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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 non-

renewable 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 91-106 ص.ص

http://dor.net/dor/20.1001.1.24766631.1400.4.2.5.9 

 

 تبریز عصرولی محله در انرژی صفر هایساختمان با شهری پایدار محله ارزیابی
 

 المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسالمی، جلفا، ایرانی دکتری معماری، واحد بیندانشجو -ی اصغرعلیرضا 

 ایران جلفا، اسالمی، آزاد دانشگاه جلفا، المللیبین واحد اری،معم استادیار -1 اصل ابراهیمی حسن

 ، ایرانتبریز، تبریز اسالمی هنر دانشگاه معماری، استادیار - گاوگانی ملکی آیدا

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد معماری، دانشیار - قلیساربان ستاری حسن

 
 06/05/1400تاریخ پذیرش:                                          06/01/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
صرف می 40بیش از  ساختمان به م صرفی جهان در بخش  صد از انرژی م سد و بر مبنای گزارشدر های اخیر ر

ـــال  ـــت. ازاین 2015دپارتمان انرژی آمریکا در س رو، تغییر رویکرد در طراحی میالدی این عدد روبه افزایش اس
ــاختم ــرورت یافته و طراحان ملزم به یافتن راهکارهای نوین بهس ــتند. منظور حفاظت و بهرهان ض وری انرژی هس

جهه با بحران انرژی تالش برای تحقق سـاختمان انرژی صـفر ازجمله اقدامات اخیر طراحان و برنامه ریزان در موا
سوب می ستراتژیشود که منجر به خلمح ی بومی برگرفته از معمار گهگاهین و های نوق مجموعه از راهکارها و ا

و  شیســرما ش،یویژه گرما)به یهای شــهرســاختمان یمصــرف انرژمناطق شــده اســت. با این رویکرد بررســی 
ی پوسته خارج /یلداخ یفضا یحرارت شیغیرفعال، آسا شیسرما /شیگرما یهایکاربرد استراتژ زانی، م(ییروشنا

و حیاتی است. هدف اصلی  بسیار مهم یساختمان شهر یازی عملکرد انرژسبهینهچنین و هم هاو نمای ساختمان
 محله ی درهای صـفر انرژسـاختمان بازیافت مصـال  سـاختمانی در با یشـهر داریمحله پا یابیارزتحقیق حاضـر 

صریول ضر بهیم زیتبر ع شد. تحقیق حا صیفی با شی می –صورت تو شامل تحلیلی و پیمای شد. جامعه آماری  با
شهر تبریز یول جمعیت صر  شد که حجم نمونه نفر می 98522ع ست آمد.  382با نفر از طریق فرمول کوکران به د

ها از روش قایسه شاخصبه دست آمد. و برای م 87/0برای پایایی سؤاالت از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 
شد. تجزیه ستفاده  شد.  SPSS افزارز نرموتحلیل اطالعات و اوزن دهی آنتروپی ا ستفاده  نشان داد  قیتحق جینتاا

شاخص شاخصهای مطرحدر بین  ضایعات ، و کاهش 85/0با میانگین  طیهای، افزایش زیبایی محشده به ترتیب 
صال  صاص داده، پایین40/0 نیانگیها با مهزینه لیتقل نیشتریب 80/0 م  تیااند. و در نهترین رتبه را به خود اخت

صفر انرژساختمان با داریمحله پا نیب صال  باز یهای  شهر تبراند در محله ولیشدهساخته یافتیکه با م صر   زیع
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار
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 مقدمه
 محیطییستو طراحی داشتند تا شرایط ز یزیرنقالب صنعتی نیاز به برنامهدر آغاز قرن بیستم بسیاری از شهرها به سبب ا

ایده  یزانرتوجه طراحان و برنامهجالب هاییدهبســیاری مطرح شــد که یکی از ا هاییدهرا بهبود ببخشــند. در این زمینه ا

اساس گزارش سازمان ملل از سویی بر  .(16: 1391پورجعفر، شد ) مطرح یپرتوسط کالرنس واحدهای همسایگی بود که

 ,Diaz-Sarachagaدرصــد از جمعیت جهان در این شــهرها زندگی خواهند کرد ) 70نزدیک به  2050متحد، تا ســال 

شوند. با افزایش این می ای در توسعه بیشتر کشورهای جهانرشد سریع شهرها که منجر به مشکالت عمده .(5 :2019

یاز مبرم ـــد نرخ جمعیتی و شـــهرنشـــینی، ن وجود دارد  یامروز هایحلهم ی به بهبود شـــرایط زندگی اجتماعی دررش

(29:Brunetta et al,2019)، 1397و همکاران،  پروزن) دهندمی لیشـهرها را تشـک یمحالت سـاخت و بافت اصـل :

شهری که پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق  شوندیترین عنصر شهری تلقی معنوان مهمها بهمحله کهیطوربه(. 29

شندیرا تداوم م کنند، و پیوندهای اجتماعی را فراهم کرده و آنرا ایجاد می ستردهاخیر به یهامحققان دهه .بخ ای طور گ

 یداریهای پاشاخص نیتدو نهیزم در .(Wu et al,2018:52اند )نگران در رابطه با شرایط محیطی محالت شهری بوده

صول پا ایمحله ست یداریا ستیشرح بیان نیله بدمحیطی در محزی شت و تندر سکن، بهدا ست: م سعه  یتفر ،شده ا ، تو

شری و اختالط اجتماع یغرور اجتماع ،یمنیسالم، ا یزندگ ست که . (116: 1397زاده اقدم و همکاران، یف) بنابراین مهم ا

تالش برای . (Humphrey et al,2017:2-3ها ارتباطات اجتماعی و تعامل در عرصـــه عمومی را ارتقاء دهند )محله

که معیارهای  شـودیای در جامعه شـهری امروز باید جدی گرفته شـود. یک محله زمانی پایدار تلقی مبهبود زندگی محله

ـــاخت محیط، طراحی شـــهری و معمار (. یکی از Zhang,2018:2) شـــهری رعایت کندی پایداری را در رابطه با س

باشد. از طرفی پیشرفت علم و فناوری ها میانرژی در ساختمان های محالت پایدار کاهش آلودگی و کاهش مصرفتالش

ــت  ــته اس ــر به همراه داش ــکالتی را نیز برای بش ــر، همواره مش ــایش و رفاه بش ــتاوردهای فراوان برای آس عالوه بر دس

(Thalfeldt et al,2013). رو به اتمام کنند، مسئله انرژی و بشریت را تهدید می یندهدر این زمینه دو بحران بزرگ که آ

سیلی و دیگری اثرات تخریبی و آلودهبودن منابع انرژی ستفاده بیکننده محیطهای ف ست در اثر ا سوختزی ها رویه از این 

دهد تا از تشدید این تمام این مسائل و مشکالت ما را به سمتی سوق می .(Ascione et al,2016:142-143است )

کاهیم ) ثار مخرب ب با  این .(NIST,2015:2آ جایگزین کردن، انرژی مصـــرفی  کاهش در مصـــرف انرژی و  با  امر 

در محالت  کنندیویژه در ســاختمان و مســکن که بخش عظیم از انرژی را مصــرف مهای پاك و تجدیدشــونده بهانرژی

ــرف انرژی توانیحل خواهد بود و مقابل ــاختمانی و مقدار مص ــال  س را به  با این رویکردها هزینه از طریق بازیافت مص

شمگیری کاهش داد ) سه (.Aksamija,2015:73شکل چ صرف میزان چنانکه مقای شان سرانه، م ست داده ن  در که ا

