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چکیده
رشد شتابان و فزاینده شهرنشینی و در پی آن افزایش جمعیت شهرها ،پیامدهای مختلفی را در زمینههای گوناگون
به دنبال داشته است .یکی از این پیامدها ،رشد صعودی حدود  20درصدی میـزان مصـرف و تقاضـای انـرژی در
شهرها در سه دهه اخیر بوده است .طبق آمار منتشرشده از سوی آژانس بینالمللی انـرژی ،ایـران نهمـین کشـور
تولیدکننده انرژی و دهمین کشور مصرفکننده انرژی در جهان است .به اینگونه که متوس مصـرف انـرژی بـه
ازای هر مترمربع در ایران  2/6برابر متوس مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شـهرهای کشـور،
این رقم به حدود  4برابرمی رسد .با روند چنین شرایطی شاید باگذشت چند سال و اندی دیگر قـادر بـه صـادرات
نفت نباشیم .پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر فرم و بافت شهر بر الگوی مصرف انرژی در شهر همدان صورت
گرفته است .پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی – تحلیلی و بنا بر هدف کاربردی است .روش گردآوری اطالعات نیـز
بهصورت اسنادی و پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش شهر همدان میباشد .تعداد نمونههای موردنظر جهت
بررسی میزان مصرف انرژی 388 ،واحد مسکونی موجود در محالت منتخب میباشد .جهت تعیـین فـرم محـالت
شهر از  5متغیر و  3شاخص اصلی تراکم ،اتصال و اختالط کاربری در محی نرمافزار  GISاستفاده شد .در ادامـه
به بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای تحقیق (مشخصههای فرم شهری و سـاختمانی بـهعنوان متغیـر مسـتقل و
اطالعات میزان مصرف گاز و برق خانوارها بهعنوان متغیر وابسته) با استفاده از نرمافزار  SPSSاقدام شـده اسـت.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین فرم شهر و میزان مصرف انرژی رابطه معناداری وجـود دارد .بهگونـهای
که فرمهای فشرده شهری با میانگین  13422298/66کیلوژول مصرف انرژی ،کارآمـدترین فـرم ازنظـر مصـرف
انرژی هستند .در مقابل فرمهای پراکنده با میانگین  18289848/10کیلوژول مصرف انـرژی ،ناکارآمـدترین نـوع
فرم شهری هستند.
واژگان کلیدی :فرم شهر ،الگوی مصرف انرژی ،محالت شهری ،شهر همدان.

