Sustainability, Sustainable Neighborhood, Environmental Pollution, Zero Energy
Building, Recycling.

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400
صص91-106 .
http://dor.net/dor/20.1001.1.24766631.1400.4.2.5.9

ارزیابی محله پایدار شهری با ساختمانهای صفر انرژی در محله ولیعصر تبریز
علیرضا اصغری  -دانشجوی دکتری معماری ،واحد بینالمللی جلفا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جلفا ،ایران
حسن ابراهیمی اصل  -1استادیار معماری ،واحد بینالمللی جلفا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جلفا ،ایران
آیدا ملکی گاوگانی  -استادیار معماری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
حسن ستاری ساربانقلی  -دانشیار معماری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت1400/01/06 :

تاریخ پذیرش1400/05/06 :

چکیده
بیش از  40در صد از انرژی م صرفی جهان در بخش ساختمان به م صرف میر سد و بر مبنای گزارشهای اخیر
دپارتمان انرژی آمریکا در ســـال  2015میالدی این عدد روبه افزایش اســـت .ازاینرو ،تغییر رویکرد در طراحی
ســاختمان ضــرورت یافته و طراحان ملزم به یافتن راهکارهای نوین بهمنظور حفاظت و بهرهوری انرژی هســتند.
تالش برای تحقق سـاختمان انرژی صـفر ازجمله اقدامات اخیر طراحان و برنامه ریزان در مواجهه با بحران انرژی
مح سوب می شود که منجر به خلق مجموعه از راهکارها و ا ستراتژیهای نوین و گهگاه برگرفته از معماری بومی
مناطق شــده اســت .با این رویکرد بررســی مصــرف انرژی ســاختمانهای شــهری (بهویژه گرمایش ،ســرمایش و
روشنایی) ،میزان کاربرد استراتژیهای گرمایش /سرمایش غیرفعال ،آسایش حرارتی فضای داخلی /خارجی پوسته
و نمای ساختمانها و همچنین بهینه سازی عملکرد انرژی ساختمان شهری بسیار مهم و حیاتی است .هدف اصلی
تحقیق حاضـر ارزیابی محله پایدار شـهری با بازیافت مصـال سـاختمانی در سـاختمانهای صـفر انرژی در محله
ولیع صر تبریز میبا شد .تحقیق حا ضر به صورت تو صیفی – تحلیلی و پیمای شی میبا شد .جامعه آماری شامل
جمعیت ولیع صر شهر تبریز  98522نفر میبا شد که حجم نمونه  382نفر از طریق فرمول کوکران به د ست آمد.
برای پایایی سؤاالت از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر  0/87به دست آمد .و برای مقایسه شاخصها از روش
وزن دهی آنتروپی استفاده شد .تجزیهوتحلیل اطالعات و از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد
در بین شاخصهای مطرح شده به ترتیب شاخصهای ،افزایش زیبایی محیط با میانگین  ،0/85و کاهش ضایعات
م صال  0/80بی شترین تقلیل هزینهها با میانگین  ،0/40پایینترین رتبه را به خود اخت صاص دادهاند .و در نهایت
بین محله پایدار با ساختمانهای صفر انرژی که با م صال بازیافتی ساخته شدهاند در محله ولیع صر شهر تبریز
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :پایداری ،محله پایدار ،ساختمان صفر انرژی ،بازیافت ،محله ولیعصر تبریز.
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مقدمه
در آغاز قرن بیستم بسیاری از شهرها به سبب انقالب صنعتی نیاز به برنامهریزی و طراحی داشتند تا شرایط زیستمحیطی
را بهبود ببخشــند .در این زمینه ایدههای بســیاری مطرح شــد که یکی از ایدههای جالبتوجه طراحان و برنامهریزان ایده
واحدهای همسایگی بود که توسط کالرنسپری مطرح شد (پورجعفر .)16 :1391 ،از سویی بر اساس گزارش سازمان ملل
متحد ،تا ســال  2050نزدیک به  70درصــد از جمعیت جهان در این شــهرها زندگی خواهند کرد ( Diaz-Sarachaga,