 کشــورهای در مقدار این برابر 4 تا 2/  6 مســکن و بخش ســاختمان در مترمربع هر ازای به انرژی مصــرف میزان ایران

 استانداردهای با ما کشور در ساختمان بخش در انرژی مصرف چشمگیر فاصله نشانگر شده،ارائه ارقام و آمار. است صنعتی

 بحث به ســاختمان بخش در انرژی مصــرف اندرکارانو دســت محققان همه توجه اخیر، هایســال در. اســت جهانی

صرف در جوییصرفه سب راهکارهای یافتن و انرژی م ست شده جلب انرژی، منابع حفظ کارا برای و منا  سازیبهینه. ا

 عوامل با انرژی تبدیل هایســیســتم ســایر ســاختمان، برخالف ســرمایش و گرمایش هایســیســتم در ژیانر مصــرف

سایش شرایط نظیر یهامحدودکننده ست روبرو حرارتی آ صرف کردن موارد، کم اغلب در. ا  باعث ساختمان، در انرژی م

سایش شرایط شدن بدتر سایش شرایط حفظ بر عالوه بتوان که دراهکارهایی بو پی در باید بنابراین، گردد؛می حرارتی آ  آ

(. زیرا مطابق ترازنامه انرژی ســـال 8: 1398حبیب زاده،داد ) کاهش نیز را انرژی مصـــرف قبول،قابل محدوده در حرارتی

شور تولیدکننده دی 1398 سید کربن در جهان ایران یازدهمین ک ست )اک سال ا سال (، و به1398ترازنامه انرژی  ستثنای  ا

ــار دیدر نتیجه فاز اول هدفمندی یارانهکه  1389 ــار ها انتش ــت، این میزان یعنی انتش ــته اس ــید کربن کاهش داش اکس
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ــت )جان زاده و زندیه،دی ــرف انرژِی همواره روبه افزایش بوده اس ــی از تولید و مص ــید کربن ناش  (. علل106 :1394اکس

شینی، کثرت جمعیت، افزایش توانمی را انرژی افزایش  مصرف نادرست الگوی جامع، محیطیزیست قوانین فقدان شهرن

 تولیدکننده ترینبزرگ و بوده درصد 15 کشور انرژی مصرف از بخش مسکن سهم. دانست دولتی هاییارانه اختصاص و

شدمی ایگلخانه گازهای شد به با توجه و با صفایی، می افزایش نیز روزروزبه سازی،ساختمان صنعت ر : 1396یابد )قانع 

شکل .(38 صر معماری در دیگر م صول و هاروش از شدن دور ایران معا ست سنتی معماری ا  به صورت ناآگاهانهبه که ا

ستفاده صورتبه که مدرن معماری تکنولوژی و هاروش از گرفتن قرار تأثیر تحت علت  مشکالت گیردمی قرار انبوه موردا

ــرف جهت در زیادی ــکالت توان بهمی مثال طوربه که آورده پدید انرژی مص ــاختمان مش  و گرم مناطق در جدید هایس

 بازگشت ایذره تواندمی پایدار معماری راستای در اصولی به جهت دستیابی همین به. کرد اشاره خشک و گرم و مرطوب

سبک طبیعت با ساز هم معماری به شته به  شد؛ بر مفید گذ ساس همین با صرف کاهش لزوم ا  آن سازیبهینه و انرژی م

ــتر رچهه ــاس بیش ــودمی احس ــرف ازاین .ش ــد فزاینده مص ــعیت انرژی در ایران و رش رو در این پژوهش با توجه به وض

سعی در سوخت ست،  شور تحمیل نموده ا سیلی که اثرات زیانباری را بر ک شهری محیط با های ف ارزیابی محله پایدار 

سازی مصرف انرژی از ای که در آن عالوه بر بهینهگونهداشته است، به تبریز عصریهای صفر انرژی در محله ولساختمان

ها در محله فوق از این های موردنیاز ساختمانکم بخش زیادی از انرژیطریق اعمال راهکارهای غیرفعال، تمام و یا دست

سیله ضایعات وچون محالت شهر تبریز هم از پایداری الزم برخوردار نبوده از نظر آلودگی محیط هم بهطریق تأمین شود. 

 از مسکونی بخش هایساختمان نیز ایران در کشورها از دیگر بسیاری مانند کهاین به با توجه از سوییمعصون نیستند، 

صلی ست انرژی کنندهمصرف هایترین بخشا ستگی سبب به آن کنار در و ا  و منطقه اقلیم با انرژی مصرف شدید واب

سرد ویژهبه ستانی تبریز و مناطق  ستیم، لذا  مناطق این در حداکثر زمانی بازه در انرژی از گیریبهره شاهد که کوه ه

ضر به بهرهضروری می شتار حا صفر به دنبال خلق محالتگیری از انرژینماید که نو شد. زیرا در های  شهری با  پایدار 

شورهای انرژی در بخش به مربوط اهداف میان صرف سازیبهینه و راندمان بهبود مختلف، ک  برخوردار اولویت از نرژیا م

ست شی از حفظ .ا ضرورت نا ضه هایمحدودیت به توجه با جهان پذیرپایان ذخایر و این  شد و انرژی عر ضای ر آن؛  تقا

 به توجه با جهانی رقابت و اقتصادی بازده فسیلی؛ بهبود هایسوخت احتراق از ناشی محیطیزیست مخرب اثرات کاهش

سؤال انرژی خواهند بود.  بخش در گذاریسرمایه برای الزم هایهزینه سخگویی به این  ضر در پی پا بنابراین تحقیق حا

شکل ست که آیا بین  ساختمانا ساختمانی در  صال   های محله گیری محالت پایدار با کاهش آلودگی از طریق بازیافت م

 شهر تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟ عصریول

صرف روند درك اخیر، هایسال در شگران موردتوجه سازی،بهینه جهت هاییروش تبیین و م  در مدیران انرژی و پژوه

 است. شدهتحقیقاتی انجام مختلف، کشورهای در زمینه این در (.4: 1398زاده،است )حبیب قرارگرفته مسکونی بخش

صدی، ) صفر با رویکرد پدر مقاله خود با عنوان  (1395امین مق صرف انرژی  ساختمان با م دارد که ؛ بیان میایدارعملکرد 

ستراتژی صارف شدن کم و آوردن پایین برای انرژی صفر هایساختمان طراحی و ا شدمی ساختمانی م  لحاظ بدین با

ضایی یک در را کار و روزمره زندگی صفر امکان انرژی سیلی هایسوخت بدون که ف ستند ف ستفاده. دهدمی ارائه ه  از ا

 نگهداری و انرژی مصرف در جوییصرفه برای حلراه ترینمناسب و بهترین خورشید، اد،ب: پذیر مانند تجدید انرژی منابع

ــوخت از ــیلی هایس ــدمی برای آیندگان فس ــد خود با عنوان ( در پایان1395) وادی .باش ــی ارش ــناس ــی نامه کارش بررس

شیدی و بادی در برنامه انرژی صفر کاربردهای ستای در نیز پژوهش این ، هدفزابل شهر ریزی راهبردیخور سی را  برر

شیدی انرژی کاربردهای شهر بادی و خور ست زابل در  سیروش. ا ضر پژوهش شنا صیفی حا  بر مبتنی و تحلیلی -تو

سی و ایکتابخانه تمطالعا شی هایبرر ست( میدانی) پیمای ستا این در. ا سناد طریق از موردنیاز هایداده و اطالعات را  ا

