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امروزه دولت ها در بسيارى از كشورهاى جهان؛ توجه خاصى را به مبحث انرژى معطوف كرده اند و ديرزمانى است كه راهكارهاى 
مصرف بهينه ى انرژى، بخش جدايى ناپذير سياستگذارى هاى كالن شده است. در كشور ما نيز در سال هاى اخير با توجه به روند روبه افزايش 
مصرف انرژى، نگرانى در اين حوزه، مديران بخش هاى مختلف به ويژه بخش هاى صنعتى، عمرانى و اقتصادى را به تكاپو انداخته است. به 
عالوه اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاى انرژى، ضرورت توجه به چگونگى مصرف انرژى را دوچندان و جامعه را 

نسبت به اين موضوع حساس كرده است.
از طرف ديگر، گرچه ايران در زمره ى كشورهاى غنى از ذخاير گازى و نفتى در جهان به شمار مى آيد اما مصرف بى رويه ى انرژى هاى 
فسيلى كه گرچه نامحسوس اما با سرعت درحال اتمام مى باشند؛ زنگ خطرى براى همه ى مصرف كنندگان انرژى به ويژه سياستگذاران و 

برنامه .ريزان محسوب مى شود تا راهكارى براى اصالح الگوى مصرف ارائه نمايند.
در اين ميان، شهرها عمده ترين مصرف كنندگان انرژى در جهان هستند و كشور ما نيز اين قاعده مستثنى نيست مخصوصًا با گسترش 
شهرنشينى، نه تنها مصرف انرژى هاى فسيلى چندين برابر شده بلكه اثرات زيست محيطى نامطلوبى را دربر دارد، بنابراين گرچه به نظر 
مى رسد دسترسى به انرژى هاى فسيلى آسان و ارزان مى باشد اما درواقع هزينه هاى استحصال آن از يك طرف و هزينه هاى از بين بردن 

اثرات نامطلوب زيست محيطى آن از سوى ديگر؛ به لحاظ اقتصادى به صرفه نمى باشد.
چندى است كه اهميت انرژى براى همگان بيش از پيش مسجل شده و بخش دولتى و خصوصى با همكارى متخصصين دانشگاهى، 
همايش هاى علمى در باب موضوع انرژى و ابعاد آن برگزار نموده و در نتيجه راه حل هايى را براى بهبود وضع موجود ارائه داده اند اما آن چه 
بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عمومًا سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها متوجه مصارف بخش خانگى بوده به اين معنا كه راهكارهاى 
ارائه شده جهت كاهش مصرف انرژى؛ عمدتًا معطوف به مصرف كنندگان انرژى در ساختمان هاى مسكونى، ادارى و تجارى بوده است. اگرچه 
توجه به اين بخش و برنامه ريزى براى آن از اهميت بااليى برخوردار است اما به موازات آن براى تغيير چشمگير در اين زمينه چاره اى جز اتخاذ 
سياستگذارى ها و برنامه .ريزى هاى كالن نيست كه اين مهم مستلزم آگاه سازى مديران و به تبع آن تغيير رويكرد در خط مشى گذارى هاى 

كالن كشور مى باشد.  
در اين ارتباط آن چه مى تواند راه گشاى مديران شهرى باشد، در ابتدا وضع قوانين شهرسازى مطابق با استانداردهاى زيست محيطى و 
اصول شهر پايدار و در جهت مصرف بهينه ى انرژى و سپس نظارت بر اجراى كامل آن ها مى باشد. نكته ى بعدى كه بايد مدنظر قرار گيرد 
اين است كه چنان كه مى دانيم علت اصلى آلودگى هاى شهرها، سفرهاى درون شهرى است كه استفاده از خودروى شخصى به اين مسئله 
دامن مى زند. در اين راستا توجه به حمل و نقل پايدار كه ضمن مديريت عرضه و تقاضا، ميزان مصرف انرژى و اثرات زيست محيطى را كنترل 

مى نمايد؛ از اهميت بسيار بااليى برخوردار مى باشد.
سويه ى ديگرى كه بايد در حوزه ى انرژى در نظر داشت؛ استفاده از انرژى هاى نو و تجديدپذير در بستر شهرها مى باشد. خوشبختانه 
كشور ايران از اين حيث نيز غنى بوده و تمام منابع انرژى هاى تجديدپذير اعم از انرژى هاى خورشيدى مستقيم و غيرمستقيم و نيز انرژى هاى 
بادى در مناطق مختلف كشور پهناور ما در دسترس مى باشند كه با صرف هزينه هاى كمتر مى توان از آن ها در بخش هاى مختلفى چون 

ساخت مسكن، حمل و نقل، راه سازى و ... استفاده نمود.
آن چه كه بيش از هر چيز اهميت دارد آن است كه در ابتداى هر تغييرى لزومًا بايد نگرش همه ى افراد جامعه به ويژه مسئوالن در تمام 
رده ها نسبت به آن موضوع تغيير كند به عبارت ديگر تغيير رفتار مصرف انرژى مستلزم يك اراده ى عمومى در بين همه ى شهروندان مى باشد 

كه قطعًا بايد مسئوالن، پيشگامان اين حركت باشند.
با توجه به آن چه ذكر شد، اين شماره از ماهنامه ى شهردارى ها به بحث درباره ى موضوع انرژى اختصاص داده شده و سعى بر آن بوده 
كه اين موضوع مهم از زواياى گوناگون علمى و عملى مورد بررسى قرار گيرد. اميد است برداشتن اين گام، شروعى براى حركتى اصولى و 

اساسى در بين مديران شهرى باشد. 

حميدرضا ارشادمنش   حميدرضا ارشادمنش   حميدرضا ارشادمنش
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نفيسه كوهستانى نژاد شهر پايدار و ملزومات آن
گزارش اصلى

با گسترش روزافزون شهري شدن زندگى بشر، مفاهيم مربوط به توسعه ى پايدار به اين حيطه 
وارد گرديده و توسعه ى پايدار شهر محصول نگاه هاى جديد به عدالت اجتماعى، فضايى و محيطى 
نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75 درصد كل جهان را در حالى در خود 
جاى خواهند داد كه تقريبا 2 درصد از فضاي شهري را در اختيار دارند. توسعه ى پايدار شهرى به 
عنوان جزئى از توسعه ى پايدار بر پايه ى استفاده ى معقول از منابع .طبيعى استوار شده است و در 
اين نوع توسعه، مالحظات سه گانه ى محيطي، اقتصادي و اجتماعي در كنار هم لحاظ خواهد شد. 
بنابر اين شهر پايدار برآمده از فرايند توسعه اي است كه امكان ارتقاي هميشگي سالمت اجتماعيـ  
اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكان را به عينيت و اقدام مبدل 

ساخته است. عمومًا راه كارهاي زير به عنوان راه كارهاي توسعه ى پايدار شهري مطرح است: 
 . حداقل سازي پيامدهاي زيست محيطي 

 . حداقل سازي مصرف منابع تجديدناپذير انرژى
 . بهره برداري از منابع تجديدپذير انرژى

در اين مسير به ناچار سياست هايي مثل كاهش اتكا به خودروي شخصي، افزايش فشردگي 
كالبدي در توسعه ى شهري، حفاظت و احياي نظام هاي طبيعي در شهر و منطقه ى پيراموني، 
كاهش مصرف منابع و توليد آلودگي در شهر و منطقه، بهبود زيست پذيري اجتماعات بشري، 
پايندگى و تقويت اقتصاد شهرى و اصالح نظام ادارى و حكمرانى شهرى، بايستي اعمال شود تا 

شهر به سمت پايداري هدايت شود.
باتوجه به مباحث مطروحه و حوزه ى وظايف شهردارى ها در اين ارتباط، ميزگردى جهت 

بررسى الزامات شهر پايدار و موضوع ويژه ى اين شماره برگزار گرديد.
حاضرين در نشست تخصصى انرژى و شهر پايدار:

• آقاى مهندس جواد خوانسارى
 نايب رئيس هيئت مديره انجمن شركت هاى ساختمانى

• آقاى دكتر مهدى مجيدپور
 عضو هيئت علمى دانشگاه صنعتى شريف

• آقاى مهندس رضا صمدى
 رئيس گروه محيط زيست سازمان بهره ورى انرژى ايران (سابا)