 .)2019: 5رشد سریع شهرها که منجر به مشکالت عمدهای در توسعه بیشتر کشورهای جهان می شوند .با افزایش این
رشـــد نرخ جمعیتی و شـــهرنشـــینی ،نیاز مبرمی به بهبود شـــرایط زندگی اجتماعی در محله های امروزی وجود دارد
( ،)Brunetta et al,2019:29محالت سـاخت و بافت اصـلی شـهرها را تشـکیل میدهند (پروزن و همکاران:1397 ،
 .)29بهطوریکه محلهها بهعنوان مهمترین عنصر شهری تلقی می شوند که پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری
را ایجاد میکنند ،و پیوندهای اجتماعی را فراهم کرده و آن را تداوم میبخ شند .محققان دهههای اخیر بهطور گ ستردهای
نگران در رابطه با شرایط محیطی محالت شهری بودهاند ( .)Wu et al,2018:52در زمینه تدوین شاخصهای پایداری
محلهای ا صول پایداری زی ستمحیطی در محله بدین شرح بیان شده ا ست :م سکن ،بهدا شت و تندر ستی ،تفری  ،تو سعه
زندگی سالم ،ایمنی ،غرور اجتماعی و اختالط اجتماعی ( شریفزاده اقدم و همکاران .)116 :1397 ،بنابراین مهم ا ست که
محله ها ارتباطات اجتماعی و تعامل در عرصـــه عمومی را ارتقاء دهند ( .)Humphrey et al,2017:2-3تالش برای
بهبود زندگی محلهای در جامعه شـهری امروز باید جدی گرفته شـود .یک محله زمانی پایدار تلقی میشـود که معیارهای
پایداری را در رابطه با ســـاخت محیط ،طراحی شـــهری و معماری شـــهری رعایت کند ( .)Zhang,2018:2یکی از
تالشهای محالت پایدار کاهش آلودگی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها میباشد .از طرفی پیشرفت علم و فناوری
عالوه بر دســتاوردهای فراوان برای آســایش و رفاه بشــر ،همواره مشــکالتی را نیز برای بشــر به همراه داشــته اســت
( .)Thalfeldt et al,2013در این زمینه دو بحران بزرگ که آینده بشریت را تهدید میکنند ،مسئله انرژی و رو به اتمام
بودن منابع انرژیهای ف سیلی و دیگری اثرات تخریبی و آلودهکننده محیطزی ست در اثر ا ستفاده بیرویه از این سوختها
است ( .)Ascione et al,2016:142-143تمام این مسائل و مشکالت ما را به سمتی سوق میدهد تا از تشدید این
آ ثار مخرب ب کاهیم ( .)NIST,2015:2این امر با کاهش در مصـــرف انرژی و جایگزین کردن ،انرژی مصـــرفی با
انرژیهای پاك و تجدیدشــونده بهویژه در ســاختمان و مســکن که بخش عظیم از انرژی را مصــرف میکنند در محالت
قابلحل خواهد بود و میتوان با این رویکردها هزینه از طریق بازیافت مصــال ســاختمانی و مقدار مصــرف انرژی را به
شکل چ شمگیری کاهش داد ( .)Aksamija,2015:73چنانکه مقای سه میزان م صرف سرانه ،ن شان داده ا ست که در
ایران میزان مصــرف انرژی به ازای هر مترمربع در بخش ســاختمان و مســکن  2 / 6تا  4برابر این مقدار در کشــورهای
صنعتی است .آمار و ارقام ارائهشده ،نشانگر فاصله چشمگیر مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور ما با استانداردهای
جهانی اســت .در ســالهای اخیر ،توجه همه محققان و دســتاندرکاران مصــرف انرژی در بخش ســاختمان به بحث
صرفهجویی در م صرف انرژی و یافتن راهکارهای منا سب و کارا برای حفظ منابع انرژی ،جلب شده ا ست .بهینه سازی
مصــرف انرژی در ســیســتمهای گرمایش و ســرمایش ســاختمان ،برخالف ســایر ســیســتمهای تبدیل انرژی با عوامل
محدودکنندههای نظیر شرایط آ سایش حرارتی روبرو ا ست .در اغلب موارد ،کم کردن م صرف انرژی در ساختمان ،باعث
بدتر شدن شرایط آ سایش حرارتی میگردد؛ بنابراین ،باید در پی راهکارهایی بود که بتوان عالوه بر حفظ شرایط آ سایش
حرارتی در محدوده قابلقبول ،مصـــرف انرژی را نیز کاهش داد (حبیب زاده .)8: 1398،زیرا مطابق ترازنامه انرژی ســـال
 1398ایران یازدهمین ک شور تولیدکننده دیاک سید کربن در جهان ا ست (ترازنامه انرژی سال  ،)1398و بها ستثنای سال
 1389که در نتیجه فاز اول هدفمندی یارانهها انتشــار دیاکســید کربن کاهش داشــته اســت ،این میزان یعنی انتشــار
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دی اکســید کربن ناشــی از تولید و مصــرف انرژِی همواره روبه افزایش بوده اســت (جان زاده و زندیه .)106 :1394،علل
افزایش انرژی را میتوان افزایش جمعیت ،کثرت شهرنشینی ،فقدان قوانین زیستمحیطی جامع ،الگوی نادرست مصرف
و اختصاص یارانههای دولتی دانست .سهم بخش مسکن از مصرف انرژی کشور  15درصد بوده و بزرگترین تولیدکننده
گازهای گلخانهای میبا شد و با توجه به ر شد صنعت ساختمان سازی ،روزبهروز نیز افزایش مییابد (قانع صفایی:1396 ،
 .)38م شکل دیگر در معماری معا صر ایران دور شدن از روشها و ا صول معماری سنتی ا ست که به صورت ناآگاهانه به
علت تحت تأثیر قرار گرفتن از روشها و تکنولوژی معماری مدرن که به صورت انبوه موردا ستفاده قرار میگیرد م شکالت
زیادی در جهت مصــرف انرژی پدید آورده که بهطور مثال میتوان به مشــکالت ســاختمانهای جدید در مناطق گرم و
مرطوب و گرم و خشک اشاره کرد .به همین جهت دستیابی به اصولی در راستای معماری پایدار میتواند ذرهای بازگشت
به معماری هم ساز با طبیعت به سبک گذ شته مفید با شد؛ بر همین ا ساس لزوم کاهش م صرف انرژی و بهینه سازی آن
هرچه بیشــتر احســاس میشــود .ازاینرو در این پژوهش با توجه به وضــعیت انرژی در ایران و رشــد فزاینده مصــرف
سوختهای ف سیلی که اثرات زیانباری را بر ک شور تحمیل نموده ا ست ،سعی در ارزیابی محله پایدار شهری محیط با
ساختمانهای صفر انرژی در محله ولیعصر تبریز داشته است ،بهگونهای که در آن عالوه بر بهینهسازی مصرف انرژی از
طریق اعمال راهکارهای غیرفعال ،تمام و یا دستکم بخش زیادی از انرژیهای موردنیاز ساختمانها در محله فوق از این
طریق تأمین شود .چون محالت شهر تبریز هم از پایداری الزم برخوردار نبوده از نظر آلودگی محیط هم بهوسیله ضایعات
معصون نیستند ،از سویی با توجه به اینکه مانند بسیاری دیگر از کشورها در ایران نیز ساختمانهای بخش مسکونی از
ا صلیترین بخشهای م صرفکننده انرژی ا ست و در کنار آن به سبب واب ستگی شدید م صرف انرژی با اقلیم منطقه و
بهویژه مناطق سرد و کوه ستانی تبریز که شاهد بهرهگیری از انرژی در بازه زمانی حداکثر در این مناطق ه ستیم ،لذا
ضروری مینماید که نو شتار حا ضر به بهرهگیری از انرژیهای صفر به دنبال خلق محالت پایدار شهری با شد .زیرا در
میان اهداف مربوط به بخش انرژی در ک شورهای مختلف ،بهبود راندمان و بهینه سازی م صرف انرژی از اولویت برخوردار
ا ست .و این ضرورت نا شی از حفظ ذخایر پایانپذیر جهان با توجه به محدودیتهای عر ضه انرژی و ر شد تقا ضای آن؛
کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی ناشی از احتراق سوختهای فسیلی؛ بهبود بازده اقتصادی و رقابت جهانی با توجه به
هزینههای الزم برای سرمایهگذاری در بخش انرژی خواهند بود .بنابراین تحقیق حا ضر در پی پا سخگویی به این سؤال
ا ست که آیا بین شکلگیری محالت پایدار با کاهش آلودگی از طریق بازیافت م صال ساختمانی در ساختمانهای محله
ولیعصر شهر تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟
در سالهای اخیر ،درك روند م صرف و تبیین روشهایی جهت بهینه سازی ،موردتوجه پژوه شگران و مدیران انرژی در
بخش مسکونی قرارگرفته است (حبیبزاده .)4: 1398،در این زمینه در کشورهای مختلف ،تحقیقاتی انجامشده است.
امین مق صدی )1395( ،در مقاله خود با عنوان عملکرد ساختمان با م صرف انرژی صفر با رویکرد پایدار؛ بیان میدارد که
ا ستراتژی و طراحی ساختمانهای صفر انرژی برای پایین آوردن و کم شدن م صارف ساختمانی میبا شد بدین لحاظ
انرژی صفر امکان زندگی روزمره و کار را در یک ف ضایی که بدون سوختهای ف سیلی ه ستند ارائه میدهد .ا ستفاده از
منابع انرژی تجدید پذیر مانند :باد ،خورشید ،بهترین و مناسبترین راهحل برای صرفهجویی در مصرف انرژی و نگهداری
از ســوختهای فســیلی برای آیندگان میباشــد .وادی ( )1395در پایاننامه کارشــناســی ارشــد خود با عنوان بررســی
کاربردهای صفر انرژی خور شیدی و بادی در برنامهریزی راهبردی شهر زابل ،هدف این پژوهش نیز در را ستای برر سی
کاربردهای انرژی خور شیدی و بادی در شهر زابل ا ست .روش شنا سی پژوهش حا ضر تو صیفی -تحلیلی و مبتنی بر
مطالعات کتابخانهای و برر سیهای پیمای شی (میدانی) ا ست .در این را ستا اطالعات و دادههای موردنیاز از طریق ا سناد
معتبر و مقاالت تهیهشــده و تجزیهوتحلیل دادهها بهوســیله نرمافزار  Arc GISو ســایر نرمافزارها و مدلهای مرتبط و
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جدید ارائه میگردد؛ و در آخر به راهکارها و راهبردهای هر چه بیشتر و بهتر آن پرداخته میشود .نتایج حاکی از آن هست
که اسـتفاده از انرژیهای صـفر (خورشـیدی و بادی) در شـهر زابل و سـاختمانهای هوشـمند با اسـتفاده هوشـمندانه از
فنّاوریهای تجدید پذیر ،تعادل میان تولید و م صرف انرژی برقرار میگردد .ر ستگارزاده ( )1396در پایاننامه کار شنا سی
ار شد خود با عنوان (چارچوبی برای طراحی ساختمانهای عمومی با رویکرد پایداری زی ستمحیطی (نمونه موردی :هتل
کنفرانس نزدیک به انرژی صفر دانشگاه رازی) ،نشان میدهد استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در تأمین انرژی موردنیاز
ساختمان موجب کاهش  38/79ردپای زی ستمحیطی می شود و انت شار دیاک سید کربن نا شی از انرژی بهرهوری از kg