ــدهتهیه مقاالت و معتبر ــیلهبه هاداده وتحلیلتجزیه و ش ــایر و Arc GISافزار نرم وس  و مرتبط هایمدل و افزارهانرم س
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 هست آن از حاکی نتایج. شودمی پرداخته آن بهتر و بیشتر چه هر راهبردهای و راهکارها به آخر در و گردد؛می ارائه جدید

 از هوشـمندانه اسـتفاده با هوشـمند هایسـاختمان و زابل شـهر در( بادی و خورشـیدی) صـفر هایانرژی از اسـتفاده که

صرف و تولید میان تعادل پذیر، تجدید هایفنّاوری ستگارزاده ) .گرددمی برقرار انرژی م سی در پایان (1396ر شنا نامه کار

شد خود با عنوان )چارچوبی ست پایداری رویکرد با عمومی هایساختمان طراحی برای ار  هتل: موردی نمونه) محیطیزی

شان دانشگاه صفر انرژی به نزدیک کنفرانس ستفاده دهدمی رازی(، ن  موردنیاز انرژی تأمین در پذیر تجدید هایانرژی از ا

ست ردپای 79/38 شکاه موجب ساختمان شار و شودمی محیطیزی شی کربن اکسیددی انت  kg از وریبهره انرژی از نا

CO2eq/ 98/119 به kg CO2eq/ 1.7 انتشــار یابدمی کاهش .kg CO2//year 19/25 به تواندمی طرح این در 

شار کاهش طریق از زمین دمای کنترل فراملی هدف شان پژوهش این دیگر نتایج. کند کمک هاآالینده انت  بهره دهدمی ن

صمیم مرحله در معماری راهکارهای از گرفتن صرف میزان در %89/35 تا تواندمی طراحی و گیریت شد مؤثر انرژی م  .با

های انرژی صــفر با بررســی در زمینه هتلینگ در شــهر عنوان )ســاختماندر مقاله خود با  (1398) زادهبیگ زاده و شــفیع

سال تولید می هاییساختمان کنند(، بیان میتبریز ساختمانکه انرژی مضاعفی را در طول  ست،  های انرژی کنند ممکن ا

ساختمان ضاعف و  سبت تولید میم شتری را ن سبتاً بی صرف میهایی که انرژی ن ساختمان انرژی نزدیک به شود م کنند، 

شوند. در دنیای امروز با توجه بهصفر یا خانه ساختمان های انرژی خیلی کم نامیده  سیلی  سوخت ف ها محدود بودن منابع 

ستفاده از دیگر انرژیصنایع و دیگر ارگان سمت ا شیدی، بادی، بیولوژیکی و  های موجود در زمین مانندها به  انرژی خور

 کنندیدرصد کل انرژی سوخت فسیلی را در آمریکا اتحادیه اروپا مصرف م 40های قدیمی ساختمان اند.آبی حرکت نموده

عنوان یک ابزار برای . اصل مصرف انرژی شبکه صفر بهشوندیمحسوب م یاهای مهمی از گازهای گلخانهکنندهکمکو 

سوخت ستگی به  سیلی در نظر گرفته میکاهش آالیندگی کربن و واب ساختمانهای ف صفر حتی شوند. گرچه  های انرژی 

در  (1398ســـالمت ) .کننداهمیت و محبوبیت پیدا می روزولی روزبه باشـــندییافته غیرمتداول مدر کشـــورهای توســـعه

شد خود با پایان سی ار شنا ساختمانسنجی پیادهعنوان )امکاننامه کار در مناطق کویری ایران  صفر انرژی هایسازی 

اویه توجه به ز با دریافتی از خورشید در طول یک سال انرژی تایج نشان داد میزانن (،ورزنه اصفهان شهر :)مطالعه موردی

سلول شرایط آب و هواییقرارگیری بهینه  شیدی در  در یک مترمربع  Solar Radiation ورزنه از مدل شهر های خور

مترمربع  300مســاحت  با ســازی، کل ســاختمانبندی نهایی مدلکیلووات ســاعت اســت. برای جمع 2450 با حدوداً برابر

شان داد درمجموع ساالن انرژی محسوب شد. نتایج محاسبه zone عنوان یکبه  06/25977ه مصرفی و برق مصرفی ن

شود این است که پیشنهاد می انرژی کیلووات ساعت در سال میزان تولید 19600کیلووات ساعت در سال میزان مصرف و 

 .عنوان سایبان تأمین شودبه PV هایمترمربع پانل 26نصب  با کیلووات ساعت در سال 06/6377به میزان  انرژی کمبود

های صــفر انرژی خالص با تأمالتی در کشــور اســترالیا، ( در تحقیقی با عنوان مروری بر ســاختمان2018) و همکاران 1لزو

ــفر انرژی خالص )کنند بیان می ــاختمان ص ــت که در معرض ابهام قرار دارد و مNZEBس برای  تواندی( اصــطالحی اس

ص ساختمان از قبیل تولید انرژی برابر با م صیات  صو صیف خ ضای انرژی، هزینهرف، کاهش قابلتو های انرژی توجه تقا

صفر یا خالص گاز گلخانه صفر )برابر با  شودGHGای  ستفاده  ستین و پارکر -. ( ا ( در مطالعه خود با عنوان 2018) 2داگو

رسند که میبه این نتیجه  ( در سراسر اروپا.NZEBsهای انرژی تقریباً صفر با هزینه بهینه )اطالعات مربوط به ساختمان

ــاختمان با انواع تالش یانرژ یوربهره یدر اروپا، اجرا ــتراتژس ــل هایها، اس ــعه اص  ،یمل یو اقدامات، ازجمله طرح توس

ــطح چند ،یدیکل یدولت یقاتیتحق یهاپروژه ــتانداردها و مقررات برا ن،یقوان ،یس از  یاو مجموعه ،یانرژ یوربهره یاس

 . شده استداده نشان یقتصادا یهازهینگمرتبط و ا یمل یشیآزما یهاپروژه

                                                           
1 . Wells 

2 . D’Agostino& Parker 
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های های ســاختمانوتحلیل جامع در مورد تعاریف، توســعه و ســیاســتتجزیهدر تحقیقی دیگر به  (2019و همکاران ) 1لیو

صفر در چین سرکنند پرداخته و عنوان می انرژی تقریباً  ش عیبا توسعه  ستانداردها ینیشهرن ساکنان در  یزندگ یو بهبود ا

ـــاختمان در آ یمصـــرف انرژ رودیانتظار م ا،یدن ـــار کربن در بخش س خالص  ای. تقریباً ابدی شیافزا کینزد ندهیو انتش

در  یاانهگلخ یو انتشار گازها یلیفس یکاهش مصرف انرژ یبرا یقاتیموضوع داغ تحق کیصفر به  یهای انرژساختمان

 جادیهای کارآمدتر و مؤثرتر و اسیاست یاجرا یدولت برا ییهنمامقاله به را نیدر ا هاافتهیاند. شدهبخش ساختمان تبدیل

ساختمان کمک خواهد کردبه یتقریباً بدون انرژ یساختمان شار کربن در بخش  ( 2019) 2یانگ و جیان. منظور کاهش انت

شهرساختمان یسازی انرژمدلدر مطالعه خود با عنوان  سعه پا یبرا یشهر یو طراح یهای  شم -محله  داریتو انداز چ

ساختمانکنند برای طراحی محله، بیان مینیچ شهری باید عملکرد انرژی بهینه  شوند چرا که های پایدار  سی  ها هم برر

 .باشدیممنابع مورداستفاده در محالت شهری متعلق به آیندگان نیز 

صورت گرفته؛ می شینه مطالعاتی  شت کهبا توجه به پی شتار توان اذعان دا ضر نو ضوعی در لحاظ به اگرچه حا  موارد مو