• آقاى دكتر محمود محمدى
 عضو هيئت علمى گروه شهرسازى دانشگاه هنر اصفهان

    و عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان

دكتر مهدى مجيدپورمهندس جواد خوانسارى مهندس رضا صمدى دكتر محمود محمدى
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                       :موضوع اين ميزگرد راجع به “شهر و انرژى” است ولى 
آن چه كه مهم است انرژى در بستر شهر است. مى توان گفت 
شهر و انرژى وجه مشترك تخصص تمام افراد شركت كننده در 
اين ميزگرد است. همان طور كه مستحضريد بيشتر انرژى در 
كل دنيا در شهرها مصرف مى شود و بيشترين گاز گلخانه اى هم 
در شهرها توليد مى گردد. اين در حالى است كه شهرها سهم 
كمى از خشكى هاى زمين را به خود اختصاص مى دهند. روز به 
روز سوخت هاى فسيلى در حال كاهش است و ما در آينده ى 
گازهاى  فسيلى،  انرژى هاى  اتمام  با مشكل  دورى  چندان  نه 
گلخانه اى، سوراخ شدن اليه ى ازن و ... رو به رو خواهيم بود. 
براى آغاز بحث لطفاً بيان فرمائيد مفهوم “شهر پايدار” به چه 

معناست و چه عاملى باعث “شهرسازى پايدار” مى شود.
دكتر محمدى: در ارتباط با “شهرسازى پايدار” از جنبه ها و ابعاد مختلفى 
بحث  از  مى دهم  ترجيح  بحث  به گستردگى  توجه  با  كرد.  بحث  مى توان 
انرژى وارد شويم. ما در مفاهيم و آموزه هاى شهرسازى خود “شهر قديم” 
را  ابعاد مختلف آن ها  از  يا “جديد” داريم كه  يا “سنتى” و “شهر مدرن” 
با هم مقايسه مى كنند، تطبيق مى دهند و ويژگى هاى مختلف آن ها را بر 
تفاوت “شهر سنتى”  نگاه مى كنيم كه  انرژى  زاويه ى  از  مى شمرند. حال 
و “مدرن” چيست؟ مصرف انرژى مى تواند معيارى باشد كه بتوان اين دو 
مقوله را با هم مقايسه كرد. تفاوت عمده كه شايد در ابتدا روشن باشد ولى 
پيچيدگى هايى دارد در مصرف انرژى نهفته است. در “شهرهاى سنتى” مثل 
اصفهان يك ميليون نفر جمعيت در عهد شاه عباس صفوى وجود داشته 
است، در حالى كه امروز حدود 800  هزارنفر از آن ميزان بيشتر است. اگر 
مقايسه كنيم ميزان انرژى كه در آن موقع مصرف مى شد با االن اصًال قابل 
مقايسه نيست. در گذشته بسيار بسيار كمتر بوده است و جالب اين جاست 
كه ميزان برآورد جمعيت بيشتر از راه مصرف مواد غذايى بوده كه در شهر 
از ميوه و سبزى، نان، كشتارهايى كه كشتارگاه ها  مصرف مى شده است، 
انجام مى دادند و جهانگردانى كه آمده بودند اين جمعيت برآورد شده است. 
شايد در آن دوره چون رفاه بوده، مقدار زيادى هم مصرف مى شده ولى خب 
جمعيت حدود يك ميليون نفر را داشته است. هر چه بيشتر جلو آمده ايم 
انرژى” يك مفهوم در كنار  رفته است. “مصرف  باالتر  ما  انرژى  مصرف 
مفهوم “اتالف انرژى” است. وقتى هست كه ما انرژى مصرف مى كنيم ولى 
هيچ از آن را اتالف نمى كنيم، اما جايى هست كه انرژى مصرف مى شود 
ولى كارايى الزم را ندارد. نكته اى كه بايد مدنظر داشته باشيم اين است كه 
ما وقتى درباره ى مصرف انرژى صحبت مى كنيم عالوه بر حوزه ى حمل و 
نقل يا ساخت و ساز؛ بايد ابعاد مختلف اين موضوع مثل توليدات كشاورزى، 
اين  از  مواردى  و  داريم  انرژى  حامل هاى  ساير  در  كه  ديگرى  توليدات 
دست را لحاظ كنيم. “شهر پايدار” و “شهرسازى پايدار” مى تواند شهرى 
باشد كه مصرف انرژى در آن در ابعاد مختلف بهينه باشد. وقتى درباره ى 
توسعه ى پايدار صحبت مى كنيم فقط شهر نبايد مورد نظر ما باشد بلكه يك 
گستره ى خيلى وسيع ترى وجود دارد كه شهر نقطه اى در آن بستر است. 
اگرنگاه كنيم  مى بينيم كه نسبت به گذشته مصرف انرژى بسيار باال رفته 
ولى اگر فقط مصرف انرژى بدون هيچ گونه اثرى در محيط بود،  شايد هيچ 
كدام از اين مشكالت را نداشتيم. درحال حاضر آن چيزى كه باقى مى ماند 
زيان آورتر است و به همين دليل موضوعى تحت عنوان توسعه ى پايدار از 
لحاظ مصرف انرژى و شايد از يك نگاه عميق تر به لحاظ پسماندهايى كه 
از مصرف انرژى مى ماند ما را دچار مشكل مى كند. پس به راحتى مى توانيم 
بگوييم “شهر پايدار” شهرى است كه پسماند كمترى در ابعاد مختلف دارد. 
منظورم اصطالح رايج در شهردارى در مورد زباله و .... نيست، بلكه يك 
بلكه در توليد كمتر پسماند  بيشتر  انرژى  گستره ى وسيع تر نه در مصرف 
است. روش هاى مختلفى وجود دارد كه اين پسماند در چرخه ى انرژى از 

توليد تا آن چيزى كه در انتها مى ماند، حداقلى باشد كه محيط قدرت جذب 
آن را داشته باشد. 

مهندس خوانسارى: ما به دو مسئله ى مهم در جامعه برخورد كرديم 
كه هنوز هم ادامه دارد. در سال 1360 جمعيت كشور ما 32 ميليون نفر بود. 
بعد از سى سال ما بالغ بر 75 ميليون نفر جمعيت داريم. افزايش جمعيت 
در دنيا و دركشور ما و همچنين تغيير صنعت بهره ورى از انرژى، ما را وادار 
باشيم.  داشته  انرژى  از  بهره بردارى  نحوه ى  در  زيادى  دقت  كه  مى كند 
مهم ترين موضوع، آموزش بهره ورى از انرژى در كشور است كه مسئوليتى 
هم به عهده ى شهردارى است. شهردارى ها موظفند كه نحوه ى بهره بردارى 
انرژى استفاده كنند هم  از  انرژى را به مردم آموزش دهند كه چگونه  از 
خطرات و آلودگى .هاى آن كمتر شود و هم مصرف آن كمتر شود. به دليل 
تقليل  باال مى رود و قيمت  انرژى  و  ناچاراً مصرف سوخت  ازدياد جمعيت 
پيدا مى كند و نياز به صرفه جويى و دقت دارد و البته آلودگى هم دارد كه 
شهردارى ها بايد نحوه ى بهره بردارى از انرژى را به مردم درست آموزش 
اين است كه  اين مورد دارند  دهند. وظيفه ى ديگرى كه شهردارى ها در 
سازمان و تشكيالتى ايجاد كنند كه بتوان كمتر از انرژى استفاده كرد. مثًال 
براى ترافيكى كه در شهرها مى .بينيم، نحوه ى حركت مردم در هر شهرى 
و استفاده از ابزار جديد به جاى اتومبيل كه هم آلودگى كمترى ايجاد كند 
و هم انرژى بيشترى مصرف كند، اين يكى از وظايف شهردارى ها است 
واقع  بتواند مؤثر  بايد  اساسى  با دقت و طراحى  امر  اين  كه شهردارى در 
به شهرسازى جديد و شهرهاى هوشمند توجه كنيم. ظاهراً  بايد  ما  شود. 
در تهران منطقه اى به نام منطقه 23 به عنوان شهر هوشمند در طرح داريم 
كه اجرايى كنيم كه اين موجب مى شود كه ما از آلودگى هوا و از مصرف 
بنابراين به اعتقاد من دو مسئوليت بزرگ  نابجاى انرژى جلوگيرى كنيم. 
براى شهردارى ها وجود دارد اول اين كه بتوانند برنامه .ريزى كنند تا مردم 
شهر براى نحوه ى بهره بردارى از انرژى آموزش ببينند كه مهمترين موضوع 
است و دوم اين كه امكاناتى به وجود بياورند كه انرژى به درستى درشهرها 
استفاده شود. استفاده ى درست انرژى هم از آلودگى جلوگيرى خواهد كرد و 
هم استفاده از انرژى را به حداقل خواهد رساند. از طرف ديگر انرژى هاى نو 
داريم كه شهردارى ها يايد بتوانند از انرژى هاى نو استفاده كنند كه خودش 

در زندگى مردم خيلى اثر گذار خواهد بود.