 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
رشد شتابان و فزاینده شهرنشینی و در پی آن افزایش جمعیت شهرها ،پیامدهای مختلفـی را در زمینـههای گونـاگون بـه
دنبال داشته است (سیفی .)1 :1394،یکی از این پیامدها ،رشد صعودی حدود  20درصدی میزان مصرف و تقاضای انرژی
در شهرها در سه دهه اخیر بوده است (رفیعیان و همکاران .)8 :1390،بهطورکلی ساکنین شهرها  60%-80انرژی جهـانی
را مصرف میکنند ( .)Grubler,1012:1310که خود از دو جنبه محدود بودن منابع انرژی مورد مصرف و آلودگیهای
زیستمحیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی قابلتأمل است (سیفی .)1 :1394،استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی و
کارا ساختن مصرف انرژی دو راهکار اصلی تحقق پایداری انرژی بـوده کـه منظـور از کـارایی انـرژی ،مصـرف بهینـه و
کارآمد انرژی است و هدف کاهش رشد تقاضای انرژی ،کاهش مصـرف سـوختهـای فسیلی و بـه دنبـال آن ،افـزایش
عرضه انرژی سالم میباشد .مطالعاتی که در جهان آغازشده ،نشان میدهـد کـه ویژگیهـای کالبـدی محـی در میـزان
مصرف انرژی مؤثر خواهد بود .با توجه به نقش الگوی طراحی و برنامهریزی شهری در بهینهسازی مصرف انرژی ،ضواب
و مقررات در سایر کشورها تهیهشده که در کنار مسائل فنی مربوط به ساختمان ،حـوزه شهرسـازی را نیـز در برمیگیـرد
(سیفی .)1 :1394،طبق آمار منتشرشده از سوی آژانس بینالمللی انرژی ،ایران نهمین کشور تولیدکننده انـرژی و دهمـین
کشور مصرفکننده انرژی در جهان است (خداکرمی و قبادی .)13 :1395 ،مصرف انرژی کل ایـران  3/5برابـر بیشـتر از
ترکیه 14/5 ،برابر بزرگتر از ژاپن و  5برابر باالتر از میانگین انـرژی سـاالنه جهـانی اسـت ( .)Soltani,2012:44بـه
اینگونه که متوس مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران  2/6برابر متوس مصرف در کشورهای صنعتی است کـه
در بعضی از شهرهای کشور ،این رقم به حدود  4برابرمی رسد (زارع شاهآبادی و همکاران .)18 :1392،این در حالی اسـت
که بخش ساختمان نیز بیش از یکسوم انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است و سیسـتمهای گرمایشـی و
سرمایشی ،بزرگترین مصرفکنندگان انرژی ساختمان به شمار میروند (نیکپور و همکاران .)72 :1397،بـا رونـد چنـین
شرایطی شاید باگذشت چند سال و اندی دیگر قادر به صادرات نفت نباشیم (فتحیان پور .)2 :1381،با توجه اقلـیم سـرد و
خشک شهر همدان و باال بودن میزان مصرف انرژیبخش مسکونی بهخصوص در فصل سرد سال ،لزوم دستیابی به فرم
پایدار (فرم شهر و فرم ساختمان) در بهینهسازی مصرف انرژی ضروری به نظر میرسد .تاکنون موارد مختلفی در ارتبـاط
بین فرم شهر و میزان مصرف انرژی موردبررسی قرارگرفته است ،که همگی بر روی بخش حملونقل یا در جهت کاهش
وابستگی ساختمانها به مصرف انرژی جهت تأمین آسایش موردنیاز ساکنین (یعنی تأمین نور ،دما ،تهویـه هـوا) صـورت
گرفته است .لذا در این پژوهش ،تالش بر آن بوده تا تأثیر فرم شهر و ویژگیهای کالبدی ساختمانهای (فرم سـاختمان)
مسکونی بر میزان مصرف انرژی در سطح محله و شهر صورت پذیرد .بنابراین این سؤال به وجود میآید :آیا رابطهای بین
فرم شهر و میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی وجود دارد؟
در ارتباط بافرم شهر و مصرف انرژی مطالعاتی انجام گرفته که به آنها اشاره میشود.
آسوریو1و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان " درک رابطه بین مصرف انرژی و فرم شهری" به این نتیجـه رسـیدند
که انواع ویژگیهای فرم شهری بر مصرف انرژی تأثیر میگذارد .بااینوجود برخی از معیارهـا تـأثیر کمتـری بـر مصـرف
انرژی دارند ،درحالیکه شاخصهای تراکم مانند تراکم جمعیت رابطه قابلتوجهی را بر مصرف انرژی نشـان میدهـد .بـه
اینگونه که بهرهوری انرژی ،توس مناطقی با تراکم جمعیتی باال حاصل میشود .اوکایـل )2010(2در زمینـه فـرم بهینـه
ساختمان و کارایی ازنظر میزان مصرف انرژی تحقیق نموده است .وی در این تحقیق ،بـا تأکیـد بـر تفاوتهـای موجـود
درزمینه فرمهای متناسب برای ساختمانها در عرضها و اقلیمهای متفـاوت جغرافیـایی ،فـرم پیشـنهادی خـود را بـرای
1 . Osorio
2 . Okeil
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بلوکهای مسکونی ارائه مینماید  .فرم پیشنهادی وی ،بیشترین میزان جذب نور خورشـید در زمسـتان را فـراهم آورده و
همچنین از میزان اثر جزیره حرارتی در شهرها میکاهد .بهطورکلی ،تأکید اصلی و ویژه این تحقیق بر ساختمان و فرم آن
بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی میباشد .نیکپور و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان "تحلیـل
رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن ،موردمطالعه :بابلسر :به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین
مصرف انرژی و فرم ساختمان وجود دارد .همچنین یافتههای دیگر پژوهش آنها نشان داده اسـت کـه اگـر در فرمهـای
فشرده شهری ،بافت فرسوده غالب نباشد میزان مصرف انرژی بسیار کمتر از سـایر فرمهـا اسـت .حـاجی پـور و فـروزان
( )1393در مقاله" بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی در شهر شـیراز" بـه ایـن
نتیجه رسیدند که بین الگوی سکونت و میزان مصرف انرژی عملکردی ،رابطه همبستگی قوی وجـود دارد .بـین کیفیـت
بنای ساختمان ،نوع سازه و مساحت با میزان مصرف انرژی عملکردی رابطه همبستگی بـا شـدت متوسـ برقـرار اسـت.
همچنین خانههای حیاط مرکزی با  65گیگا ژول بر مترمربع دارای بیشترین سرانه مصرف انرژی عملکردی در بین سایر
الگوهاست.
مبانی نظری
در تعریف کلی فرم آمده ،الگوی توزیع فضایی فعالیتهای انسان ،در برهـهای خـاص از زمـان (.)Anderson,1996:8
لینچ ( )1981نیز ،فرم شهری را الگوی فضایی عناصر کالبدی بزرگ ،ساکن و دائمی در شهر تعریف میکنـد .درمجمـوع
میتوان گفت ،فـرم شهری نتیجه گـرد هم آمدن مفاهیم و عنـاصر متعددی از ساختار شهر اسـت ،عناصـر ایـن مفـاهیم
ممکن است مواردی مانند ،الگوی خیابان ،اندازه و شکل بلوک ،طراحی خیابان ،شـکلبندی قطعـه ،پارکهـا و فضـاهای
عمومی و مانند این باشد (رسـتگار .)22 :1396،تعیـین الگـوی توسـعه شـهر ،ازجملـه مـواردی میباشـد کـه در فرآینـد
برنامهریزی شهری در مورد آن تصمیم گرفته میشود (عباسی و حاجی پور .)24 :1393،درواقع الگـوی توسـعه هـر شـهر
بهطور مستقیم با میزان گسترش شهر ،نحوه مکانیابی ساختمانهای مسکونی ،ویژگیهای کالبـدی سـاختمانها ارتبـاط
داشته ،که با کمی دقت به ماهیت موارد مذکور ،تأثیرگذاری آنهـا را در میـزان مصـرف در بخشهـای متخلـف انـرژی
بهخصوص بخش ساختمان مشخص میگردد ( .)frey,2005:4جنبش نوشهرسـازی ،یکـی از مبـانی فکـری پشـتیبان
موضوع انرژی در حیطه شهرسازی میباشد .شهرسازی نوین یا نوشهرسازی ،جنبشی در ایاالتمتحده است کـه در اوایـل
دهه  80ظهور کرد و با بح درباره رشد حومه شهری در قالب خلق شـهرها و مجتمعهـای کوچـک ،گسـترش بیرویـه
شهرها را به چالش کشید .این جنبش بههیچوجه نیازهای حیات مدرن و پسامدرن را رد نمیکند ،بلکه میکوشد در جهت
رفع آنها راهحلهایی کالبدی ،فنی و ...متناسب با حیات انسانی و حفظ محی زیست بـا تأکیـد بـر جایگـاه فراموششـده
انسان و نه اتومبیل ،بیابد ( .)caves,2005:332بررسی منشور نوشهرسازی نشان میدهد که این جنبش بهطور مستقیم
بر پایداری و استفاده کمتر از منابع انرژی محدود و تجدید ناپذیر تأکید داشته و توجـه بـه ایـن مهـم را در زمـره اصـول
اساسی شکلدهی شهرها و اجتماعات زیستی قرار داده است (رفیعیان و همکـاران .)109 :1390،بـرای نمونـه در بریتانیـا
برآورد میشود که مصرف انرژی در ساختمانها شامل حدود  29درصد از کل مصرف انرژی است .این واقعیت ،انگیـزهای
اساسی در تدوین سیاستهای پایدار بریتانیا محسوب میشود که دولت طی آن از بخش ساختوساز و نظـام برنامـهریزی
کشور انتظار دارد که تمامی ساختهای جدید را بهگونهای طراحی و اجرا کند که فاقد هرگونـه انتشـار دیاکسـید کـربن
ناشی از مصارف خانگی باشند (نیکپور و همکاران .)74 :1397،درواقع یکی از روشهای کم و یا حتی بی هزینه کـاهش
مصرف انرژی در ساختمانها ،روش شهرسازی و معماری میباشد .روشهای شهرسازی و معماری کاهشدهنده مصـرف
انرژی ،روشهای پایداری بوده و چه ازنظر اقتصادی و چه ازنظر زیستمحیطی مناسـبتر از دیگـر روشهـای میباشـند
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(نصراللهی .)4 :1390،بهطورکلی میتوان اذعان کرد که مطالعات مرتب با سنجش ارتبـاط میـان فـرم شـهری و الگـوی
مصرف انرژی هنوز در سطح آنچه میتوان آنها را جنبههای محلی مؤثر بر الگوی فرم شهری نامید ،مانند فرم فیزیکـی
ساختمانها هم چون اندازه زیربنا و عرصه بنا ،تعداد طبقات و نوع واحدهای مسکونی مانند خانههای مستقل ،نیمهمستقل
و ردیفی و غیره همچنان در مراحل اولیه قرار دارند چنین جنبههایی در کل به ابعاد تراکم و مورفولوژی شهری نیز مرتب
میباشند .با توجه به اینکه ساختمانها هیچوقت صد در صد عایقبندی نیستند ،مصرف انرژی و کارایی سـاختمانها نیـز
بیشک به فرم فیزیکی آن ها مرتب است .مصرف انرژی با توجه به از دست رفتن گرما به دلیل نوع اسـکلت سـاختمان،
مسئلهای کامالً شناختهشده و در صورت یکسان بودن تأثیر دیگر عوامل ،مبانی بالقوه مفیدی برای پیشبینـی و مقایسـه
الگوی مصرف انرژی در ساختمانها میباشد(نیکپور و همکاران.)74 :1397 ،
روش پژوهش
در پژوهش حاضر ترکیبی از روشهای توصیفی – تحلیلی و مطالعه میدانی استفادهشده است .در ابتدای کار با اسـتفاده از
اطالعات بلوکهای آماری مرکز آمار ایران و شیپفایل شبکه معابر شهر همدان که در محی  Gisطبقهبندی شدند ،بـه
تعیین فرم محالت ازنظر پراکندگی و فشردگی پرداخته شد .درواقع برای تعیین فرم محالت از  7متغیـر و چهـار شـاخص
اصلی تراکم ،اتصال ،تمرکز و اختالط کاربری استفاده شد و برای بی مقیـاس سـازی شـاخصها از روش بهنجـار سـازی
فازی در نرمافزار  Excelبهره گرفته شد .در بخش دوم به نمونهگیری و تعیین محدوده مطالعاتی در شهر همدان پرداخته
شد .سپس به منظور تکمیل پایگاه داده به انجام مطالعات میدانی برای گردآوری کیفیت ساختمان و میزان مصرف انـرژی
بر اساس قبوض برق و گاز خانوار در سطح محالت منتخب پرداخته شد .روش نمونـهگیری در ایـن پـژوهش ،بهصـورت
خوشهبندی چندمرحلهای بدینصورت که پرسشنامهها بهصورت تصادفی در بین شهروندان هـر محلـه بـر اسـاس تعـداد
مساکن هر محله ،پخششده است .برای تعیین حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعـه آمـاری از فرمـول کـوکران
استفادهشده است و حجم نمونه برابر با  378واحد مسکونی به دست آمد ولی برای جلوگیری از ریزش اقدام بـه برداشـت
اطالعات مربوط به  388واحد مسکونی شد .روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفـای
کرونباخ برابر با  0/723محاسبه گردید .همچنین برای تبدیل واحدهای برق و گـاز برداشتشـده از قبـوض (بـرق و گـاز)
خانوار به واحد انرژی از رابطه :هر یک کیلووات ساعت برابر است با