به پایداری  توأمان رویکرد و محتوایی لحاظ به اما آن مورد بررســی قرارگرفته اســت، به های مختلفجنبه از و مختلف

ــهر، دارای ــین تحقیقات از را آن متعددی فرازهای و بوده نوآوری ش ــازندمی متمایز پیش که اکثر مطالعاتی که چنان .س

سی انجام سایگی پرداختهشده و به برر صرف انرژی در انرژی در قیاس واحد هم شهری بر م اند، یا بر تأثیر ریخت و فرم 

ستمساختمان تمرکز کرده سی شیدی در رابطه با  سیل خور شیدی و همچنین اند و یا به پتان سرمایش خور های گرمایش و 

توان در دو محور عمده یمبررسی این موضوع را اند. لذا اهمیت ر این مقیاس پرداختههای فتوولتائیک دتولید برق از سلول

بر ادبیات  خالصــه نمود: ارزش نظری و ارزش عملی. ویژگی نظری این مطالعه کمک به پیشــرفت تخصــصــی و افزودن

ــد.یپوندی آن با بحث پایداری میهمعلمی موضــوع در حوزه انرژی صــفر و  نوبه خود در هش نیز بهعملی پژو ارزش باش

صالح روش تغییر، بهبود و شهر در محله ولیها و الگوهای مواجهه با انرژیا ستای پایداری  صفر در را صر تبریز های  ع

 خواهد بود.

 

 مبانی نظری
سگارد در دهه  مفهوم سن و کور سبن سط ا صل تو صفر انرژی در ا صفر  1970ساختمان  ساختمان  شد، این بود که  ارائه 

 Esbensen) نرژی مصنوعی گرم شود، منبع اصلی انرژی خورشیدی استتواند تمام زمستان بدون هیچ منبع اانرژی می

& Korsgaard,1977:196) ست سیار مهم ا صفر ب ساختمان انرژی  ستیابی به  ستفاده از انرژی تجدید پذیر برای د . ا

(Tian et al,2019)ساختمان ش.  سال خنثی هستند. یعنی همان میزان انرژی که از  بکه هایی هستند که در طول یک 

شبکه تحویل م کنندیدریافت م ست که آندهندیبه  شخص ا سوخت. کامالً م سیلی برای گرمایش، ها نیازی به  های ف

شبکه، عبارتیسرمایش تأمین نور و دیگر کاربردهای انرژی ندارند. و یا به ست که بدون تبادل انرژی با  ساختمانی ا دیگر 

های صــفر انرژی شــده ســاختمانبینیاهداف پیش .(Attia,2018:22-23) کندیتمامی نیازهای انرژی را خود تأمین م

جویی در انرژی برای کاهش مصرف انرژی فسیلی تا حد ممکن، استفاده کامل از انرژی تجدید پذیر، اعمال پتانسیل صرفه

ساختمان صفر  (IEAالمللی انرژی )ها هستند. آژانس بینساختمان، و دستیابی به انرژی صفر یا نزدیک به صفر ساختمان

سوختانرژی را به ساختمانی که از  ستفاده نمیعنوان  سیلی ا ساختمان باید از انرژی کند تعریف کرد، درحالیهای ف که 

سب کند ) شیدی و دیگر منابع تجدید پذیر انرژی ک شامل به .(Laustsen,2008:8خور صفر انرژی  ساختمان  طورکلی، 

ض ساندن تقا ستراتژی به حداقل ر ستفاده از انرژی تجدید  غیرفعال( یوری انرژی )طراحا از طریق معیارهای بهرهدو ا و ا

                                                           
1 . Liu 

2 . Yang & Jian 
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مات انرژی باقیآوریپذیر و فن  .(Zhang et al,2016:619فعال( ) یمانده )طراحهای دیگر برای برآورده کردن الزا

صفر انرژی ساختمان ساختمان   تولید کربنی هایآالینده و صفر هاآن انرژی ساالنه مصرف که شوندمی اطالق هاییبه 

 (.4: 1395کنند )امین مقصدی،نمی
 

 های گوناگون تعریف بنای انرژی صفر. روش1جدول شماره 
  معیار سنجش تعادل دوره زمانی نوع مصرف انرژی نوع تعادل های تأمین انرژی تجدید پذیرگزینه

 عامل

2Co 

 درون خارج سایت
 سایت

 متصل/ ساختمان
 منفصل

 تولید/
 مصرف

انرژی 
 مصرفی

انرژی 
 کل

هزینه  ماهیانه سالیانه
 انرژی

انتشار 

2Co 

انرژی 
 اولیه

انرژی 
 دریافتی

EN 

15603-
2008 

                     1روش 

EN 

15603-
2008 

                     2روش 

EN 

15603-

2008 

                     3روش 

 4روش                          محلی

 5روش                          محلی

-                     6روش 

EN 
15603-

2008 

                        7روش 

 8روش                      محلی

-                       9روش 

روش                 - - - محلی
10 

روش                       محلی
11 

EN 

15603-
2008 

- - -                  روش
12 

 (110: 1395منبع: )جان زاده و زندیه، 

 

 هااین کنار در و کنندمی استفاده زمانهم طوربه غیرفعال و فعّال قابلیت دو از خودکفا شکل به صفر انرژی هایساختمان

شمند بر ایسامانه صرف توزیع، و جذب مراحل تمامی هو  فعال هایبخش در هافناوری .کندمی نظارت حرارتی احیاء و م

 و بیوماس - و هیدروالکتریک بادی، هایتوربین شیدی،خور گرم آب ولتائیک، های فتوسلول کارگیریبه: شامل توانندمی

 بخش در و ســـقف داخل در چاه آب جریان از طریق ســـرمایش و ســـاختمان زیر حفرهای طریق از داخلی هوای تأمین

ستقیم جذب عبوری، تهویه و حرارتی جرم کارگیریبه شامل تواندمی غیرفعال شید و م ستقیم خور  در اندازیسایه و غیرم

 (8: 1394اکبری، مدی و علیکرد ) اشاره نتابستا
 

 انرژی صفر ساختمان طراحی . متدهای2 شماره جدول

 
 طراحی متدهای

 صفر ساختمان

 
 پسیو طراحی متدهای

مناسب،  جهت انتخاب حرارتی، جرمی ضخامت و حرارتی ظرفیت
 و درخت، هاسایبان دیوارها، ها،پنجره موقعیت مناسب، عایق انتخاب
 ... و کم ضریب انتشار با ایشیشه با دوجداره هایپنجره از استفاده

 و اکتیو طراحی متدهای
 پذیر های تجدیدتکنولوژی

خورشیدی،  فتوولتائیک هایسلول خورشید، نور هایکننده جمع
 ... و حرارتی هایپمپ بادی، یا خورشیدی هایتوربین

 (4: 1395منبع: )امین مقصدی، 

 

ساختمانبه سیم میهای طورکلی  سته تق ساختمان-2خودکفا  -1کنند صفر انرژی را به دو د صل.  های خودکفا نیاز به مت
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اتصـــال به شـــبکه انرژی خارجی ندارند و تمامی انرژی موردنیاز بنا از طریق منابع تجدید پذیر موجود در ســـایت تأمین 

ــاختمانمی ــود ولی س ــاختمانهای متصــل عبارتش زمانی خاص مجموع انرژی دریافتی و هایی که در یک دوره اند از س

جان کنند )ها از شبکه خارجی انرژی دریافت ها صفر است، این بدان معنی است که امکان دارد در بعضی زمانتولیدی آن

 (.108: 1395زاده و زندیه، 
 

 های صفر انرژیبندی ساختمانسیستم طبقه .3 شماره جدول
 صفر انرژی هایساختمان بندیطبقهسیستم 