: يعنى به نظر شما در موضوع بهره ورى و استفاده ى 
بهينه از انرژى شهردارى ها مقصر هستند؟ 

مهندس خوانسارى: به دليل رسالتى كه شهردارى دارد اين موارد را 
وظيفه ى شهردارى مى دانم. شهردارى بايد اين دو نكته را در دستور كارش 
داشته باشد تا به آن ها عمل كنند، برنامه ريزى كنند و بتوانند درست اجرا 
كنند. طبيعتًا مديران ديگر شهرى كه در قانون زير نظر شهردارى هستند، 
بايد در اين مسائل همكارى كنند. مثًال وزارت نيرو يا آب و برق و فاضالب 
آن ها  كنند،  همكارى  شهردارى  برنامه ريزى هاى  با  مطابق  بايد  واقع  در 
نمى توانند برنامه ريزى كنند. شهردارى بايد براى شهر برنامه ريزى كند و 
آن ها در اين مورد براى اجراى كار همكارى كنند به اين معنا كه سازمان هاى 

ديگر بايد مجرى برنامه هاى شهرسازى شهردارى باشند. 
بايد  بشويم،  پايدار  شهر  مقوله ى  وارد  كه  اين  از  قبل  مجيدپور:  دكتر 
الزامات “شهر پايدار” را بشناسيم و ببينيم كه چه معضالت و چالش هايى 
وارد مى .شود كه ما مفهومى به عنوان “شهر پايدار” را بيان مى كنيم. يك 

پله به عقب كه برگرديم به نوع تعامل بين شهر و انرژى مى رسيم. 
امروزه دو سوم كل انرژى در دنيا طبق آمارها در شهرها مصرف مى شود. 
پيش بينى ها حاكى از آن است كه اين ميزان در 2030 به سه چهارم خواهد 
ديد  بايد  درواقع مى بلعند. حال  نمى كنند،  را مصرف  انرژى  رسيد. شهرها 
چه معضالتى به وجود مى آيد؟ اوًال هر روز تقاضاى انرژى در شهرها در 
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حال افزايش است. مصرف انرژى معضالت زيست محيطى هم 
ايجاد مى كند. در كنار اين ها ما عوارضى مثل عوارض پسماندها 
داريم كه آقاى دكتر محمدى فرمودند. پس ما با پديده اى مواجه 
هستيم كه با عينك يك بعدى نمى توان بدان نگاه كرد، يعنى ما 
بگوييم چون شهرها اين ميزان انرژى مصرف مى كنند و ميزان 
آن افزايش هم پيدا خواهد كرد، پس بياييم انرژى بيشترى توليد 
كنيم. اين كار بيهوده است و به طور كلى از بيخ و بن ايراد دارد. 
ما بايد دنبال علل اين نحوه ى مصرف و اين كه ما چه رفتارهايى 
را در جامعه و شهرها كه مهم ترين ركن جامعه هستند بايد داشته 
باشيم، برگرديم. پيش بينى ها نشان مى دهد كه شهرنشينى رو 
به افزايش است، بايد اين پديده را كنترل كنيم. مى رسيم به 
اين كه ما فقط با مصرف انرژى سروكار نداريم. مقوالت ديگر 
چه چيزهايى هستند؟ حمل و نقل شهرى را هم داريم. بحث 
حمل و نقل شهرى بحث مفصلى است و من خيلى وارد آن 
نمى شوم اما براى مثال ما امروزه مى توانيم از حمل و نقل هاى 
چندگانه استفاده كنيم. يعنى من از خانه ام تا محل كارم فقط با 
يك وسيله ي نقليه نيايم. مى توانم بخشى از آن را با اتوبوس، 
مى توانند  شهردارى ها  كه  دوچرخه هايى  با  را  آن   از  بخشى 
در اختيار مردم بگذارند و بخشى را به صورت پياده يا با مترو 
طي كنم. اين سيستم امروزه در كالنشهر ها به عنوان يكى از 
نكته هاى كليدى مطرح مى شود. ما اين مقوالت را كه بررسى 
مى كنيم، بعد تازه به مفهوم “شهر پايدار” مى رسيم. اگر از اين 
فقط  مسئله  كه  مى بينيم  كنيم  نگاه  پايدار”  “شهر  به  دريچه 
مصرف انرژى در شهرها نيست بلكه مسائل زيست محيطى مثل 
پسماندها نيز اهميت دارد. موضوع ديگر “عدالت اجتماعى” در 
شهرها است كه تحقيقات نشان مى دهد با مصرف انرژى رابطه 
دارد. سوال اين است كه ما بايد دنبال آن باشيم كه فقر را در 
شهرها كم كنيم يا اين كه شهرهاى ثروتمند را زياد كنيم؟ اين 
بايد ديد “عدالت اجتماعى”  دو رويكرد متفاوت است. درواقع 

چطور مى تواند در شهرها گسترش پيدا كند؟
“شهر هوشمند” كه آقاى مهندس خوانسارى اشاره فرمودند، 
بسيار بحث مهمى است كه ما تقريبًا يك سالى است كه روى 
پروپوزال آن كار مى كنيم، اين كه اصًال “شهر هوشمند” چه 
حال  در  كه  هوشمند”  “شهر  به  رسيدن  براى  و  دارد  ابعادى 
حاضر مطالعه ي موردى آن در تهران هست، در وهله ي اول 
چه سياست هايى بايد اتخاذ شود و بعد چه اقداماتى بايد صورت 

بگيرد؟ 
 ما وقتى از منظر سياست گذارى به شهر و انرژى نگاه مى كنيم با 
دو مقوله ي كلى سروكار داريم. يكى سياست گذاران هستند كه 
در رده هاى باال قرار دارند و يك سرى قوانين و استانداردهايى را 
وضع مى كنند و يك سرى آن افراد جامعه هستند كه رفتارهاى 
اجتماعى را توسعه مى دهند. يعنى ما توأمان مكانيسم هاى باال 
با يكديگر  به پايين داريم و پايين به باال، و اين ها در تعامل 
هستند، يعنى نه شهردارى ها و نه وزارت كشور و ديگر سازمان ها 
را  استانداردها  قوانين و  از مردم  بدون اطالع  مى توانند صرفًا 
وضع كنند و نه اين كه مي توانيم بگوييم رفتار مردم بى تاثير از 
اين نوع قوانين و استانداردهاست. اين ها در واقع در يك حالت 

تعامل قرار دارند. 

جنبه ى  با  ارتباط  در  لطفاً  صمدى  آقاى   :
زيست محيطى مصرف انرژى در شهرها و وضعيتى 

مصرف  زاويه ي  از  نيز  و  داريم  حاضر  حال  در  كه 
سازمان  تخصصى  حــوزه ي  كه  انــرژى  بهينه ي 

بهروه ورى انرژى است توضيح فرماييد. 
از سال 1378  انرژي  بهره وري  مهندس صمدي: سازمان 
راستاي  در  دولتي  سازمان  يك  عنوان  به  و  شده  تشكيل 
بهره وري انرژي در وزارت نيرو تأسيس شده است. در سازمان 
در  فعاليت ها  اين  مهم ترين  ولي  شده  انجام  زيادي  كارهاي 
حوزه ي آگاهي بخشي و اطالع رساني قرار دارد. در اين راستا 
هم دوره هاي آموزشي مختلفي برگزار شده ولي به طور خاص 
در مدارس و در بين دانش آموزان اين آموزش ها تمركز بيشتري 
دارد.  جامعه  در سطح  بيشتري  تأثيرگذاري  چون  است  داشته 
است  آموزشي  كتابچه هاي  توليد  و  تهيه  فعاليت ها  ديگر  از 
همچنين در حوزه ي آموزشي، ما تأكيد ويژه اي براي آموزش 
به زنان  خانه دار داريم. برنامه هاي راديويي و تلويزيوني زيادي 
جزو  هم  كم مصرف  المپ هاي  يارانه اي  توزيع  شده،  توليد 
به  توجه  با  است.  اين سازمان  ترويجي  و  تبليغي  فعاليت هاي 
انرژي  مصرف  وضعيت  در  هنوز  شده  انجام  كارهاي  همه ي 
تغيير چنداني پيدا نشده است؛ اگر روزنامه ي همشهري ديروز 
نام  را مطالعه كرده باشيد اشاره كرده به اين كه شاخصي به 
“EPI” وجود دارد كه شاخص زيست محيطي نام دارد. در آن 
جا اشاره شده به اين كه از بين 130 كشور بررسي شده ايران 
رتبه 110 يا 111 دنيا را دارد ولي در سال 2000 ميالدي (1378) 
رتبه ي 60 دنيا به ايران اختصاص داشت. رتبه ي 78 را در سال 
2005 كسب كرديم و االن هم رتبه ي ما 110 يا 111 شده است. 
اين شاخص ها حدود 60 مورد است كه با تأكيد بر “شهر پايدار” 
تنظيم مي شود. آيتم هاي مختلف اين شاخص را هم ما در ايران 
پيگيري كرديم ولي شما واقفيد كه كار اجرايي هزينه بَر مي باشد 