 119/98eq/ 2COبه  1.7eq/ 2kg COکاهش مییابد .انتشــار  25/19//year 2kg COدر این طرح میتواند به
هدف فراملی کنترل دمای زمین از طریق کاهش انت شار آالیندهها کمک کند .نتایج دیگر این پژوهش ن شان میدهد بهره
گرفتن از راهکارهای معماری در مرحله ت صمیمگیری و طراحی میتواند تا  %35/89در میزان م صرف انرژی مؤثر با شد.
بیگ زاده و شــفیعزاده ( )1398در مقاله خود با عنوان (ســاختمانهای انرژی صــفر با بررســی در زمینه هتلینگ در شــهر
تبریز) ،بیان میکنند ساختمانهایی که انرژی م ضاعفی را در طول سال تولید میکنند ممکن ا ست ،ساختمانهای انرژی
م ضاعف و ساختمانهایی که انرژی ن سبتاً بی شتری را ن سبت تولید می شود م صرف میکنند ،ساختمان انرژی نزدیک به
صفر یا خانههای انرژی خیلی کم نامیده شوند .در دنیای امروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت ف سیلی ساختمانها
صنایع و دیگر ارگانها به سمت ا ستفاده از دیگر انرژیهای موجود در زمین مانند انرژی خور شیدی ،بادی ،بیولوژیکی و
آبی حرکت نمودهاند .ساختمانهای قدیمی  40درصد کل انرژی سوخت فسیلی را در آمریکا اتحادیه اروپا مصرف میکنند
و کمککنندههای مهمی از گازهای گلخانهای محسوب میشوند .اصل مصرف انرژی شبکه صفر بهعنوان یک ابزار برای
کاهش آالیندگی کربن و واب ستگی به سوختهای ف سیلی در نظر گرفته می شوند .گرچه ساختمانهای انرژی صفر حتی
در کشـــورهای توســـعهیافته غیرمتداول میباشـــند ولی روزبهروز اهمیت و محبوبیت پیدا میکنند .ســـالمت ( )1398در
پایاننامه کار شنا سی ار شد خود با عنوان (امکان سنجی پیاده سازی ساختمانهای انرژی صفر در مناطق کویری ایران
(مطالعه موردی :شهر ورزنه اصفهان) ،نتایج نشان داد میزان انرژی دریافتی از خورشید در طول یک سال با توجه به زاویه
قرارگیری بهینه سلولهای خور شیدی در شرایط آب و هوایی شهر ورزنه از مدل  Solar Radiationدر یک مترمربع
حدوداً برابر با  2450کیلووات ســاعت اســت .برای جمعبندی نهایی مدلســازی ،کل ســاختمان با مســاحت  300مترمربع
بهعنوان یک  zoneمحسوب شد .نتایج محاسبه انرژی ساالنه مصرفی و برق مصرفی نشان داد درمجموع 25977/06
کیلووات ساعت در سال میزان مصرف و  19600کیلووات ساعت در سال میزان تولید انرژی است که پیشنهاد میشود این
کمبود انرژی به میزان  6377/06کیلووات ساعت در سال با نصب  26مترمربع پانلهای  PVبهعنوان سایبان تأمین شود.
ولز1و همکاران ( )2018در تحقیقی با عنوان مروری بر ســاختمانهای صــفر انرژی خالص با تأمالتی در کشــور اســترالیا،
بیان میکنند ســاختمان صــفر انرژی خالص ( )NZEBاصــطالحی اســت که در معرض ابهام قرار دارد و میتواند برای
تو صیف خ صو صیات ساختمان از قبیل تولید انرژی برابر با م صرف ،کاهش قابلتوجه تقا ضای انرژی ،هزینههای انرژی
برابر با صفر یا خالص گاز گلخانهای صفر ( )GHGا ستفاده شود - .داگو ستین و پارکر )2018(2در مطالعه خود با عنوان
اطالعات مربوط به ساختمانهای انرژی تقریباً صفر با هزینه بهینه ( )NZEBsدر سراسر اروپا .به این نتیجه میرسند که
در اروپا ،اجرای بهرهوری انرژی ســاختمان با انواع تالشها ،اســتراتژیها و اقدامات ،ازجمله طرح توســعه اصــلی ملی،
پروژههای تحقیقاتی دولتی کلیدی ،چند ســطحی ،قوانین ،اســتانداردها و مقررات برای بهرهوری انرژی ،و مجموعهای از
پروژههای آزمایشی ملی مرتبط و انگیزههای اقتصادی نشان دادهشده است.
1 . Wells
2 . D’Agostino& Parker
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لیو1و همکاران ( )2019در تحقیقی دیگر به تجزیهوتحلیل جامع در مورد تعاریف ،توســعه و ســیاســتهای ســاختمانهای
انرژی تقریباً صفر در چین پرداخته و عنوان میکنند با توسعه سریع شهرن شینی و بهبود استانداردهای زندگی ساکنان در
دنیا ،انتظار میرود مصـــرف انرژی و انتشـــار کربن در بخش ســـاختمان در آینده نزدیک افزایش یابد .تقریباً یا خالص
ساختمانهای انرژی صفر به یک موضوع داغ تحقیقاتی برای کاهش مصرف انرژی فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای در
بخش ساختمان تبدیلشدهاند .یافتهها در این مقاله به راهنمایی دولت برای اجرای سیاستهای کارآمدتر و مؤثرتر و ایجاد
ساختمانی تقریباً بدون انرژی بهمنظور کاهش انت شار کربن در بخش ساختمان کمک خواهد کرد .یانگ و جیان)2019(2
در مطالعه خود با عنوان مدل سازی انرژی ساختمانهای شهری و طراحی شهری برای تو سعه پایدار محله  -چ شمانداز
چین ،بیان میکنند برای طراحی محلههای پایدار شهری باید عملکرد انرژی بهینه ساختمانها هم برر سی شوند چرا که
منابع مورداستفاده در محالت شهری متعلق به آیندگان نیز میباشد.
با توجه به پی شینه مطالعاتی صورت گرفته؛ میتوان اذعان دا شت که نو شتار حا ضر اگرچه به لحاظ مو ضوعی در موارد
مختلف و از جنبههای مختلف به آن مورد بررســی قرارگرفته اســت ،اما به لحاظ محتوایی و رویکرد توأمان به پایداری
شــهر ،دارای نوآوری بوده و فرازهای متعددی آن را از تحقیقات پیشــین متمایز میســازند .چنانکه اکثر مطالعاتی که
انجام شده و به برر سی انرژی در قیاس واحد هم سایگی پرداختهاند ،یا بر تأثیر ریخت و فرم شهری بر م صرف انرژی در
ساختمان تمرکز کردهاند و یا به پتان سیل خور شیدی در رابطه با سی ستمهای گرمایش و سرمایش خور شیدی و همچنین
تولید برق از سلولهای فتوولتائیک در این مقیاس پرداختهاند .لذا اهمیت بررسی این موضوع را میتوان در دو محور عمده
خالصــه نمود :ارزش نظری و ارزش عملی .ویژگی نظری این مطالعه کمک به پیشــرفت تخصــصــی و افزودن بر ادبیات
علمی موضــوع در حوزه انرژی صــفر و همیپوندی آن با بحث پایداری میباشــد .ارزش عملی پژوهش نیز بهنوبه خود در
تغییر ،بهبود و ا صالح روشها و الگوهای مواجهه با انرژیهای صفر در را ستای پایداری شهر در محله ولیع صر تبریز
خواهد بود.
مبانی نظری
مفهوم ساختمان صفر انرژی در ا صل تو سط ا سبن سن و کور سگارد در دهه  1970ارائه شد ،این بود که ساختمان صفر
انرژی میتواند تمام زمستان بدون هیچ منبع انرژی مصنوعی گرم شود ،منبع اصلی انرژی خورشیدی است ( Esbensen