ژول برای مصرف برق و برای مصرف

گاز ،با توجه به اینکه هر یک مترمکعب گاز طبیعی  8200کیلوکالری انرژی دارد و هر کیلوکالری انرژی مقدار 34308/8
کیلوژول انرژی دارد ،از این رابطه بهره گرفته شد .در ادامه کار برای تحلیل رابطه میان فرم و انرژی از آزمونهای آماری
ضریب همبستگی پیرسون ،اِتا و آزمون  tدونمونهای مستقل در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
جدول شماره .1شاخصهای تعیین فرم محالت شهر
شاخص

زیر شاخص
تـراکم ناخـالص
مسکونی

نحوه محاسبه
₌PD

تراکم
تــــراکم کلــــی
مسکونی

₌TRD

تراکم ساختمانی
=FAR

منبع
(نیکپور و همکاران)1397 ،
(رضازاده و همکاران)1395 ،
(ابراهیمزاده و همکاران)1395 ،

توضیحات
به معنای جمعیـت در واحـد سـطح و معمـوالً نفـر در هکتـار اسـت.
بهطورمعمول این شاخص را در قلمرو شهر یـا منـاطق درونشـهری
تراکم ناخالص مسکونی نیز میگویند .این شـاخص حاصـل تقسـیم
جمعیت بر مساحت جغرافیایی موردنظر (ناحیه ،شهر ،محله) میباشد.
این شاخص ،حاصل تقسیم تعداد واحدهای مسکونی منطقه موردنظر
بر مساحت جغرافیایی همان منطقه میباشد.