و به همين دليل اين كارها متأسفانه تحقق پيدا نكرد.
آلودگي هواي تهران كه قبًال داشتيم نه تنها رفع نشده بلكه 
آلودگي هاي جديد هم اضافه شده است، آلودگي هاي جديدي كه 
از تركيبات موجود در بنزين ايجاد شده است. تغييرات استاندارد 
هواي پاك در سازمان محيط  زيست هم بر داليل ديگر اضافه 
شده و من به جرأت مي توانم بگويم تهران در يك سال گذشته 
يك روز هم هواي پاك و سالم نداشته است و متاسفانه اين 
وضعيت ادامه هم دارد از طرف ديگر در راستاى “شهر پايدار” 
اقدامات زيادى هم انجام شده مثل تأكيدات زيادي كه بر مبحث 
19 وجود دارد، يا توزيع المپ كم مصرف، استفاده از پنجره هاي 
دوجداره در معماري ها و شهرسازي. حتي شايد اين فعاليت ها 
هزينه هاي زيادي داشته باشد اما اگر قيمت انرژي واقعي شود 
آن گاه اين هزينه پرفايده و به صرفه مي شود. در يكي دو سال 
پايان  با شيشه هاي دوجداره، فقط  به ساختمان هاي  اخير هم 

كار داده مي شود.
اصلي ترين مسئله اين است كه هميشه پيشگيري بهتر از درمان 
است. اگر آلودگي پراكنده بشود غير از هزينه هاي خودش يك 
هزينه هاي خارجي ديگر هم مثل بيماري ها و عوارض انساني 
ايجاد مي كند. عالوه بر اين ها هزينه هاي خارجي ديگري هم 
از بين رفتن  آلودگي،  آثار تاريخي به علت  مانند خراب شدن 
نماي ساختمان ها، هزينه هاي تميز كردن معابر و گاردريل ها 
چه  را  هزينه ها  اين  كرد  سوال  بايد  كه  مي آيد   وجود  به  و... 
توليد  ماشين  كه  را كسى  هزينه  اين  پرداخت مي كند؟  كسي 
مي كند پرداخت نمي كند بلكه افرادي كه در شهر زندگي مي كند 

آلودگي هواي تهران كه 
قبًال داشتيم نه تنها رفع 
نشده بلكه آلودگي هاي 
شده  اضافه  هم  جديد 
ــاي  ــي ه ــودگ اســـت، آل
از تركيبات  جديدي كه 
ايجاد  بنزين  در  موجود 

شده است
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هزينه هاي خارجي بر دوششان مي افتد و غيرمستقيم بايد تمام 
نيازمند  مسائل  اين  حل  كنند.  پرداخت  را  خارجي  هزينه هاي 

برنامه ريزي و اجراي صحيح آن است.
بايد  اين است كه  اولين اصل  اين نقطه هم  به  براي رسيدن 
مسئوالن اين امر به اين كار اعتقاد داشته باشند ولي در حال 
حاضر اين اعتقاد وجود ندارد. اگر هم كاري در بخش برنامه ريزي 
مي شود به دليل وجود فشارهاي بين المللي است و مسئوالن 
گازهاى  مثل  جهانى  كنفرانس هاى  جلسات  در  شركت  براي 
گلخانه اى يا گرمايش زمين و ... نيازمند گزارش هايي هستند 
ولي اين انگيزه به خاطر اعتقاد به اين مباحث نيست. لذا بخش 
اين  در  فقر فرهنگى  به  ما  از مسائل زيست محيطى  عمده اى 
زمينه برمى گردد و بخشى نيز به اين مسئله مربوط مى شود كه 
بودجه ي الزم به اين مسائل اختصاص داده نمى شود. شاخص 
زيست محيطى جهانى نشان مى دهد كه ما چه وضعيت نامطلوبى 
داريم. البته سابا كه بازوى اجرايى وزارت نيرو است بيشتر نقش 
آموزشى در بهره ورى انرژى دارد و يا اين كه ما بعد از تحقيقات 
به سازمان حفاظت از محيط زيست پيشنهاد مى دهيم و در اين 
زمينه سياست گذار نيستيم. آلودگى از هركجا كه شروع بشود 
قابل  و  مى شود  منتشر  خانه ها؛  يا  ماشين ها  كارخانجات،  چه 
مثًال  اين مسائل فكر كرد.  به  ابتدا  از  بايد  نيست.  جمع كردن 
چرا ميزان گوگرد گازوئيل 3% است در حالى كه در دنيا زير %1 
است. اين ميزان وقتى در هوا پخش مى شود آلودگى شديدى 
ايجاد مى كند. بايد وزارت نفت راهكارى بينديشد و به عنوان 
مثال با استفاده از دستگاهى گوگرد گازها را بگيرد تا كارخانه 

نخواهد هزينه ي گزافى را متحمل شود. 
يكى ديگر از مباحثى كه درحال حاضر بر روى آن كار مى كنيم 
ساخته  كجا  كارخانه ها  يعنى  است.  صنايع  مكان يابى  بحث 
بشوند كه اثرات زيست .محيطى آن كمتر بشود. براى مثال در 
تهران جهت باد غربى ـ شرقى است اما نيروگاه شهيد رجايى 
قزوين دقيقًا در همين جهت ساخته شده و هركارخانه اى هم كه 
كه در اين مسير ساخته مى شود آلودگى اش به سمت تهران و 
كرج مى آيد. براى تأسيس صنايع، جنوب و جنوب شرقى تهران 
اين يك مكان يابى  لذا  كه سمت كوير است مناسب تر است. 
ساده است كه باعث مى شود اگر نمى توانيم كارخانه هاى سبز 

داشته باشيم؛ حداقل آلودگى به شهرها كمتر منتقل شود.
پس نهايتًا ما دو راهكار عملي داريم اول اين كه توجه جدي به 
بحث فرهنگ سازي داشته باشيم و دوم اين كه فعاليت هاي با 
برنامه ريزي و معتقدانه و متعهدانه ي مسئوالن براي حصول به 

نتيجه ي مطلوب در امر انرژي صورت گيرد.

در  حداقل  علمي،  متون  كافي  اندازه  به   :
دانشگاه ها توسط دانشجويان و اساتيد در اين ارتباط 
تهيه شده و پايان نامه هاي زيادي با موضوع انرژي 
انجام شده است. متون علمي به اندازه كافي موجود 
است و اگر هم بخواهيم بيشتر داشته باشيم راهش 
در  شهرها  كه  مي بينيم  وجود  اين  با  نيست.  بسته 
حال حاضر بيشتر ضد اقليم هستند در صورتي كه در 
گذشته با توجه به اقليم شهرها، شهرسازي صورت 
مي گرفته است، يا به عنوان مثال سبك شهرسازي 
ايجاد  باعث  نامناسب  مصالح  از  استفاده  و  اشتباه 
حرارت شهرها  رفتن  باال  و  گرمايي شهري  جزاير 
در تمام فصول شده است و همه اين ها در شرايطي 

است كه اطالعات در اين حوزه ها به اندازه ي كافي 
نزد متخصصان وجود دارد. اشاره هم شد كه بايد كار 
فرهنگي و آموزشي در سطح شهروندان و مديران 
شهري صورت گيرد اما در حال حاضر چرا اين اتفاق 
نمي افتد؟ چه ساز و كار قانوني الزم دارد؟ چه كاري 
بايد انجام مي شده كه نشده است؟ به عنوان مثال 
آيا مبحث 19 كامل است و تمام آن چه كه بايد در 
آن لحاظ شده است؟ آيا به طور كامل اجرا مي شود؟ 
و  باشد؟ توسط كجا  امر  اين  متولي  بايد  چه كسي 
چه طور بايد الزامات شهرسازي رعايت شود تا به 
اين سرعت شاخص هاي زيست محيطي ما در سطح 

جهان سقوط نكند؟
مهندس خوانساري: مسووالن در كشور ما بعضًا سليقه اي 
عمل مي كنند. اين يكي از مشكالت اساسي در كشور ما است. 
در حومه ي  خانه سازي  حاضر يك سري  حال  در  مثال  براي 
شهرها به صورت انبوه در حال انجام است. فقط اين مهم است 
كه خانه ها در ارزان ترين حالت تمام شود. 80 متر خانه زيربنا دارد 
اما استاندارد و كيفيت آن بسيار پايين است و شهرداري ها هم 
هيچ گونه كنترلي ندارند و به عهده ي وزارت مسكن مي اندازند. 
اما در نهايت اداره ي اين شهر به عهده ي شهرداري است و بايد 
تعدادي خانه ي بي اصول و بي كيفيت و ناقص را اداره كند. اين 
مشكل ايجاد مي كند. در اين خانه ها، از لحاظ صرفه جويي در 
انرژي هيچ  چيزي رعايت نمي شود در صورتي كه معني ندارد 
اين تعداد باال مسكن با اين استانداردهاي پايين ساخته شود. 
من يك بار به آقاي وزير مسكن گفتم شما بياييد به جاي آن كه 
80 متر ناقص بسازيد، 50 متر كامل بسازيد و به لحاظ كيفيت 