 . )& Korsgaard,1977:196ا ستفاده از انرژی تجدید پذیر برای د ستیابی به ساختمان انرژی صفر ب سیار مهم ا ست
( .)Tian et al,2019ساختمانهایی ه ستند که در طول یک سال خنثی ه ستند .یعنی همان میزان انرژی که از شبکه
دریافت میکنند به شبکه تحویل میدهند .کامالً م شخص ا ست که آنها نیازی به سوختهای ف سیلی برای گرمایش،
سرمایش تأمین نور و دیگر کاربردهای انرژی ندارند .و یا بهعبارتیدیگر ساختمانی ا ست که بدون تبادل انرژی با شبکه،
تمامی نیازهای انرژی را خود تأمین میکند ( .)Attia,2018:22-23اهداف پیشبینیشــده ســاختمانهای صــفر انرژی
برای کاهش مصرف انرژی فسیلی تا حد ممکن ،استفاده کامل از انرژی تجدید پذیر ،اعمال پتانسیل صرفهجویی در انرژی
ساختمان ،و دستیابی به انرژی صفر یا نزدیک به صفر ساختمانها هستند .آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAساختمان صفر
انرژی را بهعنوان ساختمانی که از سوختهای ف سیلی ا ستفاده نمیکند تعریف کرد ،درحالیکه ساختمان باید از انرژی
خور شیدی و دیگر منابع تجدید پذیر انرژی ک سب کند ( .)Laustsen,2008:8بهطورکلی ،ساختمان صفر انرژی شامل
دو ا ستراتژی به حداقل ر ساندن تقا ضا از طریق معیارهای بهرهوری انرژی (طراحی غیرفعال) و ا ستفاده از انرژی تجدید
1 . Liu
2 . Yang & Jian
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پذیر و فنآوری های دیگر برای برآورده کردن الزامات انرژی باقی مانده (طراحی فعال) (.)Zhang et al,2016:619