NZEB 

A 
 Aکالس 

 فیچند تعر ای کید به توانمیاز منابع موجود در محدوده ساختمان  ریپذ دیتجد یانرژ یکاف دیاست که با تول یانرژ ساختمان کم کی خالصه:

 .شودمیاعمال  یفرد هایساختمانفقط به  بندیطبقه نی. اابدیدست  انرژیصفر  هایساختماناز 

 نمونه یوهایسنار 
 ساختمان ینما ایبام  یبر رو شدهنصب کیفتوولتائ هایسیستم -
 ساختمان یبام با نما یبر رو شدهنصب یدیخورش یحرارت هایسیستم -
 با باختمان شدهیکپارچهبا  شدهنصب یباد هایتوربین -

NZEB 

B 

 Bکالس 

صه ست که با تول یساختمان کم انرژ کی :خال سااز منابع موج یانرژ مالحظهقابل یانرژ دیا  هایساختمانچند از  ای کید به توانمیپروژه  تیود در 

مشترك قرار  تیدر ملک مجاور با مالک ریپذ دیتجد یانرژ هایسیستماست که  هاییپردیسی یوهایسنار شامل تیمرز سا یف. تعرابدیدست  یصفر انرژ
 .شودمیچندگانه اعمال  ای یفرد هایساختمانبه  بندیطبقه نیدارند. ا

 نمونه یهاویسنار 
 نیزم یرو ای هاپارکینگ یرو شدهنصب کیفتوولتات هایسیستم -
 تیسا نیزم یرو شدهنصب یدیخورش یحرارت هایسیستم -
 تیدر سا هابرج یبر رو شدهنصب یباد هایتوربین -
 تیدر سا ید انرژیتول یاز محل و استفاده برا شدهبرداشت، تودهزیست -

NZEB 

C 
 Cکالس 

از  قیچند تعر ای کیتا به  بردمیرا تا حد امکان در محدوده ساختمان و در محل بکار  تجدید پذیر یاست که ابتدا منابع انرژ یختمان که انرژسا :خالصه

سپس  شدهارائه فیچهار تعر سا یکاف اندازهبهرا  یدر محل دیتول یبرا موردنیاز ریپذ دیتجد هایانرژیبود.  به  بندیطبقه نیا .کندمیوارد ن تیبه خارج از 
 .شودمیاعمال  گانهبا چند یفرد هایساختمان

 سناریوهای نمونه 
 برق دیتول منظوربهاستفاده  یدر محل برا واردشده تودهزیست -
 یحرارت یانرژ دیتول منظوربهاستفاده  یدر محل برا واردشده تودهزیست -

NZEB 

D 
 Dکالس 

از  یاریاخت صورتبه، سپس بردمیرا تا حد امکان در محدوده ساختمان و محل کار  سیپل دیتجد ینابع انرژکه ابتدا م یساختمان کم انرژ کی :خالصه

ـــتفاده  یانرژ دیتول یخارج از محل برا ریپذ دیتجد یواردات انرژ از  یکینموده تا به  یداریخارج از محل را خر ریپذ دیتجد ی، اما انرژکندمیدر محل اس
ممکن  بندیطبقه نیمنجر شود. ا نهیدر هز ای تیدر سا یف انرژصرم فید به تعرتوانمین بندیطبقه نیدر انتشار برسد. ا ایمنبع در  یانرژ مصرف فیتعار

 .چندگانه اعمال شود ای یفرد هایساختماناست به 
 (/https://eafworld.com) یستزسایت رسمی مجمع فعاالن محیطمنبع: وب

 

 را ایران معاصر معماری در صفر انرژی هایساختمان اجرای و روی طراحی پیش هایشطبق مطالعات صورت گرفته چال

 :از اندعبارت که گیرد قرار وتحلیلمورد تجزیه زیر محور سه در توانمی

صر معماری حوزه در بومی فنی دانش بازتولید ضرورت: فنی دانش  انرژی هایساختمان اجرای و طراحی بخصوص و معا

 .صفر

 هایســاختمان اجرای و طراحی حوزه در بهینه الگوهای به دســتیابی زیربنای کارآمد ورزیده نیروی: کارآمد زیدهور نیروی
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 .اندیادکرده پایدار معماری و پایداری مفهوم تحقق رکن اساسی عنوانبه آن از جهت همین به که باشدمی صفر انرژی

 و مهم گامی پایدار معماری و پایداری مفهوم اصـــول از برگرفته هاینامهآیین و مقررات قوانین،: هانامهآیین و قوانین

سی سا سوب زمینه این در ا ستقیم، صورتبه که هایینامهو آیین مقررات قوانین،. شودمی مح ستقیم، یا م  تعامل در غیرم

 .(41: 1396گیرد )قانع صفایی،  قرار مسکن، و تولید ساختمان صنعت با سازنده

 

 پژوهش روش
باشد. می یدانیای و مصورت کتابخانهاطالعات به یاست. گردآور یشیمایو پ یلیو تحل یفیصورت توصحاضر به قیتحق

محله  تیپژوهش حاضر جمع یای از پرسشنامه استفاده شد که جامعه آماراطالعات مطالعات مشاهده یگردآور یکه برا

روش  نفر شــد. 382ول کوکران به دســت آمد که برابر که حجم نمونه از فرم باشــدنفر می 98522عصــر شــهر تبریز یول

 منظوربه. بکار برده شــد کرتیل فیدهندگان طدهی پاســخپاســخ یباشــد. براســاده می یصــورت تصــادفگیری بهنمونه

شنامه از نظر   تعیین س ساتید جغرافیا و  10روایی پر ستفاده و  ریزیبرنامهنفر از ا ساتید  هاشاخصشهری ا طبق نظر این ا

شد. همچنین جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق گویه های  صالح  ضریب  شدهطرحا ستفادهکرونباخ  آلفایاز  و برای  شدها

شنامه تکمیل و  30این منظور تعداد  س شنامه نیز با روش تحلیل عاملی  ایسازهگردید. میزان اعتبار  آزمونپیشپر س پر

پرسشنامه  ایسازهزان اعتبار یو آزمون بارتلت م KMOتفاده از مقدار با اس یل عاملیمورد آزمون قرار گرفت. در روش تحل

است و  هانمونهت یکه نشانگر کفا باشدمی 876/0برابر  KMOمورد آزمون قرار گرفت و طبق جدول شماره چهار، مقدار 

 یبارها بر اساس یلک عامیتفک دهدمیاست که نشان  278/3 برابر، 05/0نان ین مقدار آزمون بارتلت با سط  اطمیهمچن

 وجود ندارد. پوشانیهم هاعاملن ی  بوده و بیصح یعامل
 

 مقدار متغیرهای تحلیل عاملی در آزمون پرسشنامه تحقیق .4شماره  جدول 

 داریسط  معنی درجه آزادی آزمون بارتلت KMO متغیر

 000/0 381 278/3 876/0 مقدار

 

ستفاده گرد رگرسیون خطی بیضرروش  و شانون یآنتروپ یهوزن د کیاطالعات از تکن لیتحل یبرا نیهمچن که از  دیا

 به دست آمد.  SPSSافزار نرم قیطر
 

 های اصلی تحقیقشاخص .5شماره  جدول 

 بعد اصلی هایشاخص  منبع

(، لطفی و همکاران 1398سالمت )
(، 1395(، امین مقصدی )1395)

(، حبیب 1395خیری و همکاران )
همکاران زاده و (، صیاد 1398زاده )
اکبری (، مدی و علی1397)
 (1396(؛ قانع صفایی )1394)