مصالح متناسب با محل، استانداردها را رعايت كنيد. 
ما در مناطق مختلف كشورمان شرايط متنوع آب و هوايي داريم 
و اختالف درجه ي حرارت بسيار زياد است و بايد در ساخت و ساز 
مراعات اين نكته را كرد. در كنترل كيفيت ساخت، هماهنگي 
بين سازمان هاي دولتي وجود ندارد. يكي از معضالت در كشور 
ما هدر رفتن انرژي است. مثًال كنتورها و علمك هاي گاز درست 
در خانه ها نصب نمي شود و وقتي از جلوي خانه ها رد مي شويد 
بوي گاز، به آدم حالت خفگي مي دهد. روزي خود من در سازمان 
آب و فاضالب كنترل كرديم و ديديم چيزي حدود 35% آب 
لوله ها  مي رود.  هدر  آبرساني  شبكه هاي  ناقص بودن  دليل  به 
بعضي  شهرسازي  اثناي  در  نيست،  درست  اتصاالت  تركيده، 
آن ها  بين  از  هم  آب  نشده اند  تعمير  ولي  آسيب ديده  لوله ها 
 %35 بايد  وقت  آن  اين همه سدسازي مي شود  مي رود.  هدر 
بابت تعمير شبكه ي  بايد هزينه اي  آب تهران هدر شود. خب 
آبرساني اختصاص داد. در گاز و برق هم همينطور است. در 
مصرف بنزين و گازوئيل كه وضع بدتر مي باشد. شما ببينيد در 
سر چهارراه ها چه تعداد خودرو مي ايستد و بي جهت سوخت از 
آلودگي مي كند. مقدار اعظم 10 ميليون  ايجاد  بين مي رود و 
ليتر سوختى كه مصرف مى شود؛ به دليل توقف هاي نابجا اتفاق 
مي افتد. به اعتقاد من بايد هماهنگي بين سازمان هاي دولتي 
در نحوه ي آشنا كردن مردم با ساخت و ساز اصولي و كاهش 
به  بسيار  اين مسئله مي تواند  و  بيايد  به وجود  انرژي  مصرف 

صرفه جويي انرژي كمك نمايد.
مهندس صمدي: براي آن كه يك شهري “شهر پايدار” باشد، 
بايد از ابتدا و در طراحي آن، اين اصول در نظر گرفته شود. مثًال 

از  حاكى  پيش بينى ها 
آن است كه اين ميزان 
در 2030 به سه چهارم 
خـــــواهـــــد رســـيـــد.

شهرها انرژى را مصرف 
نــمــى كــنــنــد، درواقــــع 

مى بلعند
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در ارتباط با مسكن .مهر، در برخي موارد پس از آن كه ساخته 
شده نامه مي زنند و درخواست آب رساني و برق رساني مي كنند. 
كانال هاي  االن  ما  كه  صورتي  در  است.  هزينه بَر  خيلي  اين 
واحد شهري داريم. يعني كانالي كه از ديوارهاي بغل آن كانال 
برق عبور مي كند، سمت چپ آن لوله هاي گاز عبور مي كند. 
پايين آن ميله اي تعبيه شده كه مربوط به تلفن است و زير آن 
شبكه ي فاضالب است. همه يك جا است و الزم نيست براي 
هر كدام از آن ها يك بخشي از خيابان، چندين بار خراب شود. 
كانال هاي برق بايد زيرزميني شوند. از سال پيش تصويب شده 
مثًال بزرگراه صدر كه دو طبقه مي شود همه ي دكل هاي برق 
جمع شده و زيرزميني شود. از امسال حتمًا خطوط انتقال برق 
بايد در تهران زيرزميني ساخته شوند اما در همين طرح نيز، بقيه 
سازمان ها هماهنگ نشده اند كه مثًال آب و فاضالب و گاز هم 
يكي شود. اصوًال بايد شهري كه مي خواهد واقعًا پايدار باشد، از 
ابتدا مشخص باشد كه براي چه تعدادي قرار است ساخته شود 
و متناسب با جمعيت بايد ابتدا امكانات و زيرساخت ها را فراهم 
كرد سپس شروع به ساخت خانه كرد نه اين كه اول خانه ها 

ساخته شود و بعد يك راهي براي انتقال آب و برق پيدا كرد.
اطراف تهران از شهرهاي اقماري پر شده و ديگر از كنترل خارج 
شده، اين شهرها احتياج به خدمات دارند و چاره اي نيست كه 
به همان نيروگاه ها و شبكه هاي فرسوده آب رساني انشعاب زد 

و خدمات رساني كرد.
مهندس خوانساري: بنده به همراه وزير مسكن پيشين يك 
بازديد از مالزي داشتيم، در آن جا شهر جديدي در حال ساخت 
بود ولي به يك خانه اجازه ساخت نمي دادند تا تأسيسات زيربنايي 
احداث  بايد  و...  ورزشي  زمين  فروشگاه،  مدرسه،  شود.  كامل 
مي شد و پس از تكميل مردم به سرعت شروع به ساخت و ساز 
نزديكي  ما پرديس در  نمونه ي مثًال خوب در كشور  مي كنند. 
تهران است كه شما ببينيد امكانات زيربنايي در چه وضع پاييني 

است.

يكپارچه  با مديريت  ارتباط  در  نظر شما   :
براي كاهش اتالف انرژي چيست؟

دكتر محمدي: در صحبت هاي دوستان مباحث خوبي مطرح 
شد. من در ارتباط با اين بحث، نكته اي را عرض كنم: براي 
اجراي مديريت واحد يا يكپارچه در كشور، مقدماتي الزم است 

كه متأسفانه فراهم نيست.
از مديريت واحد شهري مي زنيم  به هر جهت وقتي ما حرف 
يعني اين كه همه زير نظر شهرداري ها برويم. در واقع قدرت 
به شهرداري ها تفويض مي شود در حالي كه الزامات براي آن 
در سازمان  شهرداري هاي وزارت كشور فراهم نيست. اين به 
بعضي  كه  است  ما  كشور  بزرگ  آفت هاي  از  يكي  من  نظر 
مفاهيم و روش هاي اجرايي در بسياري از كشورهاي پيشرفته 
را مي بينيم و مورد توجه ما قرار مي گيرد و مي خواهيم در محيط 
اجرا  قابل  نيست  فراهم  بسترش  اما چون  كنيم  اجرا  خودمان 
نيست يا حتي اگر هم اجرا شود بطور كلي با ماهيت اوليه اش 
متفاوت است. به جاي مديريت يكپارچه كه به بحث ادغام هاي 
سازماني برمي گردد، راحت تر است كه ما «رهبري يكپارچه» 
داشته باشيم. رهبري شهري را به جاي مديريت شهري بنشانيم 
به اين معنا كه يك تفكر واحد در قسمت هاي مختلف وجود 
بهتري  همسازي  و  هماهنگي  صورت  اين  در  و  باشد  داشته 

صورت مي گيرد. خيلي اوقات الزم نيست براي ساخت و ساز 
خيابان و ... پولي صرف كنيم تا سفرهاي شهري ميسرتر شود. 
يك زماني در اصفهان به دليل پاره اي مشكالت اين پيشنهاد 
تأمين  براي  را  ارائه شد كه شهرداري كه شبكه ي آب رساني 
فضاي سبز در اختيار دارد به يك سري سازمان ها، ادارات و يا 
حتي اشخاص كه فضاي سبز را در محوطه ي سازمان يا حياط 
منزل خصوصي خود دارند، آب رساني بكند تا آن فضاي سبز 
حفظ شود. اما مقاومت هاي شديدي وجود داشت كه ما چنين 
هزينه اي بكنيم با اين استدالل كه مثًال ساختمان مسكونى را 
صاحبان آن ها استفاده مي كنند و سودى براى شهردارى ندارد. 
اين نوع نگاه و رويكرد بسته باعث مي شود كه ما از بسياري 
در  ما  واقع  در  و  كنيم  استفاده  نتوانيم  ظرفيت ها  و  امكانات 
به  توجه  با  پايدار،  شهر  يا  انرژي  مصرف  مديريت  بحث  اين 
صحبت هاي دوستان كه تأكيد عمده اي روي فرهنگ و آموزش 
مي خواهم  من  كرد؟  بايد شروع  كجا  از  كه  ديد  بايد  داشتند، 
بگويم كه ما مفاهيمي داريم مثل شهر پايدار، شهر هوشمند، 
مدينه ي فاضله، آرمان شهر و... در واقع اين ها مفاهيمي هستند 
از راه هاي مختلف به يك نقطه مي رسند. وقتي درباره ي  كه 
است،  پايدار  است،  قطعًا هوشمند  آرماني حرف مي زنيم  شهر 
و... ولي هر كدام  با هويت است، عدالت در آن رعايت شده 
با مسيرهاي مختلف به اين اهداف رسيده است. پس ما براي 
نياز  و جامع  كامل  ديد  به يك  برسيم  مفهوم  اين  به  اين كه 
داريم. اين عدم جامعيت را مي توان در بين سازمان هايي كه 
مسئوليت خدمات شهري را بر عهده دارند ديد. مثًال شهرداري 
به كار اداره ي برق كار ندارد و اداره ي برق به كار ديگران و هر 
سازمان به طور مستمر در حال ايجاد هزينه هاي جديد است و 
اين هزينه ها را از طرفي مردم ساكن در شهرها تحمل مي كنند 
و از طرف ديگر كه مهمتر و جدي تر هم هست نسل آينده است 
و اين هزينه ها و آلودگي ها به نسل آينده منتقل مي شود. اين 
پايه هاي  نداريم.  توجه  ما  متأسفانه  و  است  مهم  بسيار  نكته 
فرهنگي اين مباحث در جامعه ي ما وجود داشته؛ همه ي بحث 
اين است كه قبًال در كتاب هاي درسي بود: «ديگران كاشتند و 