ساختمان صفر انرژی به ساختمانهایی اطالق می شوند که م صرف ساالنه انرژی آنها صفر و آالیندههای کربنی تولید
نمیکنند (امین مقصدی.)4 :1395،
جدول شماره  .1روشهای گوناگون تعریف بنای انرژی صفر

روش 1

معیار سنجش تعادل
انتشار
انرژی
انرژی
Co2
اولیه
دریافتی


هزینه
انرژی

دوره زمانی
سالیانه
ماهیانه


نوع مصرف انرژی
انرژی
انرژی
مصرفی
کل


نوع تعادل
متصل/
تولید/
منفصل
مصرف


گزینههای تأمین انرژی تجدید پذیر
خارج سایت
درون
ساختمان
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منبع( :جان زاده و زندیه)110 :1395 ،

ساختمانهای انرژی صفر به شکل خودکفا از دو قابلیت فعّال و غیرفعال بهطور همزمان استفاده میکنند و در کنار اینها
سامانهای هو شمند بر تمامی مراحل جذب و توزیع ،م صرف و احیاء حرارتی نظارت میکند .فناوریها در بخشهای فعال
میتوانند شامل :بهکارگیری سلولهای فتو ولتائیک ،آب گرم خور شیدی ،توربینهای بادی ،هیدروالکتریک و -بیوماس و
تأمین هوای داخلی از طریق حفرهای زیر ســـاختمان و ســـرمایش از طریق جریان آب چاه در داخل ســـقف و در بخش
غیرفعال میتواند شامل بهکارگیری جرم حرارتی و تهویه عبوری ،جذب م ستقیم و غیرم ستقیم خورشید و سایهاندازی در
تابستان اشاره کرد (مدی و علیاکبری)8 :1394 ،
جدول شماره  .2متدهای طراحی ساختمان صفر انرژی
متدهای طراحی پسیو
متدهای طراحی
ساختمان صفر

متدهای طراحی اکتیو و
تکنولوژیهای تجدید پذیر

ظرفیت حرارتی و ضخامت جرمی حرارتی ،انتخاب جهت مناسب،
انتخاب عایق مناسب ،موقعیت پنجرهها ،دیوارها ،سایبانها و درخت،
استفاده از پنجرههای دوجداره با شیشهای با ضریب انتشار کم و ...
جمع کنندههای نور خورشید ،سلولهای فتوولتائیک خورشیدی،
توربینهای خورشیدی یا بادی ،پمپهای حرارتی و ...

منبع( :امین مقصدی)4 :1395 ،

بهطورکلی ساختمانهای صفر انرژی را به دو د سته تق سیم میکنند  -1خودکفا -2مت صل .ساختمانهای خودکفا نیاز به
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اتصـــال به شـــبکه انرژی خارجی ندارند و تمامی انرژی موردنیاز بنا از طریق منابع تجدید پذیر موجود در ســـایت تأمین
میشــود ولی ســاختمانهای متصــل عبارتاند از ســاختمانهایی که در یک دوره زمانی خاص مجموع انرژی دریافتی و
تولیدی آنها صفر است ،این بدان معنی است که امکان دارد در بعضی زمانها از شبکه خارجی انرژی دریافت کنند (جان
زاده و زندیه.)108 :1395 ،
جدول شماره  .3سیستم طبقهبندی ساختمانهای صفر انرژی
سیستم طبقه بندی ساختمان های صفر انرژی

NZEB

کالس A
A
خالصه :یک ساختمان کم انرژی است که با تولید کافی انرژی تجدید پذیر از منابع موجود در محدوده ساختمان می توان د به یک یا چند تعر ی ف
از ساختمان های صفر انرژی دست یابد .ا ین طبقه بندی فقط به ساختمان های فرد ی اعمال می شود .
 سناریوهای نمونه
 سیستم های فتوولتائ یک نصب شده بر روی بام یا نمای ساختمان سیستم های حرارتی خورشیدی نصب شده بر روی بام با نمای ساختمان توربین های بادی نصب شده با یکپارچه شده با باختمانNZEB
B

کالس B

خال صه :یک ساختمان کم انرژی ا ست که با تولید انرژی قابلمالحظه انرژی از منابع موجود در سایت پروژه میتواند به یک یا چند از ساختمانهای
صفر انرژی دست یابد .تعریف مرز سایت شامل سناریوهای پردیسیهایی است که سیستمهای انرژی تجدید پذیر در ملک مجاور با مالکیت مشترك قرار
دارند .این طبقهبندی به ساختمانهای فردی یا چندگانه اعمال میشود.
 سناریوهای نمونه
 سیستمهای فتوولتاتیک نصبشده روی پارکینگها یا روی زمین سیستمهای حرارتی خورشیدی نصبشده روی زمین سایت توربینهای بادی نصبشده بر روی برجها در سایت زیستتوده ،برداشتشده از محل و استفاده برای تولید انرژی در سایتNZEB
کالس C
C