 انرژی مصرفحداقل رساندن به 

پایداری شهر با 
 رویکرد انرژی صفر

 ساختمانجلوگیری از گرما و سرمای شدید در 

 پایدار ساختن منابع طبیعی

 و کیفیت باالی زندگی محیطپایداری 

 و ایجاد محیط امن محیطافزایش حس تعلق به 

 دسترسی به محیط سالم و پایدار

 ساختمانکاهش ضایعات مصال  

 افزایش زیبایی محیط

 زیستمحیطلودگی آجلوگیری از 

 ی ساختمانیهانهیهزتقلیل یا تعدیل 
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 محدوده موردمطالعه
ستان آذربا زیشهر تبر ص یشرق جانیمرکز ا ست )ب صری(، محله ول1398 م،یعظ ینالیو ز یریا  یهااز محله یکیهم  ع

، در ناحیه شــودیاســت. این محله از جهت ارتفاع یکی از مناطق مرتفع تبریز محســوب م زیبزرگ و پر وســعت شــهر تبر

شهر تبریز واقع سال پیش زمینشرقی  شکیل میهایی باقیمت نازل بود و قسمتی از آن را درهشده، چهل  داد. ای بزرگ ت

و  یخیازلحاظ تار یاز انقالب هم نقش مهمبعد  .باشـــدتبریز می 1وزه اســـتحفاظی شـــهرداری منطقه این منطقه جز ح

را بر کشور حاکم کرده بود،  یناامن طیهای اول شراسال یو ترورها نیها، مجاهدگروهک تی. متأسفانه فعالافتی یاسیس

ستثن نیهم از ا زیتبر ش یقاعده م سمتشهر رفتند، ثروت هینبود. همه به حا سط به محله ولی یمندان و ق صر از طبقه متو ع

ص دیجد دهی. پدرفتند شر خا ش یو ق شهرن شرف ابانیبه وجود آمد. خ زیتبر ینیدر فرهنگ  ستند و  باریکبه فلکه را م ب

شانزه ل شده بود. ول زهیسنگفرش کردند که به  سال اخ یمعروف   98522آن برابر  تیشد. جمع ابانیدوباره خ ریدر چند 

 .(4: 1396)یوسفی، باشدیهکتار م 5/834برابر  عصریمساحت محله ول است.
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز .1شماره  شکل 

 

ساله  50مدت، حدود شده است که دارای سابقه کوتاهشهر تبریز واقعکوی ولیعصر در قسمت شرقی و در بافت نوساز کالن

شد. این کوی، محور می داده است که کاربری مادر آن در ابتدا مسکونی بوده، متر را در خود جای 20عصر با عرض یولبا

شود؛ شده است. این محور که با عنوان استاد شهریار یا سنگفرش نیز شناخته میمرورزمان به کاربری تجاری تبدیلاما به

عصر تبریز قشه کاربری اراضی ولی(. نقشه ذیل ن92: 1396دهد )قنبری و همکاران، فلکه بزرگ را به فلکه بازار پیوند می

 دهد:را نشان می
 

 
 تبریز عصرولی . موقعیت جغرافیایی کوی2شماره شکل 
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 هابحث و یافته
سخگویان  صد از افراد موردمطالعه را مردان و  10/52از میان پا شکیل می 90/47در شامل ت صد را زنان  دهد. میانگین در

اســت. ســط  تحصــیالت  65و حداکثر  25که حداقل ســن طوریباشــد بهمی 58/9با انحراف اســتاندارد  45ســن افراد 

سخگویان برابر  صد از افراد موردمطالعه بی 12/8پا صد زیر دیپلم،  42/9سواد، در صد دیپلم،  83/12در صد  89/19در در

. که بیشترین درصد هم تحصیالت حوزوی دارند 21/12لیسانس و باالتر و درصد فوق 27/17لیسانس،  25/22دیپلم، فوق

صیالت آن سط  تح ست که  سخگویان مربوط به افرادی ا شغل پا ست.  سانس ا صد از افراد موردمطالعه  99/21ها لی در

صی و آزاد،  15/31دولتی،  صو صد خ صد بیکار،  37/8در صد خانه 18/15در صد و  95/9دار در صد افراد هم  73/10در در

صد مربوط ا شترین در ستند، که بی سایر ه شغل  صی و آزاد میداری  صو شغل خ شد. که از میان شتغال مربوط به  با

سخگویان  سکن 72/21پا صد از افراد موردمطالعه م صد هم به 28/78صورت ویالیی و شان بهدر صورت آپارتمانی در

درصد هم  28/78صورت ویالیی و شان بهدرصد از افراد موردمطالعه مسکن 72/21کنند. از میان پاسخگویان زندگی می

 کنند.صورت آپارتمانی زندگی میهب
 

 عصر محله ولیدر  انرژی صفر ساختماندر  یمصالح ساختمان افتیبا باز محالت پایدارسؤاالت مربوط به . 6شماره جدول 
خیلی 
 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد
 کم

 سؤاالت

 انرژی تأثیر دارد؟ مصرفه حداقل رساندن در بمحالت پایدار با ساختمان صفر انرژی به نظر شما به چه میزان  0 9 73 140 160

 تأثیر دارد؟ محالت ساختمان صفر انرژی در پایدار ساختن منابع طبیعی محالت پایدار بابه نظر شما به چه میزان   5 10 35 152 180

 کیفیت باالی زندگی تأثیر دارد؟ محیط ودر پایداری  انرژی صفر محالت پایدار با ساختمانبه نظر شما به چه میزان  0 6 53 121 202

 و ایجاد محیط امن تأثیر دارد؟محیط در افزایش حس تعلق به انرژی  صفر ساختمان محالت پایدار بابه نظر شما به چه میزان  3 7 52 195 175

 محیط سالم و پایدار تأثیر دارد؟در افزایش دسترسی به یک  ساختمان صفر انرژی محالت پایدار بابه نظر شما به چه میزان  0 23 31 148 180

 تأثیر دارد؟ ساختمانیدر کاهش ضایعات مصال   ساختمان صفر انرژی محالت پایدار بابه نظر شما به چه میزان  0 11 55 105 211

 در افزایش زیبایی محیط تأثیر دارد؟ انرژی صفر ساختمان محالت پایدار بابه چه میزان  4 17 58 121 182

 تأثیر دارد؟ هانهیهز تقلیلدر جهت  ساختمان صفر انرژی محالت پایدار بابه نظر شما به   0 0 60 170 152

 تأثیر دارد؟ ساختماندر جهت جلوگیری از گرما و سرمای شدید در  انرژی صفر ساختمان محالت پایدار بابه نظر شما به چه میزان  0 0 50 122 210

 تأثیر دارد؟ محیطجهت جلوگیری از آلودگی در  انرژی صفر ساختمان محالت پایدار بان به نظر شما به چه میزا 0 0 15 151 216

 
 تبریز عصر شهردر ولی انرژی بازیافت شده با مصالح ساختمانی صفر ساختمان محالت پایدار با تحلیل همبستگی بین -

ساختمان افتیبا بازمحالت پایدار  ارزیابیبرای  صال   ساختمان یم صریدر ولانرژی  صفر هایدر   منظوربه ،شهر تبریز ع

ها پرداخته شد و به بررسی شاخص پایداری در محیط،جویی در مصرف انرژی، ایجاد رفاه، امنیت و صرفه کاهش آلودگی،

بندی به میانگین و رتبه SPSSافزار شــده اســت. و با اســتفاده از نرمهای موردنظر در قالب پرســشــنامه منعکسشــاخص