ما خورديم  ما بكاريم، ديگران بخورند»
در اين مورد مباحث فني بحث شد ولي از نظر من، ما در ايران 
مشكلي از لحاظ ساخت يك ساختمان متناسب با مباحث انرژي 
نداريم و از لحاظ فني در سطح بااليي هستيم حاال چرا عمل 
به  نسبت  ما  رويكردهاي  و  نگرش ها  به  برمي گردد  نمي كنيم 
مسئله، من فكر مي كنم امروزه در كتاب هاي درسي توجه به 
محيط فراموش شده و به بحث گذاشته نشده و با توجه به اين 
اين  در  فرهنگي جدي هستيم.  كارهاي  نيازمند  االن  نكته ها 
بخش ها اگر كسي با علم به غلط بودن عملش سياست گذاري 
كند قطعًا خيلي خطرناك تر است از كسي كه به اشتباه كاري را 
انجام مي دهد. احتماًال سياست گذاران ساخت مسكن مي دانند 
كه ايجاد پروژه هايي در قالب مسكن مهر در حاشيه ي شهرها 
بدون هيچ گونه امكانات و ظرفيت ها يك سري پيامدهاي فني 
در حوزه انرژي دارد. به اين ترتيب ما غير از اين كه مردم شهر را 
دچار مشكالت و مصائبي مي كنيم براي نسل بعد هم بيماري ها 

و مشكالتي ديگر را به يادگار خواهيم گذاشت.
تأكيد كنم كه بحث  نكته  اين  بر  بحثم مي خواهم  انتهاي  در 
انرژي به شكلي نيست كه يك فرد يا يك سازمان به تنهايي 
بتواند كاري در اين حوزه انجام دهد و نيازمند يك عزم ملي 

بايد  مــن  ــاد  ــق ــت اع بــه 
ــن  ــي ـــي ب ـــگ ـــن ـــاه ـــم ه
در  دولتي  سازمان هاي 
نحوه ي آشنا كردن مردم 
اصولي  ساز  و  ساخت  با 
انرژي  مصرف  كاهش  و 
اين  و  بيايد  وجــود  بــه 
بسيار  مي تواند  مسئله 
انــرژي  صرفه جويي  به 

كمك نمايد
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به سمت مسير  را  اين جامعه  بتوان  تمام سطوح كه  در  است 
صحيح خودش متمايل كرد.

مهندس خوانسارى: ديروز در مركز رشد دانشگاه اميركبير 
شيميايي  پوشش  كه  بود  داده  ارائه  جديدي  فناوري  فردي 
را  ساختمان  نماي  كه  بود  كرده  درست  جديدي  الكتريكي 
مي پوشاند و به جاي رنگ و نقاشي با اين قشر نازك پوشش 
مي داد سپس اين را به يك برق ضعيف وصل مي كرد و گرمايش 
ايجاد  را هم  و حداقل هزينه  فراهم مي كرد  را هم  ساختمان 
مى كرد. من هم صحبت آقاي دكتر را تأييد مي كنم كه واقعًاً 
را  خوبي  خيلي  كارهاي  فناوري  حوزه هاي  در  ما  متخصصان 

انجام داده اند.
دكتر مجيدپور: من با بحث مديريت يكپارچه مشكل دارم و 
يا يك سازمان  نهاد  نمي توانيم يك  ما  نمى دانم.  را عملى  آن 
بسازيم و بگوييم اين مجموعه مسئوليت را به عهده مي گيرد. از 
نظر من سياست گذارى يكپارچه بايد وجود داشته باشد. به طور 
مثال اين مسكن مهر االن براساس چه سياست هايي است؟ كدام 
در  و  است؟  داشته  دخالت  امر  اين  در  سياست گذاري  سازمان 
راستاى سياست هاى كدام سازمان است؟ شهردارى؟ سابا؟سانا؟ 
يك نهادى رفته و بدون توجه به اين مسائل متولى اين كار شده 
است. ما نمى توانيم انتظار داشته باشيم سازمانى باالسر همه وجود 
داشته باشد و همه ي اين ها را كنترل كند بلكه شيوه ي مديريت بايد 
يكپارچه باشد. منظور تغيير در نظام مديريتي است؛ يك هماهنگي 
كامل در يك راستا و با سياست هاي واحد و يكپارچه وجود داشته 
باشد. مثًال براى همه ي سازمان ها محيط زيست در اولويت باشد. 
من قبول دارم كه اطالعات علمي در دانشگاه هاي ما موجود است 
اما در زمينه ي سياست گذارى كار علمى صورت نگرفته است. ما 
كلماتى مثل طرح جامع، مديريت جامع را زياد به كار مى بريم اما 
در اصل اگر هم طرح جامعي وجود داشته باشد فقط از يك فرد يا 
يك گروه خاص اين جامعيت خارج شده و نهادهاي مختلف دخيل 
در اين امر نيز حتي حضور نداشتند و با هيچ سازمانى هماهنگ 

نشده اند.
نكته دوم اين كه ما در حين بحث ها به اين اشاره كرديم كه شهرها 
بيشترين مصرف كننده ي انرژي هستند و ما نمي توانيم صرفًا با 
توليد بيشتر، نيازها را جوابگو باشيم. بايد تغيير رفتار ايجاد كنيم. 
روي موضوع بحث هاي خوبي انجام شد ولي يك نكته باقي مانده 
و آن اين كه ما بايد  بتوانيم توليد و مصرف انرژي را در يك جا داشته 
باشيم. اين يعني چه: مگر شهر بزرگ ترين مصرف كننده ي انرژي 
نيست؟ پس مي توانيم كاري كنيم كه خود شهر توليدكننده ي 
انرژي هم باشد. چرا دولت به مردم مشوق هاي مالى را جهت 

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير نمي دهد؟
در انگلستان با توجه به اين كه خورشيد خيلي كم در آسمان هست 
نيمي از هزينه هاي الزم براي راه اندازي ايستگاه خورشيدي را دولت 
به مردم مي دهد و سپس برقي را كه توليد مي كنند از آن ها خريداري 
مي كنند. درحالى كه كشور ما كه حدود 7/7 ساعت آفتاب در شهرها 
مي تابد از آن استفاده اي نمي شود. بحث سياست گذاري اين جا معنا 
پيدا مي كند. ايران مشكلي از لحاظ توليد صفحه هاي خورشيدي 
ندارد ولى سياستي براي اين امر وجود ندارد. به طور مثال در اتوبان 
قزوينـ  زنجان بادهاي شديدي مي وزد ولي هيچ گونه استفاده اي از 

آن نمي شود.
ايران مي تواند بدون نفت انرژي مورد نياز خودش را از انرژى 
هاى تجديدپذير تأمين كند و فقط نفت را بفروشيم. اين ايده ها تا 

حدودي مغفول باقي مانده است كه نيازمند توجه جدي تر است.
بنابراين به نظر من مي بايد به سمت يك سياست گذاري يكپارچه 
و منسجم حركت كنيم كه بر مبناى يك اصول علمي طراحي شده 
باشد و هيچ كس از آن تخطي نكند. امروزه مباحث محيط زيست 
يك اصل است. بحث پسماندها در شهرها يك اصل است و نبايد 
از آن غفلت كرد. بحث توليد انرژي هاي پاك در شهرها به عنوان 
يك اصل جدي امروزه مطرح است. اگر ما اصول را بپذيريم و 
سياست گذارى واحدى باشد ديگر تغييرات مديريتى اثرى بر روند 

كار ندارد.