خالصه :ساختمان که انرژی است که ابتدا منابع انرژی تجدید پذیر را تا حد امکان در محدوده ساختمان و در محل بکار میبرد تا به یک یا چند تعریق از
چهار تعریف ارائه شده بود .سپس انرژیهای تجدید پذیر موردنیاز برای تولید در محلی را بهاندازه کافی به خارج از سایت وارد نمیکند .این طبقهبندی به
ساختمانهای فردی با چندگانه اعمال میشود.
 سناریوهای نمونه
 زیستتوده واردشده در محل برای استفاده بهمنظور تولید برق زیستتوده واردشده در محل برای استفاده بهمنظور تولید انرژی حرارتیNZEB
کالس D
D

خالصه :یک ساختمان کم انرژی که ابتدا منابع انرژی تجدید پلیس را تا حد امکان در محدوده ساختمان و محل کار میبرد ،سپس به صورت اختیاری از
واردات انرژی تجدید پذیر خارج از محل برای تولید انرژی در محل اســـتفاده میکند ،اما انرژی تجدید پذیر خارج از محل را خریداری نموده تا به یکی از
تعاریف مصرف انرژی در منبع یا در انتشار برسد .این طبقهبندی نمیتواند به تعریف مصرف انرژی در سایت یا در هزینه منجر شود .این طبقهبندی ممکن
است به ساختمانهای فردی یا چندگانه اعمال شود.
منبع :وبسایت رسمی مجمع فعاالن محیطزیست ()/https://eafworld.com

طبق مطالعات صورت گرفته چالشهای پیش روی طراحی و اجرای ساختمانهای انرژی صفر در معماری معاصر ایران را
میتوان در سه محور زیر مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد که عبارتاند از:
دانش فنی :ضرورت بازتولید دانش فنی بومی در حوزه معماری معا صر و بخ صوص طراحی و اجرای ساختمانهای انرژی
صفر.

نیروی ورزیده کارآمد :نیروی ورزیده کارآمد زیربنای دســتیابی به الگوهای بهینه در حوزه طراحی و اجرای ســاختمانهای
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انرژی صفر میباشد که به همین جهت از آن بهعنوان رکن اساسی تحقق مفهوم پایداری و معماری پایدار یادکردهاند.

قوانین و آیین نامه ها :قوانین ،مقررات و آیین نامه های برگرفته از اصـــول مفهوم پایداری و معماری پایدار گامی مهم و
ا سا سی در این زمینه مح سوب می شود .قوانین ،مقررات و آییننامههایی که به صورت م ستقیم ،یا غیرم ستقیم ،در تعامل
سازنده با صنعت ساختمان و تولید مسکن ،قرار گیرد (قانع صفایی.)41 :1396 ،
روش پژوهش
تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی و پیمای شی است .گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی میباشد.
که برای گردآوری اطالعات مطالعات مشاهدهای از پرسشنامه استفاده شد که جامعه آماری پژوهش حاضر جمعیت محله
ولیعصــر شــهر تبریز  98522نفر میباشــد که حجم نمونه از فرمول کوکران به دســت آمد که برابر  382نفر شــد .روش
نمونهگیری بهصــورت تصــادفی ســاده میباشــد .برای پاســخدهی پاســخدهندگان طیف لیکرت بکار برده شــد .بهمنظور
تعیین روایی پر س شنامه از نظر  10نفر از ا ساتید جغرافیا و برنامهریزی شهری ا ستفاده و شاخصها طبق نظر این ا ساتید
ا صالح شد .همچنین جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق گویه های طرح شده از ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده شده و برای
این منظور تعداد  30پر س شنامه تکمیل و پیشآزمون گردید .میزان اعتبار سازهای پر س شنامه نیز با روش تحلیل عاملی
مورد آزمون قرار گرفت .در روش تحلیل عاملی با استفاده از مقدار  KMOو آزمون بارتلت میزان اعتبار سازهای پرسشنامه
مورد آزمون قرار گرفت و طبق جدول شماره چهار ،مقدار  KMOبرابر  0/876میباشد که نشانگر کفایت نمونهها است و
همچنین مقدار آزمون بارتلت با سط اطمینان  ،0/05برابر  3/278است که نشان میدهد تفکیک عاملی بر اساس بارهای
عاملی صحی بوده و بین عاملها همپوشانی وجود ندارد.
جدول شماره  .4مقدار متغیرهای تحلیل عاملی در آزمون پرسشنامه تحقیق
متغیر
مقدار

KMO

آزمون بارتلت

درجه آزادی

سط معنیداری

0/876

3/278

381

0/000

همچنین برای تحلیل اطالعات از تکنیک وزن دهی آنتروپی شانون و روش ضریب رگرسیون خطی استفاده گردید که از
طریق نرمافزار  SPSSبه دست آمد.
جدول شماره  .5شاخصهای اصلی تحقیق
بعد

پایداری شهر با
رویکرد انرژی صفر

شاخصهای اصلی
به حداقل رساندن مصرف انرژی
جلوگیری از گرما و سرمای شدید در ساختمان
پایدار ساختن منابع طبیعی
پایداری محیط و کیفیت باالی زندگی
افزایش حس تعلق به محیط و ایجاد محیط امن
دسترسی به محیط سالم و پایدار
کاهش ضایعات مصال ساختمان
افزایش زیبایی محیط
جلوگیری از آلودگی محیطزیست
تقلیل یا تعدیل هزینههای ساختمانی