(نیکپور و همکاران)1397 ،
(نیکپور و همکاران)1396 ،

تراکم ساختمانی برابر است با نسـبت سـطح زیربنـای سـاختمان (در
تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین.

(نیکپور و همکاران)1397 ،
(نیکپور و همکاران)1396 ،

بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی...

اتصال

اختالط

نســــبت شــــبکه
ارتباطی کل
اخـــــــــــتالط
کاربری

=C

آنتروپی شانون
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منظور ،نسبت مساحت خیابان منطقه ،بهکل مسـاحت خیابـان شـهر
میباشد .هرچقدر مقدار این مساحت باالتر باشد سهم منطقه از کـل
شبکه ارتباطی شهر بیشتر است.

(نیکپور و همکاران)1397 ،
(نیکپور و همکاران)1396 ،

روش نسبت مساحت کاربریها با استفاده از شاخص آنتروپی شـانون
استفادهشده است .شاخص آنتروپی روشی برای اندازهگیری تغییـرات،
پراکندگی یا تنوع است و نشاندهنده مقـداری اسـت کـه کاربریهـا
بهصورت ناهمگن دریک محله توزیع یا پخششـدهاند .مقـدار صـفر
نشــاندهنده همگــونی اســت و وقتــی اتفــاق میافتــد کــه تمــام
کاربریهای در منطقـه از یـک نـوع باشـند .مقـدار یـک بـه معنـی
ناهمگونی کامل است؛ یعنی منطقه موردنظر دارای توزیع یکنـواختی
ازنظر کاربریها مختلف است.

(پورمحمدی و همکاران)1394 ،
(حکمت نیا و موسوی)1390 ،
(لطفی و همکاران)1387 ،

محدوده مورد مطالعه
محدوده مکانی تحقیق ،شهر همدان است .این شهر با وسعتی حدود  7253هکتار (ساعد نیا و همکاران .)6 :139 ،در سال
 1395دارای جمعیتی بالغبر  548373نفر میباشد (مرکز آمار  .)1395این شهر از شمال با کبودرآهنگ و رزن ،از شرق بـا
استان مرکزی و از جنوب با مالیر و تویسرکان و از غرب هم با بهار هممرز است (صفی و نظریان .)56 :1393 ،محـدوده
موردمطالعه تمام نواحی شهر همدان است .که دربرگیرنده  4منطقه 12 ،ناحیه و  75محله میباشـد .بـا توجـه گسـتردگی
محدوده موردمطالعه ،از میان محالت شهر همدان  6محله بهعنوان محالت منتخب برای مطالعه انتخاب گردیدنـد .ذکـر
این نکته نیز ضروری که سعی گردید که با توجه به بافت شعاعی شهر همدان ،پراکنش محالت بهگونـهای باشـد کـه 2
محله از بافت تاریخی 2 ،محله از بافت قدیمی و درنهایت  2محله از بافت جدید انتخاب شوند .درمجموع میتـوان گفـت
این محالت منتخب بهعنوان نمایندهای از محالت واقع دریافتهـای مختلـف اعـم از بافـت مرکـزی (تـاریخی) ،میـانی
(قدیمی) ،و بافت پیرامونی (جدید) هستند .شکل شماره ()1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها
در پژوهش حاضر برای مشخص کردن فرم محالت منتخب از  3شاخص اصلی فـرم ،یعنـی اخـتالط کـاربری ،تـراکم و
اتصال استفادهشده است .درمجموع هرکدام از این شاخصهای موردنظر بـه زیرشـاخههایی تقسـیم شـدند کـه در ادامـه
بهتفصیل وضعیت هر یک از این شاخصها در سطح محالت منتخب پرداختهشده است.
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 تراکم
تراکم جمعیت

در رابطه با تراکم جمعیت میتوان گفت طبق تجزیهوتحلیل انجامشده ،تراکم جمعیت در سطح محالت منتخب متوس تا
زیاد است؛ پرتراکمترین محالت ،محله حمام قلعه است که  273نفـر در هکتـار جمعیـت دارد .و محلـه بـرج قربـان کـم
تراکمتر ین محله ،از بین محالت منتخب است که مقدار تراکم آن  130نفر در هکتار میباشد.
تراکم کلی مسکونی

طبق محاسبات انجامشده محالت حمام قلعه و سعیدیه هرکدام به ترتیب با  86/23و  77/01واحد مسکونی در هر هکتـار
بیشترین تراکم کلی مسکونی را در بین محالت منتخب دارا میباشند که این امر گویایی این است که این محالت بافت
متراکمتری نسبت به سایر محالت منتخب دارند .همچنین محله برج قربـان بـا  40/40واحـد مسـکونی در هـر هکتـار،
پایینترین تراکم را در بین محالت سایر محالت دارد.
تراکم ساختمانی

در این پژوهش درصد تراکم ساختمانی مسکونی بررسیشده ارزیابیشده است .با توجه به جـدول شـماره  2محلـه حمـام
قلعه با رقم  90/01در رتبه نخست قرار دارد که نشاندهنده تراکم بیشتر و فشردهتری از ساختمانهای مسکونی در سطح
این محله میباشد .همچنین محله سعیدیه با رقم  85/40در رتبـه دوم قـرار دارد .و محلـه بـرج قربـان بـا  36/43دارای
کمترین درصد از تراکم ساختمانی میباشد که نشاندهنده تراکم پراکندهتری از ساختمانهای مسکونی میباشد.
جدول شماره  .2توزیع تراکم در سطح محالت منتخب
ردیف
1
2
3
4
5
6