 باشد.ذیل کامالً محسوس می نمودارشده است که در جدول و اختهها پردشاخص

 

 تبریز عصر شهرمحله ولی در انرژی صفر ساختماندر  یمصالح ساختمان افتیبا باز داریپا ارزیابی محالت .7شماره جدول 

 هاشاخص میانگین تعداد رتبه

 انرژی مصرفحداقل رساندن به  3/70 382 3 

 اختن منابع طبیعیپایدار س 3/60 382 6 

 و کیفیت باالی زندگی محیطپایداری  3/56 382 7 

 و ایجاد محیط امن محیطافزایش حس تعلق به  3/50 382 8 

 دسترسی به محیط سالم و پایدار 3/44 382 9 

 ساختمانکاهش ضایعات مصال   3/80 382 2 

 افزایش زیبایی محیط 3/85 382 1 

 ساختمانا و سرمای شدید در جلوگیری از گرم 3/70 382 3 

 زیستمحیطلودگی آجلوگیری از  3/66  382 5 

 ی ساختمانیهانهیهزتقلیل یا تعدیل  3/40  382 10 
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  زیعصر شهر تبردر محله ولی یدر ساختمان صفر انرژ یمصالح ساختمان افتیبا باز داریمحالت پا یابیارز .3شکل شماره 

 

های، افزایش زیبایی شده به ترتیب شاخصهای مطرحشود در بین شاخصاال مالحظه میطور که در جدول و شکل بهمان

، 40/0 ها با میانگینبیشترین، تقلیل هزینه 80/0و کاهش ضایعات مصال  ساختمانی قابل بازیافت ، 85/0محیط با میانگین 

ساختمان در  یمصال  ساختمان افتیبا باز داریمحالت پا یابیارز بررسیاند. برای ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین

 جادیا ،یجویی در مصرف انرژصرفه ،یمنظور کاهش آلودگبه زیعصر شهر تبرمواد زائد در محله ولی افتیبا باز یصفر انرژ

 ، از آزمون رگرسیون استفاده شد.طیدر مح یداریو پا تیرفاه، امن
عصر شهر در محله ولی یساختمان صفر انرژ بازیافت مصالح ساختمانی درپایدار با  محالتضریب رگرسیون  .8شماره  جدول 

  زیتبر

sig Standardized coefficients هاشاخص 

 حداقل رساندن منابع انرژی 900/0 000/0

 پایدار ساختن منابع طبیعی 930/0 000/0

 و کیفیت باالی زندگی محیطپایداری  890/0 000/0

 و ایجاد محیط امن محیطلق به افزایش حس تع 910/0 000/0

 دسترسی به محیط سالم و پایدار 876/0 000/0

 ساختمانکاهش ضایعات مصال   893/0 000/0

 افزایش زیبایی محیط 895/0 000/0

 ساختمانجلوگیری از گرما و سرمای شدید در  921/0 000/0

 محیطلودگی آجلوگیری از  932/0 000/0

 ی ساختمانیاهنهیهزتقلیل  924/0 000/0

 

رابطه معنادار و مثبتی بین محالت  000/0آمده دســتبه یداریمعنســط  ( با 8آمده در جدول شــماره )دســتدر نتایج به

جویی در صرفه ،یمنظور کاهش آلودگبه زیعصر شهر تبرمواد زائد در محله ولی افتیبا باز یساختمان صفر انرژ در داریپا

 دارد. دوجو طیدر مح یداریو پا تینرفاه، ام جادیا ،یمصرف انرژ
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. نمودار بازیافت مصالح ساختمان شهری حاصل از )بتن، آجر، فلز، پالستیک، چوب و شیشه( برای پایداری محله 4شکل  شماره 

 ولیعصر تبریز

 

 گیرینتیجه
مصرف  یچگونگ تمرکز بر نیو همچن یمصرف یمناسب تأمین انرژ یبسترها جادیامروزه به سبب گسترش شهرنشینی. ا

ستگ جهی. در نتردیها موردتوجه قرار گچالش نیراهکار مؤثر جهت غلبه بر ا کیعنوان تواند بهمی یانرژ شر  یزندگ یواب ب

ستو آلودگی محیط بیشاهد تخر یگریاز هر زمان د شیامروز، ب یایدر دن یانرژ ریناپذ دیبه منابع تجد ست زی . که میه

ستفاده از ساختمان توانیم به پایداری محالت و کاهش نرژی و بازیافت مواد و ضایعات در محالت شهری میهای صفر اا

های، افزایش شــده به ترتیب شــاخصهای مطرحدر بین شــاخصآلودگی در محالت کمک کنیم نتایج تحقیق نشــان داد 

صال ، و کاهش 85/0با میانگین  طیزیبایی مح ، 40/0 نیانگیها با مزینهه لیتقل و نیشتریب 80/0 نیانگیبا م ضایعات م

ــاص دادهپایین که با مصــال   یهای صــفر انرژبا ســاختمان داریمحله پا نیب تیو در نها اند.ترین رتبه را به خود اختص

از شبکه برق شهری  . زیر استقاللوجود دارد یرابطه مثبت و معنادار زیعصر شهر تبراند در محله ولیشدهساخته یافتیباز

ساختمانهدف غایی و نه ساختمانها میایی در این  شد. در این  ستیم که بنا بهبا شاهد آن ه شی از پیکره ها  عنوان بخ

سبب هدر رفتن انرژی نمیمحیط مجاور و طبیعت پیرامونش نه نماید و های محیطی را ایجاد نمیشود، انواع آلودگیتنها 

مصرف بهینه انرژی، برخورداری از مصال  همساز با اقلیم و  جویی وبلکه یا صرفه گذاردیبر سالمت انسان تأثیر منفی نم

ست سعه پایدار حرکت میقرار گرفتن در چرخه زی سیدن برای  .کندبوم، در جهت تحقق اهداف تو  به باید حلراه این به ر

ــین تأثیر ــان و معمار متقابل مهندس ــاختمان بخش دیگر مهندس ــت توجه ویژه زمانهم طوربه س  به طریق این با تا داش

ست صفر انرژی هایساختمان سخ  حد امکان تا پایداری نیازهای تمامیبه باید ساختمان تنهانه این فرآیند در. یافتد پا

 و هاهزینه کاهش به توجه با مهندســان تأمین نظرات و اجرا و ســاخت در عوامل همه مشــارکت با امکان این بلکه گوید

سر خواهد محیطی منابع اتالف ستراتژی بر .شد می سی و التین ا سترده بر روی منابع فار های عمومی مینای مطالعات گ

طراحی غیرفعال خورشیدی  -1بندی است: طبقهدسته قابل 5تحقق ساختمان صفر انرژی با بازیافت مصال  ساختمانی در 

ساختمان،  -2 ساختمان، -3بهبود کارایی لفاف فضایی  شنایی  سایل و تجهیزات مدیریت بار ان -4بهبود عملکرد رو رژی و

منظور تأمین انرژی کارگیری منابع انرژی تجدید پذیر در سایت بهبه -5منظور کاهش تقاضای انرژی ساختمان و برقی به

ساختمان سویی  ساختمانی. از  صال   ساختمان با بازیافت م صفر مطرح جهان، بهموردنیاز  عنوان منابع عینی های انرژی 
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راهکارهای نوین و خالقانه بوده که هر کدام در بســتر زمینه خود و متناســب با اقتضــائات پروژه  برای مطالعه، دربردارنده

رو مطالعه و یافتن راهکارهای مشــترك آنان کمک شــایانی به طراحان و برنامه ریزان برای شــروع اند، ازاینگرفتهشــکل