منبع

سالمت ( ،)1398لطفی و همکاران
( ،)1395امین مقصدی (،)1395
خیری و همکاران ( ،)1395حبیب
زاده ( ،)1398صیاد زاده و همکاران
( ،)1397مدی و علیاکبری
()1394؛ قانع صفایی ()1396
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محدوده موردمطالعه
شهر تبریز مرکز ا ستان آذربایجان شرقی ا ست (ب صیری و زینالی عظیم ،)1398 ،محله ولیع صر هم یکی از محلههای
بزرگ و پر وســعت شــهر تبریز اســت .این محله از جهت ارتفاع یکی از مناطق مرتفع تبریز محســوب میشــود ،در ناحیه
شرقی شهر تبریز واقع شده ،چهل سال پیش زمینهایی باقیمت نازل بود و ق سمتی از آن را درهای بزرگ ت شکیل میداد.
این منطقه جز حوزه اســـتحفاظی شـــهرداری منطقه  1تبریز میباشـــد .بعد از انقالب هم نقش مهمی ازلحاظ تاریخی و
سیاسی یافت .متأسفانه فعالیت گروهکها ،مجاهدین و ترورهای سالهای اول شرایط ناامنی را بر کشور حاکم کرده بود،
تبریز هم از این قاعده م ستثنی نبود .همه به حا شیه شهر رفتند ،ثروتمندان و ق سمتی از طبقه متو سط به محله ولیع صر
رفتند .پدیده جدید و ق شر خا صی در فرهنگ شهرن شینی تبریز به وجود آمد .خیابان م شرفبه فلکه را یکبار ب ستند و
سنگفرش کردند که به شانزه لیزه معروف شده بود .ولی در چند سال اخیر دوباره خیابان شد .جمعیت آن برابر 98522
است .مساحت محله ولیعصر برابر  834/5هکتار میباشد (یوسفی.)4 :1396،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر تبریز

کوی ولیعصر در قسمت شرقی و در بافت نوساز کالنشهر تبریز واقعشده است که دارای سابقه کوتاهمدت ،حدود  50ساله
میباشد .این کوی ،محور ولیعصر با عرض  20متر را در خود جایداده است که کاربری مادر آن در ابتدا مسکونی بوده،
اما بهمرورزمان به کاربری تجاری تبدیل شده است .این محور که با عنوان استاد شهریار یا سنگفرش نیز شناخته می شود؛
فلکه بزرگ را به فلکه بازار پیوند میدهد (قنبری و همکاران .)92 :1396 ،نقشه ذیل نقشه کاربری اراضی ولیعصر تبریز
را نشان میدهد:

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی کوی ولیعصر تبریز
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بحث و یافتهها
از میان پا سخگویان  52/10در صد از افراد موردمطالعه را مردان و  47/90در صد را زنان شامل ت شکیل میدهد .میانگین
ســن افراد  45با انحراف اســتاندارد  9/58میباشــد بهطوریکه حداقل ســن  25و حداکثر  65اســت .ســط تحصــیالت
پا سخگویان برابر  8/12در صد از افراد موردمطالعه بی سواد 9/42 ،در صد زیر دیپلم 12/83 ،در صد دیپلم 19/89 ،در صد
فوقدیپلم 22/25 ،لیسانس 17/27 ،درصد فوقلیسانس و باالتر و  12/21درصد هم تحصیالت حوزوی دارند .که بیشترین
پا سخگویان مربوط به افرادی ا ست که سط تح صیالت آنها لی سانس ا ست .شغل  21/99در صد از افراد موردمطالعه
دولتی 31/15 ،در صد خ صو صی و آزاد 8/37 ،در صد بیکار 15/18 ،در صد خانهدار  9/95در صد و  10/73در صد افراد هم
داری شغل سایر ه ستند ،که بی شترین در صد مربوط ا شتغال مربوط به شغل خ صو صی و آزاد میبا شد .که از میان
پا سخگویان  21/72در صد از افراد موردمطالعه م سکن شان به صورت ویالیی و  78/28در صد هم به صورت آپارتمانی
زندگی میکنند .از میان پاسخگویان  21/72درصد از افراد موردمطالعه مسکن شان به صورت ویالیی و  78/28درصد هم
بهصورت آپارتمانی زندگی میکنند.
جدول شماره  .6سؤاالت مربوط به محالت پایدار با بازیافت مصالح ساختمانی در ساختمان صفر انرژی در محله ولیعصر
سؤاالت

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در به حداقل رساندن مصرف انرژی تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در پایدار ساختن منابع طبیعی محالت تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در پایداری محیط و کیفیت باالی زندگی تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در افزایش حس تعلق به محیط و ایجاد محیط امن تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در افزایش دسترسی به یک محیط سالم و پایدار تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در کاهش ضایعات مصال ساختمانی تأثیر دارد؟
به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در افزایش زیبایی محیط تأثیر دارد؟
به نظر شما به محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در جهت تقلیل هزینهها تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در جهت جلوگیری از گرما و سرمای شدید در ساختمان تأثیر دارد؟
به نظر شما به چه میزان محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی در جهت جلوگیری از آلودگی محیط تأثیر دارد؟
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 -تحلیل همبستگی بین محالت پایدار با ساختمان صفر انرژی بازیافت شده با مصالح ساختمانی در ولیعصر شهر تبریز

برای ارزیابی محالت پایدار با بازیافت م صال ساختمانی در ساختمانهای صفر انرژی در ولیع صر شهر تبریز ،بهمنظور
کاهش آلودگی ،صرفهجویی در مصرف انرژی ،ایجاد رفاه ،امنیت و پایداری در محیط ،به بررسی شاخصها پرداخته شد و
شــاخصهای موردنظر در قالب پرســشــنامه منعکسشــده اســت .و با اســتفاده از نرمافزار  SPSSبه میانگین و رتبهبندی
شاخصها پرداختهشده است که در جدول و نمودار ذیل کامالً محسوس میباشد.
جدول شماره  .7ارزیابی محالت پایدار با بازیافت مصالح ساختمانی در ساختمان صفر انرژی در محله ولیعصر شهر تبریز
شاخصها
به حداقل رساندن مصرف انرژی
پایدار ساختن منابع طبیعی
پایداری محیط و کیفیت باالی زندگی
افزایش حس تعلق به محیط و ایجاد محیط امن
دسترسی به محیط سالم و پایدار
کاهش ضایعات مصال ساختمان
افزایش زیبایی محیط
جلوگیری از گرما و سرمای شدید در ساختمان
جلوگیری از آلودگی محیطزیست
تقلیل یا تعدیل هزینههای ساختمانی