نام محالت
حاجی
حمام قلعه
برج قربان
چرچره
سعیدیه
استادان

تراکم جمعیت
220/94
273/32
130/94
164/05
236/21
176/67

تراکم کلی مسکونی
69/41
86/23
40/40
55/31
77/01
55/53

درصد تراکم ساختمانی
65/02
90/01
36/43
60/67
85/14
56/21

 اتصال

مفهوم عینی اتصال به معنی ارتباط فضایی است؛ بدین معنا که هر چه مقدار اتصال بیشتر باشد ،تعـداد ارتباطـات فضـای
مدنظر و دیگر فضاها بیشتر است .و همچنین هرچقدر میزان اتصال بیشتر باشد به معنی این است که در سـطح محـالت
بلوکهای ساختمانی بیشتری گنجاندهشده است ،که این خود یکی از رهیافتهای مهم در فرمهای فشرده شـهری اسـت
که در نتیجه به کاهش میزان مصرف انرژی منجر میشود.
نسبت شبکه ارتباطی کل

همانگونه که از جدول شماره  3مشخص است ،محله سعیدیه با رقم  0/214بیشترین سهم از شبکه ارتباطی محـالت را
دارا میباشد ،در مقابل محله چرچره با عدد  0/117کمترین سهم از شبکه ارتباطی کل محالت را به خود اختصـاص داده
است.
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ردیف
1
2
3
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جدول شماره  .3انواع اتصال در سطح محالت منتخب
ردیف نام محالت نسبت شبکه ارتباطی کل
نام محالت نسبت شبکه ارتباطی کل
0/117
چرچره
4
0/141
حاجی
0/238
سعیدیه
5
0/155
حمام قلعه
0/214
استادان
6
0/132
برج قربان

 اختالط کاربری

به مکانیابی انواع مختلف کاربریها (مسکونی ،تجاری ،اداری ،تفریحی ،و غیره) در کنار همدیگر اشاره دارد که میتوانـد
در مقیاسهای متنوعی شامل اختالط در درون ساختمانها (مانند خردهفروشـی در طبقـه همکـف و ادارات و سـاکنان در
طبقات باال) ،یا اختالط در درون خیابانها و یـا در داخـل محـالت مسـکونی قابلیـت اجراشـدن داشـته باشـد( .قـدمی و
همکاران .)48 :1396،در این پژوهش برای ارزیابی اختالط کاربری از شاخص کثـرت یـا تـراکم کاربریهـا ،نشـاندهنده
حجم یا مقدار اختالط کاربریها ،استفادهشده است .همچنین برای این پژوهش از میان روشهای تعیین کثرت یا تـراکم،
روش نسبت مساحت کاربریها با بهرهگیری از شاخص آنتروپی شانون در نظر گرفته شد .شاخص آنتروپی شانون ،روشـی
برای اندازهگیری تغییرات ،پراکندگی یا تنوع (نیکپور و همکاران.)95 :1396 ،

در این فرمول  ،Piنسبت مساحت هر کاربری از مساحت کل کاربریهای محله و  ،Kتعداد کاربریها در محله اسـت .بـا
توجه به محاسبات انجامشده در سطح محالت منتخب ،میزان اختالط کاربری فق در سطح محله اسـتادان دارای توزیـع
یکنواختتری از کاربریها در مقایسه با دیگر محالت است .جدول شماره  4اختالط کاربری در سطح محالت منتخـب را
نشان میدهد.

ردیف
1
2
3

جدول شماره  .4اختالط کاربری در سطح محالت منتخب
اختالط کاربری ردیف نام محالت اختالط کاربری
نام محالت
0/274
چرچره
4
0/254
حاجی
0/305
سعیدیه
5
0/287
حمام قلعه
0/364
استادان
6
0/253
برج قربان

تعیین فرم محالت

برای تعیین فرم محالت منتخب  5شاخص بهکاررفته و با بهرهگیری از روش بهنجار سازی فازی امتیازات هـر محلـه بـر
اساس شاخصهای باال محاسبهشده است.

در این فرمول  ،Xijمقدار هر شاخص در محله موردنظر
) ،Max (Xijماکزیمم مقدار هر شاخص در سطح کل محالت
) ،Min (Xijمینیمم مقدار هر شاخص در سطح کل محالت
برای استفاده از رابطه باال ،بسته به جهت هر شاخص (مثبت یا منفی) ،از رابطه مثبت یا منفی روش بهنجارسـازی فـازی
استفاده میشود .بر اساس امتیازات بهدستآمده در جدول شماره  ،5محله سعیدیه با امتیاز  0/561در رتبـه نخسـت قـرار
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دارد.
جدول شماره  .5امتیاز بهنجار سازی فازی در سطح محالت منتخب
ردیف
1
2
3

نام محالت
حاجی
حمام قلعه
برج قربان

ردیف

امتیاز بهنجار
سازی فازی
0/291
0/518
0/025

4
5
6

نام محالت
چرچره
سعیدیه
استادان

امتیاز بهنجار
سازی فازی
0/14
0/561
0/402

برای طبقهبندی نهایی فرم از فرمول فاصله تعیین طبقات استفاده شد .بر اساس این فرمول ابتدا بزرگترین عدد هر طبقه
تراکم را منهای کوچکترین عدد همان طبقه نموده و سپس آن را بر تعداد طبقات تقسـیم مینمـاییم .همانگونـه کـه از
جدول شماره  6مشخص است ،محالت به  3نوع فرم (پراکنده ،میانی ،فشرده) تقسیم شدند .که در این میان محالت برج
قربان و چرچره دارای بافت پراکنده ،محله حاجی دارای بافت میانی و نهایتاً محالت سعیدیه ،استادان و حمام قلعـه دارای
بافت فشرده هستند .شکل شمار ( )2طبقهبندی فرم محالت.
= فاصله تعیین طبقات
جدول شماره  .6طبقهبندی فرم محالت منتخب
محالت
برج قربان ،چرچره
حاجی
سعیدیه ،استادان ،حمام قلعه