: آيا سياست گذاري ها بايد در شهرداري ها 
عامل  بيشتر  شهرداري ها  كه  اين  يا  بگيرد  صورت 

اجرايي هستند؟
دكتر محمدي: من بحث را از سطح يك سازمان مثًال شهرداري ها 
كمي خارج مي كنم. چون بحث سياست گذاري مطرح شد به يك 
سري مفاهيم اوليه اشاره مي كنم مثل عرضه و تقاضا و البته بايد 
بگويم كه ما در زمينه ي انرژي يك كشور پولدار هستيم. بايد 
رويكردهايمان را در ارتباط با يك سري مباحث سياست گذاري و 
اجرايي تغير بدهيم. به عنوان مثال رويكردمان در ارتباط با حمل و 
نقل، مديريت عرضه است. سازمان شهرداري ها به دنبال اين است 
كه به خودروساز سفارش اتوبوس داده و تحويل شهرداري ها بدهد. 
شهرداري ها به دنبال ساخت اتوبان، خيابان دو طبقه و تونل و... 
هستند اما هيچ كدام نديدند كه اين جمعيتي كه در اين خيابان ها 
و اتوبان ها حركت مي كنند كجا مي روند، اين فاصله اي كه طي 
مي شود را چه بايد كرد؟ به عبارتي مراكز كار و اشتغال و سكونت را 
بايد به هم نزديك كرد و ساختار شهري را بايد تغيير داد. در شهرها 
حدود 20% از سفرهاي درون شهري آموزشي است به اين علت 
كه توزيع مراكز و فضاهاي آموزشي درست نمي باشد و خود اين 
مسئله نيازهاي جديدي را به وجود مي آورد. براي مثال منزل من 
در اصفهان با مدرسه ي پسرم حدود 10 كيلومتر فاصله دارد. طبيعتًا 
خودش كه نمي تواند برود و من هم نمي توانم او را برسانم پس بايد 
برايش سرويس بگيرم كه خود مسائل و هزينه هاي خاصش را 
دارد در صورتي كه در گذشته ما خودمان پياده به مدرسه مي رفتيم 
و خيلي هم به لحاظ سالمتي مفيد بود اما در حال حاضر به لحاظ 
شرايط اجتماعي امكانش نيست. يك پسربچه صبح سوار سرويس 
مي شود در مدرسه نيز عمومًا فضاهاي آموزشي مناسب نيست و 
خيلي بسته و محدود مي باشد در نهايت تحرك بچه ها كم مي شود 
و نتيجه اين است كه مثًال سن سكته و بيماري قبلي پايين مي آيد 
و به طور كلي مي بينيم كه يك انتخاب نادرست روي سالمتي 
عموم جامعه و آيندگان تأثير مي گذارد و به غير از اين جنبه هاي 
ديگر نيز براي اين مسئله به وجود. به مصداق اين شعر كه: خشت 
اول چون نهد معمار كج / تا ثريا مي رود ديوار كج. بايد برگرديم 
به عقب و ببينيم كجا را اشتباه آمده ايم؟ نگاه و نگرش هايمان را 
بايد اصالح كنيم قبل از اين كه به جايي برسيم كه اصًال امكان 
اصالح وجود نداشته باشد. اين بازنگري را بايد در بحث انرژي، 
منابع طبيعي و حتي ميراث فرهنگي مان داشته باشيم. سي سال 
در حال  داشت  تاريخي وجود  خانه ي  اصفهان 5000  در  پيش 
حاضر به زير 1000 رسيده است و در 10 سال آينده ديگر چيزي 
باقي نخواهد ماند. مسئله اين است كه به همراه تخريب اين بنا، 
بسياري از آداب و رسوم و ويژگي هاي تمدني و فرهنگي ما از بين 
مي رود. پس ما به يك تغيير نگرش اساسي نياز داريم. ما تا االن 

وقتي مديران و  وزرا وقت 
بابت  را  الزم  هزينه ي  و 
فرهنگ سازي نمي گذارند 
بيشتر  جهت گيري ها  و 
آن  اســت،  توليد  سمت 
اتفاقي كه بايد نمي افتد 
و صرفًا در ظاهر و كالم، 

بسنده مي شود



9 4سال دوازدهم / شماره 4سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 104

فقط به سمت توليد پيش رفته ايم. در بحث مسكن مهر هم همين طور بوده 
است. ما فقط خانه ها را مي سازيم حاال حتي اگر خالي هم بماند اشكالي ندارد 
در حالي كه بحث اصلي بايد توزيع و بازاريابي باشد. ما بايد سياست هاي توزيع 
را اصالح كنيم و گرنه قدرت توليد را كه داريم و بايد در اين زمينه چرخشي را 
انجام دهيم و تحولي صورت بگيرد. بايد جلوي شتاب توليد را بگيريم چرا كه 
خود اين توليد بي رويه، مصرف انرژي را بيشتر كرده و توليد ضايعات و پسماند 
مي كند. اما اگر خوب و درست مصرف كنيم، تبعات منفي آن كمتر است و نياز 
به توليد كمتري داريم. بنابراين بايد اين چرخه ي منفي كه در مصرف انرژي 
وجود دارد را در جايي بشكنيم و در موارد درستي قرار بدهيم. اين كاري است 
كه در عين حال اگر چه به ظاهر سخت است ولي در اين سي و سه سال بعد 
از انقالب ما شاهد آن بوده ايم كه خيلي از كارهايي كه سخت بوده با يك عزم 
و خواست ملي انجام شده، حال ممكن است نواقصي داشته و كامل نباشد اما 
طبيعي است و در نهايت توانسته ايم. در اين بخش هم بايد بستري فراهم گردد 
تا مصرف درست انرژي به يك مطالبه ي اجتماعي تبديل شود يعني خود مردم 
خوستار اجراي مبحث 19 باشند و هزينه هايش را هم متقبل شوند. اين آگاهي 
بايد در مردم ايجاد شود كه مصرف بهينه و درست انرژي به نفع خودشان و 
نسل بعدي آن هاست. متأسفانه ما هميشه منافع آنى را در مقايسه با منافع آتي 
بيشتر در نظر مي گيريم. كشورهاي پيشرفته ويژگي شان اين است كه مردم 
پذيرفته اند كه اكنون پول بيشتري خرج كنند ولي منافع طوالني مدت شان 
بيشتر تأمين گردد. ما بايد بتوانيم اين جابجايي را در مقياس كالن جامعه و در 
تفكر مردم ايجاد كنيم. اگر چه ما مردم با هويت و فرهنگي هستيم اما متأسفانه 
در اين زمينه كار نشده است. وقتي مديران و وزرا وقت و هزينه ي الزم را بابت 
فرهنگ سازي نمي گذارند و جهت گيري ها بيشتر سمت توليد است، خب آن 

اتفاقي كه بايد نمي افتد و صرفًا در ظاهر و كالم، بسنده مي شود.

به ويژه  از وضع موجود در شهرها  براي برون رفت   :
با مديريت شهري  ارتباط  آيا راه حلي به ويژه در  كالن شهرها 

وجود دارد؟
دكتر مجيدپور: اين بحث خيلي مفصل است كه پاسخ دادن به آن سخت 
مي باشد. اما به طور كلي راه حل ها را به دو دسته تقسيم بندي مي كنم: اول 
راه حل هاي تكنيكي يعني اين كه ما بياييم مثًال شوفاژخانه هاي منازل را بهينه 
بكنيم، خودروهاي هيبريدي بسازيم، اتوبوس هاي تندرو و مترو را گسترش 
بدهيم و... اين ها راه حل هاي تكنيكي هستند كه خيلي هم مهم و الزم مي باشند 
ولي كافي نيستند در كنار اين ها بايد يك سري راه حل هاي سياست .گذارانه هم 
بايد به كار گرفته شوند يعني اين كه وقتي شهري ساخته مي شود بايد با ديد 
يكپارچه و جامع به آن نگاه شود، تا زيرساخت هاي شهر فراهم نشده اجازه ي 
احداث واحد مسكوني در آن داده نشود، برنامه ريزي شهري بايد با اين راه حل ها 
هم سو باشد، بايد فرهنگ سازي انجام شود چرا كه رفتارهاي اجتماعي يكي از 
مهم ترين مسائل هستند. بايد آن چه كه وظيفه ي سابا است فقط منحصر به 
آن سازمان نباشد و بحث آموزش بايد در تمام سازمان ها جاي خود را پيدا كند، 
در دانشگاه ها نيز بايد مّدنظر قرار گيرد، كتب آموزشي در مدارس بايد درگير 
اين آموزش ها شوند و... در كنار اين راه حل هاي تكنيكي و سياست گذارانه، 
راه حل هاي كوتاه مدت و بلندمدت داريم. راه حل كوتاه مدت مثل تغيير مبلغ 
طرح ترافيك و وضع قوانين جديد متناسب با شرايط جامعه راه حل بلندمدت 
هم از جنس رفتارهاي اجتماعي هستند كه ما به صورت پديده هاي بلندمدت 

به آن ها نگاه مي كنيم و در يكي دو سال جواب نمي دهند.