میانگین
3/70
3/60
3/56
3/50
3/44
3/80
3/85
3/70
3/66
3/40

تعداد
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382

رتبه
3
6
7
8
9
2
1
3
5
10
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شکل شماره  .3ارزیابی محالت پایدار با بازیافت مصالح ساختمانی در ساختمان صفر انرژی در محله ولیعصر شهر تبریز

همانطور که در جدول و شکل باال مالحظه میشود در بین شاخصهای مطرحشده به ترتیب شاخصهای ،افزایش زیبایی
محیط با میانگین  ،0/85و کاهش ضایعات مصال ساختمانی قابل بازیافت  0/80بیشترین ،تقلیل هزینهها با میانگین ،0/40
پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .برای بررسی ارزیابی محالت پایدار با بازیافت مصال ساختمانی در ساختمان
صفر انرژی با بازیافت مواد زائد در محله ولیعصر شهر تبریز بهمنظور کاهش آلودگی ،صرفهجویی در مصرف انرژی ،ایجاد
رفاه ،امنیت و پایداری در محیط ،از آزمون رگرسیون استفاده شد.
جدول شماره  .8ضریب رگرسیون محالت پایدار با بازیافت مصالح ساختمانی در ساختمان صفر انرژی در محله ولیعصر شهر
تبریز
شاخصها
حداقل رساندن منابع انرژی
پایدار ساختن منابع طبیعی
پایداری محیط و کیفیت باالی زندگی
افزایش حس تعلق به محیط و ایجاد محیط امن
دسترسی به محیط سالم و پایدار
کاهش ضایعات مصال ساختمان
افزایش زیبایی محیط
جلوگیری از گرما و سرمای شدید در ساختمان
جلوگیری از آلودگی محیط
تقلیل هزینههای ساختمانی

Standardized coefficients
0/900
0/930
0/890
0/910
0/876
0/893
0/895
0/921
0/932
0/924

sig
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

در نتایج بهدســتآمده در جدول شــماره ( )8با ســط معنیداری بهدســتآمده  0/000رابطه معنادار و مثبتی بین محالت
پایدار در ساختمان صفر انرژی با بازیافت مواد زائد در محله ولیعصر شهر تبریز بهمنظور کاهش آلودگی ،صرفهجویی در
مصرف انرژی ،ایجاد رفاه ،امنیت و پایداری در محیط وجود دارد.

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400

102

شکل شماره  . 4نمودار بازیافت مصالح ساختمان شهری حاصل از (بتن ،آجر ،فلز ،پالستیک ،چوب و شیشه) برای پایداری محله
ولیعصر تبریز

نتیجهگیری
امروزه به سبب گسترش شهرنشینی .ایجاد بسترهای مناسب تأمین انرژی مصرفی و همچنین تمرکز بر چگونگی مصرف
انرژی میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر جهت غلبه بر این چالشها موردتوجه قرار گیرد .در نتیجه واب ستگی زندگی ب شر
به منابع تجدید ناپذیر انرژی در دنیای امروز ،بیش از هر زمان دیگری شاهد تخریب و آلودگی محیطزی ست ه ستیم .که
استفاده از ساختمانهای صفر انرژی و بازیافت مواد و ضایعات در محالت شهری میتوانیم به پایداری محالت و کاهش
آلودگی در محالت کمک کنیم نتایج تحقیق نشــان داد در بین شــاخصهای مطرحشــده به ترتیب شــاخصهای ،افزایش
زیبایی محیط با میانگین  ،0/85و کاهش ضایعات م صال با میانگین  0/80بی شترین و تقلیل هزینهها با میانگین ،0/40
پایینترین رتبه را به خود اختصــاص دادهاند .و در نهایت بین محله پایدار با ســاختمانهای صــفر انرژی که با مصــال
بازیافتی ساختهشدهاند در محله ولیعصر شهر تبریز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .زیر استقالل از شبکه برق شهری
هدف غایی و نهایی در این ساختمانها میبا شد .در این ساختمانها شاهد آن ه ستیم که بنا بهعنوان بخ شی از پیکره
محیط مجاور و طبیعت پیرامونش نهتنها سبب هدر رفتن انرژی نمی شود ،انواع آلودگیهای محیطی را ایجاد نمینماید و
بر سالمت انسان تأثیر منفی نمیگذارد بلکه یا صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی ،برخورداری از مصال همساز با اقلیم و
قرار گرفتن در چرخه زی ستبوم ،در جهت تحقق اهداف تو سعه پایدار حرکت میکند .برای ر سیدن به این راهحل باید به
تأثیر متقابل مهندســین معمار و مهندســان دیگر بخش ســاختمان بهطور همزمان توجه ویژه داشــت تا با این طریق به
ساختمانهای انرژی صفر د ستیافت .در این فرآیند نهتنها ساختمان باید بهتمامی نیازهای پایداری تا حد امکان پا سخ
گوید بلکه این امکان با مشــارکت همه عوامل در ســاخت و اجرا و تأمین نظرات مهندســان با توجه به کاهش هزینهها و
اتالف منابع محیطی می سر خواهد شد .بر مینای مطالعات گ سترده بر روی منابع فار سی و التین ا ستراتژیهای عمومی
تحقق ساختمان صفر انرژی با بازیافت مصال ساختمانی در  5دسته قابلطبقهبندی است -1 :طراحی غیرفعال خورشیدی
 -2بهبود کارایی لفاف ف ضایی ساختمان -3 ،بهبود عملکرد روشنایی ساختمان -4،مدیریت بار انرژی و سایل و تجهیزات
برقی بهمنظور کاهش تقاضای انرژی ساختمان و  -5بهکارگیری منابع انرژی تجدید پذیر در سایت بهمنظور تأمین انرژی
موردنیاز ساختمان با بازیافت م صال ساختمانی .از سویی ساختمانهای انرژی صفر مطرح جهان ،بهعنوان منابع عینی
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برای مطالعه ،دربردارنده راهکارهای نوین و خالقانه بوده که هر کدام در بســتر زمینه خود و متناســب با اقتضــائات پروژه
شــکلگرفتهاند ،ازاینرو مطالعه و یافتن راهکارهای مشــترك آنان کمک شــایانی به طراحان و برنامه ریزان برای شــروع
طراحی مینماید.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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