 نماید.طراحی می

 

 تقدیر و تشکر
 .قاله حامی مالی نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این م

 

 منابع
شیرین؛  (1 ضا؛ زربخش،  سیدر ضا؛ زالی، نادر )آزاده،  شهری با تأکید بر مؤلفهتحلیلی بر کیفیت محله (1398پرویزی، ر های های 

 .186-200.صص، 61، شماره 17شهر پایدار مطالعه موردی: محله هوسم، شهر رودسر، فصلنامه جغرافیا، دوره 

های نوین در ؛ ششمین همایش پژوهشعملکرد ساختمان با مصرف انرژی صفر با رویکرد پایدار (1395د )امین مقصدی، محم (2
 .302-320 .کرمان، صص ، شهر1395شهریور  25آسمان؛  محوران علم علوم و فناوری، شرکت

صیری م (3 شهر( 1398) صطفی و زینالی عظیم علیب شهربر کیفیت محیط یتأثیر مبلمان  ست  محدوده  یورد)مطالعه م یزی
 .229-248.، صص3، شماره 9ی(، دوره امنطقهریزی برنامه) یاجغراف، فصلنامه رسان(ساعت تا آب دانیاز م زیامام تبر ابانیخ

توســعه  یریگدر جهت شــکل داریهای توســعه پاســنجش شــاخص (1397ارغان، عباس ) ؛کرکه آبادی، زینب ؛پروزن، ادریس (4
 .27-40.، صص1، شماره 1شهر پایدار، دوره  ، فصلنامهدر شهر مهاباد یامحله

سداهلل )زادهشفیع و زاده، محمدبیگ (5 سی با صفر انرژی هایساختمان (1398، ا شمین  تبریز؛ شهر در هتلینگ زمینه در برر ش
 139-125، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، 1398آذر  21؛ لی عمران، معماری و توسعه شهریکنگره م

ضا و پورجعفر، علی (6 شهر 1391) پورجعفر، محمدر ضاهای عمومی موردنیاز در  شنهادی محله، با مرکزیت مسجد و ف ( الگوی پی
 .15-24.، صص10 ، شماره3اسالمی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، دوره -ایرانی

ــا (7 ــهر تبریز،  (1388و مصــیب زاده علی ) پورمحمدی، محمدرض ــهر با تأکید بر ش ــنایی با محله و معیارهای محله بندی ش آش
 .53-89.، صص28، شماره 14ریزی، دوره فصلنامه جغرافیا و برنامه

ــینجان (8 ــفر امکان (1395)زندیه، مهدی  و زاده، امیرحس ــایگی ص ــنجی طراحی یک واحد همس ــلنامه س انرژی در قزوین، فص
 .103-132.، صص3، شماره 2ریزی انرژی، سال گذاری برنامهپژوهش و سیاست

سکونی واحدهای طراحی ( کارهای1398) حبیب زاده، زهرا (9 شرایط رویکرد با انرژی صفر م شک و سرد مناطق اقلیمی به   خ
 سیلی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردبیل.نامه کارشناسی ارشد معماری، به راهنمایی بهرام گیانپاکوهستانی؛ 

ـــا؛ قاســـمی ســـیچانی، مریم؛ خدابخشـــیان کنارکی، مقدی، ) (10  ) طراحی خانه با تئوری انرژی صـــفر (،1395خیری، رض
ZeroEnergy صفهان؛ کنفرانس شهر ا ساالنه ( نمونه موردمطالعه:  صر؛  معماری و جامعه دو سسه1395بهمن  23معا  ، مو

 .253-264.، صص1کشور؛ دوره  علمی مراکز و هادانشگاه همکاری با مهرازی سفیران یشهرساز و معماری

محیطی )نمونه موردی: های عمومی با رویکرد پایداری زیســتمانچارچوبی برای طراحی ســاخت( 1396رســتگار زاده، فاطمه ) (11

 نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری، به راهنمایی عباس مهروان،پایان (،دانشگاه رازی صفر انرژی هتل کنفرانس نزدیک به
 ی.دانشگاه رازمهندسی،  و فنی دانشکده

صادق ) (12  شهر: موردی مطالعه) ایران کویری مناطق در صفر انرژی یهاساختمان سازیپیاده سنجی( امکان1399سالمت، 
 نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مریم مروت، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه اردکان.؛ پایان(اصفهان ورزنه

شکوهی محمد )شیخی عبداهلل ؛زاده اقدم، ابراهیمیفشر (13 شهرلهمح یداریخوب در پا ییحکمروا یابیارز (1397؛ اجزا   یهای 
 .109-128.، صص3، شماره 1، فصلنامه شهر پایدار، دوره رانشهریپ

س (14 صادقی، اکبر )صیادزاده، محمد ا صادقی، هومن؛  صفهان، مکان (1397ماعیل؛  شهر ا صفر انرژی در  ساختمان اداری  یابی 
سومین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، کنفرانس بین سفند  11المللی فناوری و مدیریت انرژی،  شهید 1397ا شگاه  ، دان

 .536-549.بهشتی تهران، صص

سپهر ) (15 صفایی،  ساختمان1396قانع  سی برق قدرت، به راهنمایی جاوید (  شد، مهند سی ار شنا سمینار کار صفر؛  های انرژِی 



 1400 تابستان، 2، شمارۀ 4، دورۀ پایدار شهره صلنامف                                                                                                    104

 خراسانی، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی خراسان.

های های تبریز و ولیعصر شهر تبریز از منظر مؤلفهبررسی تطبیقی پیاده راه (1399) هادی، الناز ؛قنبری، ابوالفضل؛ هادی، الهام (16
 .86-108.صص ،50شماره ، 13دورهپیاده داری، فصلنامه آمایش محیط، 

شعله، م (17 سهند؛  سا؛ فرمند، مریم؛ فتاحی، کاوه )لطفی،  ، کربن بدون هایبرای محله شهری طراحی معیارهای تدوین (1395ه
 .80-92.، صص6، شماره 1دوره  ،هانجنشریه نقش

سین (18 ساختمانرویکرد همه(، 1395اکبری، پریا )علی و مدی، ح صفرجانبه در طراحی  صلنامه ،های انرژی  تجدید  هایانرژی ف
 .16- 11 صص ،1 شماره ،2 سال ،نو و پذیر

ــی کاربردهای(،1395) وادی، محدثه (19 ــفر بررس ــیدی و بادی( در برنامه) انرژی ص ــهر ریزی راهبردیخورش نامه یانپا ؛زابل ش
 .دانشگاه زابل انسانی، علوم و ادبیات کارشناسی ارشد، به راهنمایی اکبر کیانی، دانشکده

 به توجه با تبریز شهر هایراه پیاده در شهری فضای کیفیت هایمؤلفه تطبیقی بررسی (1396و بیات، آتوسا ) سفی؛ فاطمهیو (20
 کنفرانس تبریز؛ ســومین ولیعصــر کوی شــهریار راه پیاده و تربیت راه پیاده موردی نمونه) زنان نیازهای به پاســخگویی میزان
سفیران راه ، 1396اردیبهشت  28 ؛شهری مدیریت و شهرسازی معماری، هایپژوهش ساالنه موسسه معماری و شهرسازی 
 ؛ شیراز. مهرازی

 .ریزی کالن و انرژیمعاونت امور برق و انرژی، تهران: انتشارات دفتر برنامه (1398وزارت نیرو، ترازنامه انرژی ) (21
22) Aksamija, A. (2015) Regenerative Design of Existing Buildings for Net-Zero Energy Use, 

Procedia Engineering, Vol.118, pp.72–80,  
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