دامنه تغییرات
0/178
0/178
0/178

دامنه طبقاتی
0/025 - 0/203
0/203 - 0/381
0/ 381 - 0/561

نوع فرم
پراکنده
میانی (نیمه پراکنده ،نیمه فشرده)
فشرده

شکل شماره  .2طبقهبندی فرم محالت منتخب از شهر همدان

در رابطه با تحلیل همبستگی باید گفت که با توجه به ماهیت متغیرهای دخیل در محاسبات ،از  3نوع ضریب همبسـتگی
پیرسون ،آزمون  tتک نمونهای مستقل و اتا کمک گرفتهشده است .با مبنا قرار دادن جدول شماره ( ،)7میتوان در مـورد
تحلیل ضرایب همبستگی جدول شماره ( 8و  )9قضاوت کرد.
جدول شماره  .7تفسیر ضرایب همبستگی
تفسیر
خیلی اندکی و قابلچشمپوشی
اندک

ضریب همبستگی
0/1 -0/0
0/3 -0/1
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متوس
زیاد
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0/5 -0/3
1/0 -0/5

همانگونه که در جدول شماره  8مشاهده میشود مؤلفههای مربوط به فرم ساختمان در محالت منتخب از طریق آزمـون
پیرسون مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که بین متغیر مساحت زیربنا (متغیـر مسـتقل) و متغیرهـای وابسـته
مصرف برق ( ،)0/147مصرف گاز ( )0/340و مصرف انرژی ( )0/228همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنـین
بین متغیر عمر ساختمان (متغیر مستقل) و متغیرهای وابسته مصرف برق ( ،)0/131مصرف گاز ( )0/350و مصرف انـرژی
( )0/182همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی اینکه با افزایش عمر ساختمان میزان مصرف برق ،گـاز و مصـرف
انرژی افزایش مییابد .از سوی دیگر همبستگی منفی و معنیداری میان مصرف انـرژی (متغیـر وابسـته) و متغیـر تعـداد
طبقات ( )-0/108وجود دارد .یعنی با افزایش تعداد طبقات مصرف انرژی کاهش مییابد .بررسیها نشان میدهد که بین
تعداد اتاق در واحد مسکونی ( ،)0/191تعداد پنجره در واحد مسکونی و مصرف انرژی همبستگی مثبت و معنیداری وجود
دارد( .جدول .)8
جدول شماره  . 8نتایج حاصل از تفسیر ضرایب همبستگی پیرسون (متغیرهای مساحت ،عمر ساختمان ،تعداد طبقات ،و تعداد پنجره)

متغیر
مستقل

متغیر وابسته

ضریب
همبستگی

Sig

مساحت زیر
بنا

میانگین مصرف برق
میانگین مصرف گاز
میانگین مصرف انرژی
میانگین مصرف برق
میانگین مصرف گاز
میانگین مصرف انرژی
میانگین مصرف انرژی
میانگین مصرف انرژی
میانگین مصرف انرژی

0/147
0/340
0/228
0/131
0/350
0/182
-0/108
0/191
0/109

0/004
0/000
0/000
0/010
0/000
0/000
0/034
0/033
0/033

عمر
ساختمان
تعداد طبقات
تعداد اتاق
تعداد پنجره

قابلچشمپوشی

تفسیر
اندک
*

زیاد

متوس
*

*
*
*
*
*
*
*

نتایج آزمون اِتا نشان میدهد که هر یک از متغیرهای ارتباط ساختمان با فضای اطراف ،مصالح ساختمانی ،نـوع اسـکلت،
جهتنما ،نوع واحد مسکونی ،نوع پنجره ،عایق بندی دیوار ،نوع دیوار و فرم شهر رابطه همبستگی اندک با میزان مصـرف
انرژی دارند ،در مقابل متغیر عایق پشتبام با میزان مصرف انرژی رابطه همبستگی متوس دارد (جدول .)9
جدول شماره  . 9نتایج حاصل از تفسیر ضرایب همبستگی آزمون اِتا (متغیرهای مصالح ساختمانی ،نوع اسکلت ،عایق پشتبام و )...
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب

Sig

همبستگی

تفسیر
قابلچشمپوشی

اندک

ارتباط ساختمان با فضای اطراف

میانگین مصرف انرژی

0/186

0/010

*

مصالح ساختمانی

میانگین مصرف انرژی

0/163

0/027

*

نوع اسکلت

میانگین مصرف انرژی

0/134

0/018

*

نوع عایق پشتبام

میانگین مصرف انرژی

0/464

0/000

جهتنما

میانگین مصرف انرژی

0/161

0/042

*

نوع واحد مسکونی

میانگین مصرف انرژی

0/203

0/000

*

نوع پنجره (دوجداره یا معمولی)

میانگین مصرف انرژی

0/170

0/001

*

عایقبندی دیوار

میانگین مصرف انرژی

0/136

0/007

*

نوع دیوار (دوجداره یا معمولی)

میانگین مصرف انرژی

0/214

0/000

*

فرم شهر

میانگین مصرف انرژی

0/122

0/051

*

متوس

*

زیاد
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نتایج حاصل از آزمون  tمیان متغیرهای پژوهش

همانطور که در جدول شماره  10مشاهده میشود  5مؤلفه مربوط به فرم ساختمان در بـین محـالت منتخـب از طریـق
آزمون  tمورد آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان داد کـه بـین میـانگین مصـرف انـرژی در واحـدهای مسـکونی آپارتمـانی
(میانگین  )12311962/70و غیر آپارتمان (میانگین  )17771822/71تفاوت وجـود دارد یعنـی اینکـه میـانگین مصـرف
انرژی در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی بیشتر است و این تفاوت با توجه به آزمون  tمعنیدار (سطح معنیداری )0/05
است .از نتایج دیگر پژوهش این بود که بین واحدهای مسکونی شخصی و استیجاری ازنظر میزان مصرف انـرژی تفـاوت
معناداری وجود ندارد .و این دو گـروه از نمونـهها بـا سـطح اطمینـان  95درصـد در میـانگین مصـرف انـرژی (شخصـی
 14242299/42کیلوژول و استیجاری  14236479/81کیلوژول) با هـم مشـابه هسـتند .بررسـیهای دیگـر از پـژوهش
نشــان دهنده آن اســت کــه میــانگین مصــرف انــرژی در واحــدهای مســکونی کــه دارای پنجــره دوجــداره هســتند (بــا
 10655953/65کیلوژول) کمتر و پایینتر از واحدهای مسکونی با پنجره معمولی ( 15835081/21کیلوژول) است .آزمون
 tنشان میدهد که در سطح معنیداری کمتر از  0/05این تفاوت در میزان مصرف انرژی معنیدار است .همچنـین نتـایج
آزمون  tنشان میدهد که میانگین مصرف انرژی در واحـدهای مسـکونی بـا دیوارهـای دوجـداره پـایینتر از واحـدهای
مسکونی با دیوار معمولی است که این میانگین بـرای دیوارهـای دوجـداره  10637104/65کیلـوژول و بـرای دیوارهـای
معمولی  16477847 /50کیلوژول است .پس طبق شواهد ،این آزمون وجود تفـاوت در سـطح معنـیداری  0/05را تائیـد
میکند .در پایان به بررسی وجود تفاوت در بین واحدهای مسکونی با دیوارهای عایقبندی شده پرداخته شد؛ نتایج نشـان
میدهد بین واحدهای مسکونی دارای دیوار عایقبندی شده و واحدهایی با دیوار بدون عایق ازنظر میانگین مصرف انرژی
تفاوت معناداری وجـود دارد .بهطوریکـه میـانگین مصـرف انـرژی در واحـدهای مسـکونی بـا دیـوار عایقبنـدی شـده
 5833795/46کیلوژول کمتر از واحدهای با دیوارهای معمولی میباشد.
جدول شماره  .10نتایج آزمون  tدو نمونهای مستقل بین متغیرهای فرم و مصرف انرژی
ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

گروهها

1

نوع واحد مسکونی

مصرف انرژی

2

نوع مالکیت

مصرف انرژی

3

نوع پنجره

مصرف انرژی

4

نوع دیوار

مصرف انرژی

5

عایقبندی

مصرف انرژی

آپارتمان
غیر آپارتمانی
شخصی
استیجاری
دوجداره
معمولی
دوجداره
معمولی
دارای عایق
بدون عایق

میانگین مصرف انرژی (کیلوژول)
12311962/70
17771822/71
14242299/42
14236479/81
10655953/65
15835081/21
10637104/65
16477847/50
9339702/33
15173497/79

مقدار T

Sig

-4/066

0/000

0/080

0/765

-3/384

0/001

-4/114

0/000

-2/698

0/007

میانگین مصرف انرژی در میان فرمهای مختلف

پژوهش حاضر نشان میدهد که بین فرمهای مختلف شهری و مصرف انرژی رابطـه وجـود دارد .بهطوریکـه فرمهـای
فشرده شهری که شامل  3محله استادان ،سعیدیه ،و حمام قلعه است با میـانگین  13422298کیلـوژول مصـرف انـرژی،
کمترین میزان مصرف انرژی را نسبت به سایر فرمهای شهری به خود اختصاص داده است .به همین دلیل میتوان ایـن
فرم را کارآمدترین گونه فرم شهری ازنظر میزان مصرف انرژی دانست .نکتهای که در اینجا وجود دارد این اسـت کـه بـا
توجه به جدول شماره  5محله استادان امتیاز کمتری را از میزان فشردگی نسبت به دو محله سعیدیه و حمام قلعه به خود
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اختصاص داده است .ولی با نظر به این نکته که این محله در بافت جدید شـهر قرارگرفتـه اسـت و دارای سـاختمانهای
بیشتری با عمر کمتر از  10سال است( .شکل شماره  3که عمر ساختمانهای کمتر از  10سال نمونهها را نشان میدهد).
این محله ازنظر میزان مصرف انرژی با محله سعیدیه تا حدودی در یک سطح باشد .در مقابل محله حمام قلعـه در میـان
سایر بافتها ی فشرده ،داری بیشترین میزان مصرف انرژی است ،که شاید یکی از دالیـل مصـرف زیـاد انـرژی در ایـن
محله ،قرارگیری این محله در بافت تاریخی شهر باشد که اکثر ساختمانهای مسکونی دارای بـافتی فرسـوده هسـتند .در
خصوص مصرف انرژی در بافت میانی ،همانطور که از جدول شماره  11برمیآیـد ،ایـن بافـت بـا میـانگین 15217403
کیلوژول مصرف انرژی در رتبه دوم ازنظر میزان مصرف انرژی قرار دارد .و درنهایت بیشترین میزان مصـرف انـرژی بـه
بافت پراکنده شهری اختصاص دارد .که میانگین مصرف انرژی در این فرم برابر است با  18289848/10کیلـوژول .پـس
میتوان گفت که ناکارآمدترین نوع بافت شهری ازنظر میزان مصرف انرژی بافتهای پراکنده شهری هستند.
جدول شماره  .11میانگین مصرف انرژی با واحد کیلوژول ،کیلووات ،مترمکعب به تفکیک فرمهای مختلف شهری
مصرف انرژی
میانگین مصرف انرژی (کیلوژول)
میانگین مصرف انرژی برق (کیلووات)
میانگین مصرف انرژی گاز (مترمکعب)

فرم فشرده
13422298/66
260/48
320/28

فرم میانی
15217403
305/86
372/57

فرم پراکنده
18289848/10
405/93
428/48

شکل شماره  .3تعداد ساختمانهای با عمر کمتر از  10سال در بین محالت منتخب

مقایسه میانگین مصرف انرژی در محالت منتخب

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که میانگین مصرف انرژی در سطح محالت منتخـب تـا حـدودی متفـاوت اسـت.
سعیدیه با میانگین  11582189کیلوژول مصرف انرژی ،پایین ترین میزان مصرف انرژی را در بـین محـالت منتخـب بـه
خود اختصاص داده است .در مقابل محله برج قربان با میانگین  18671733کیلوژول بـاالترین میـزان مصـرف انـرژی را
داشته است.
جدول شماره  .12میانگین مصرف انرژی در محالت منتخب
ردیف
1
2
3

نام محالت
برج قربان
حمام قعله
حاجی

میانگین مصرف انرژی
18671733
14559860
15217403

ردیف
4
5
6

نام محالت
چرچره
سعیدیه
استادان

میانگین مصرف انرژی
17908255
14124847
11582189
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شکل شماره .4میانگین مصرف انرژی در بین محالت منتخب

نتیجهگیری
بهینهسازی مصرف انرژی ،عالوه بر نقش عمدهای که در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت ،باع کاهش آلودگیهای
زیستمحیطی ناشی از مصرف بیرویه انرژی خواهد شد .در کشورهای صنعتی ،با تدوین برنامههای درازمدت و بر اساس
پشتوانه فرهنگی ،کاهش مصرف انرژی مورد تأکید قرارگرفته و بدین ترتیب بخش قابلمالحظهای از انـرژی بـه بخـش
صنعت و تولید اختصاص داده میشود .آمارها نشان میدهند که مصرف انرژی در بخش مسکن در ایـران بهینـه نبـوده و
قابلیت صرفهجویی در این بخش وجود دارد .در بخش ساختمان ،رعایت مبحـ  19مقـررات سـاختمانی ،یکـی از نکـات
ضروری به شمار میرود .عالوه بر آن ،الزم است به مقیاس فراتر از ساختمان ،یعنی حوزه شهرسازی نیز توجه شود .یکی
از مهم ترین اقدامات در این زمینه توجه خاص به بازنگری مجدد فرم و عملکرد شهری است .هدف اصلی ایـن پـژوهش
بررسی تأثیر فرم شهر بر الگوی مصرف انرژی بود .بدین منظور محالت منتخب بر اسـاس  5متغیـر و  3شـاخص اصـلی
تراکم ،اتصال و اختالط کاربری در سطح فرم فشرده ،فرم میانی و فرم پراکنده طبقهبندی شدند سپس به انجام مطالعـات
میدانی در خصوص میزان مصرف انرژی خانوار در سطح محالت پرداخته شد .نتایج نشان داد فرم فضایی و شکل شهر از
مهمترین عوامل تأثیرگذار در میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی است .به اینگونه که محالت اسـتادان ،سـعیدیه و
حمام قلعه که فرم فشردهتری نسبت به سایر محالت داشـتهاند ،بـا میـانگین  13422298/66کیلـوژول مصـرف انـرژی،
کارآمدترین نوع فرم شهری بودهاند .و محله حاجی که دارای بافت میانی بوده است میانگین میزان مصرف انرژی آن برابر
است با  15217403کیلوژول .و درنهایت  18289848/10کیلوژول مصرف انرژی ،به محله برج قربان و چرچره اختصاص
دارد .که میتوان گفت این محالت ناکارآمدترین محله ازنظر مصرف انرژی در بین محالت موردمطالعه تحقیـق بودهانـد.
همچنین بررسی رابطه بین مصرف انرژی و فرم ساختمانهای مسکونی محالت نشان داد ،استفاده از عایقبندی با توجـه
به شرای آب و هوایی منطقه میتواند راهی برای کاهش مصـرف انـرژی در بخـش مسـکونی باشـد .بـه اینگونـه کـه
واحدهای مسکونی مجهز به عایقبندی با میانگین مصرف انرژی  9339702/33کیلوژول جزء مساکن بـا مصـرف پـایین
انرژی به شمار میروند  .از دیگر نکاتی که در بح انرژی و ساختمان بایـد بـه آن توجـه خـاص نمـود اسـتفاده از دیـوار
دوجداره است .نتایج بررسی در محالت منتخب نشان داد که میانگین مصرف انرژی در دیوارهای دوجداره برابر اسـت بـا
 10637104/65کیلوژول .دیوارهای دوجداره در گرمایش ساختمان نقشی اساسی در کاهش مصرف انرژی دارد .همچنین
انرژی مصرفی در واحدهای مسکونی که از پنجـره دوجـداره اسـتفاده میکننـد  5179128کیلـوژول کمتـر از واحـدهای
مسکونی با پنجره معمولی ،انرژی مصرف نمودهاند .بنابراین نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین فرم شـهر
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و میزان مصرف انرژی میباشد .این نتایج همسو با مطالعات پیشین میباشد .همانطور که یافتههای (آسوریو و همکاران،
( ،)2017نیکپور و همکاران )1397 ،اثرات مثبت فرمهای فشرده بر کاهش مصرف انرژی را نشان دادهاند.
برخی از پیشنهادهایی که در خصوص پژوهش حاضر میتوان ارائه داد عبارتاند از:
 -1توجه مدیران و برنامهریزان شهری به مزایای فرم فشرده و هوشمند نسبت به فرم پراکنده.
 -2ر عایت ضواب فنی ساختمان و ارتقای استانداردهای موجود جهت افزایش طول عمر مفید ساختمانها.
 -3یک مطالعه جامع روی پایداری فرم شــهر از منظــر انرژی ،زمـانی کامـل و جـامع محسـوب میشـود کـه تمـامی
بخشهای مصرفکننده انرژی در تمامی مقیاسهای خرد ،میانی و کالن در نظر گرفته شــوند؛ لـذا الزم اســـت کـــه
حداقل ســه بخش حملونقل ،زیرســاخت و مســکن در ایــن تحقیقــات در نظــر گرفتـــه شـــوند و هـــر ســـه
ایــن بخشها در کالنترین حالت تا جزئیترین حالت موردمطالعه قرار گیرند.
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