مهندس صمدي: در ارتباط با مديريت يكپارچه بحثي مطرح شد، به نظر 
من لزومي ندارد كه يك مدير واحد وجود باشد بلكه سياست گذاري يكپارچه 
بايد اعمال شود تا وقتي افراد عوض شدند برنامه ها تغيير نكند و وزارتخانه هاي 
مختلف اعم از نيرو، مسكن و شهرسازي بر طبق يك رويه جلو بروند. به عبارت 

ديگر سيستم مديريت بايد يكپارچه باشد نه شخص مدير يك نفر باشد. 
نكته ي بعدي اين است كه بايد ديدگاه و نگرش افراد عوض شود وگرنه كاري 

صورت نمي گيرد. يك مدير بايد به حرفي كه مي زند اعتقاد داشته باشد. 
بعد از اين ابزار قانوني مهم است. تشويق بخش خصوصي هم بايد صورت بگيرد. 
عالوه بر اين ها برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلندمدت هم بايد در نظر گرفته 
شود. مثًال جمعيت تهران بايد كنترل شود، حمل و نقل عمومي گسترش پيدا 
 كند، از انرژي هاي تجديدپذير استفاده شود. نكته ي مهم اين است كه بايد 
راه حل ها با يك ديد جامع و همزمان به كار گرفته شود تا تأثيرگذار باشد. البته 
بايد به اين نكته اشاره كنم كه اين طور نيست كه هيچ كاري نشده باشد. در حال 
حاضر كنتورهاي هوشمند وجود دارد يا امكان ساخت ساختمان هايي كه انرژي 
مصرف شان صفر باشد وجود دارد به طوري كه در پشت بام پنل خورشيدي داشته 
باشند يا از فاضالبشان برق توليد شود و... اما هزينه ي زيادي دارد و كند است. در 
عين حال با بازار نابسامان اقتصادي وقتي يك سرمايه گذار ببيند قيمت متغير ارز 

باعث مي شود كه او ضرر كند،  در اين بخش سرمايه گذاري نمي كند. 
دكتر محمدي: در ارتباط با اين كه چه بايد كرد يا چه بايد بكنيم من فكر 
مي كنم همين كارهايي كه انجام مي دهيم را در كنار راه حل هايي كه دوستان 
گفتند بايد با قدرت بيشتري ادامه بدهيم. نواقصي كه وجود دارد را بايد برطرف 
كنيم. واقعيت امر اين است كه ما يك كشوري هستيم با يك مساحت زياد و 
جمعيت پراكنده و خود اين مسأله مصرف باالي انرژي را تشديد مي كند. در كنار 
اين ها بايد به اين نكته توجه كنيم كه نبايد عجول باشيم بلكه بايد يك فرايند 
طوالني مدت طي شود. در اين مسير مشكالت زيادي وجود دارد. بايد حواسمان 
به آسيب ها باشد كه يكي از آن ها، تغييرات مديريت است. وقتي نگرش ها 
يكسان نيست طرح ها اجرا نمي شوند و نيمه كاره مي مانند. تغيير نگرش بايد در 
سطح جامعه صورت گيرد تا حتي وقتي يك مدير عوض مي شود، مدير جديد 

مسير قبلي را دنبال كند.
من فكر مي كنم بايد به گذشته ي خودمان برگرديم به ذخاير فرهنگي توجه 
كنيم. ما فكر مي كنيم چون بخشي از فرهنگ ما ادبيات است الزم نيست به آن 
توجه كنيم. در صورتي كه كتاب مثنوي معنوي را هر مديري بايد بخواند. ما به 
شعرايمان حكيم مي گفتيم يعني فقط شاعر نبوده اند بلكه حكمت مي دانسته اند. 
ما متأسفانه خيلي از آموزه هايي كه خودمان داشتيم را كنار گذاشته ايم و بايد براي 
ايجاد انگيزه در سرمايه هاي انساني جامعه به اين ذخاير معنوي برگرديم و آن ها 
را پااليش كرده و به علم روز تبديل كنيم. ما اين ظرفيت را داريم ولي متأسفانه 
به لحاظ اين كه اين ها را هنر و ادبيات مي ناميم، به آن ها بي توجه شده ايم و در 
اين مسير سازمان هاى غيردولتي و گروه هاي مردمي بسيار تأثيرگذار هستند و 

بايد مديران اين بستر را فراهم نمايند.

: با تشكر از همه ي اساتيد كه در اين جلسه شركت 
كردند. اميدواريم اين مباحث محدود به چنين جلساتى نباشد 
و روزى شاهد اين باشيم كه مصرف بهينه ي انرژى دغدغه ي 
مسئوالن و مردم شده باشد و همگى در اين راستا حركت كنند.
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چكيده
رويكرد  در  مهم  بسيار  مسائل  از  يكي 
«توسعه ى پايدار» مصرف انرژي و راه هاي كاهش 
آن مي باشد كه با وجود بحران هاي زيست محيطي 
و كاهش انرژي هاي فسيلي اخير در جهان از اهميت 
خاصي برخوردار شده است. در اين مقاله هدف، 
مصرف  بهينه سازى  جهت  كالبدى  برنامه ريزى 
انرژى در شهرهاست. براي نتيجه گيري بهتر در 
اين زمينه پس از بررسي نظريات جهاني شكل 
شهري مطلوب به بررسي شاخص ها ومعيارهاي 
پرداخته شده است و  ايراني  پايداري شهرهاي 
كاهش  جهت  راهبردهايى  تدوين  به  نهايت  در 
شهر  پايدار  كالبد  به  دستيابى  و  انرژى  مصرف 

پرداخته شده است.

مقدمه
انرژي جهان در شهرها مصرف  از %75   مطالعات نشان مي دهد كه بيش 
مي شود و حدود 80% از تمام توليد گازهاي گلخانه اي جهان در محدوده ى 
شهري انتشار مي يابد. اين در حالي است كه فقط 3% از سطح خشكي هاي 
جهان را محدوده هاي شهري تشكيل مي دهند. از سويي بشر مواجه با تقليل 
منابع فسيلي شده و به انتهاي دوران انرژي فسيلي نزديك مي شود و از سويي 
ديگر، ازدياد قيمت انرژي روندي روزمره پيدا كرده است. در كشور ايران %43 
انرژى شهرى در ساختمان ها و 28% در حمل ونقل شهرى مصرف مى شود. با 
توجه به مطالعات صورت گرفته در دوره ى 20 ساله ى اخير از كل انرژي هاي 

در حال استفاده  در ايران 88% فسيلي و 12% برقـ  آبي مي باشد[1].
با توجه به مطالب عنوان شده بايد در جهت جلوگيري از مصرف سوخت هاي 
فسيلي در شهرها اقدامات اساسي صورت گيرد و بايد صرفه جويي در مصرف 
انرژي و منابع جايگزين از نظر فناوري و اقتصادي توجيه پذير و از نظر محيطي 
قابل قبول باشد. صرفه جويي در مصرف انرژي در سطوح مختلف شهرها بايد از 
طريق مديريت و برنامه ريزي شهري، در مراحل طراحي، ساخت و بهره برداري 
در نظر گرفته شوند و از علوم و فنون نوين مرتبط به شهر بهره جويند. بنابراين 
تقليل مصرف انرژي را بايد در رأس عناصر تأثيرگذار بر شاكله و طراحي بناها، 
زيرساخت ها، شريان ها، تقاطع ها و كاربري زمين قرار داد. مجتمع هاي شهري 
بايد حساس به وضعيت محيط طبيعي و اقليم و محيط مصنوعي صرفه جو 
از مرحله ى  اين صرفه جويي الزم است  و  باشند  منابع  و  انرژي  در مصرف 
برنامه ريزي تا طراحي شهري در هر يك از عناصر شهري مورد توجه خاص 
قرار گيرد. بنابراين با توجه به موارد فوق به سادگي مي توان اهميت انرژي و 
صرفه جويي در مصرف آن را در تحقق و تعالي كيفيت زندگي حال و آينده ى 

شهرنشينان دريافت.

روش تحقيق
با توجه به هدف پژوهش و قابليت اجرا و به كارگيري آن، تحقيق كاربردي بوده 
و مي تواند باعث بهبودي شرايط حال و آينده شود. با استفاده از روش توصيفي به 
جمع آوري اطالعات در زمان حال و گذشته در جهت دستيابى به هدف پرداخته 
شده و سپس با استفاده از روش تحليل محتوي و روش موردكاوي پژوهش 
برداري،  فيش  از  (استفاده  كتابخانه اي  دو روش  به  مطالعات  پيش مي رود. 
جدول و نقشه) و ميداني (استفاده از تصويربرداري و مشاهده ى نمونه ها) انجام 
مي شود. پس از جمع آوري مطالعات، با استفاده از استدالل منطقي و بيشتر به 
صورت كيفي با در نظر داشتن شرايط جهان امروز دستيابي به راه كارها و هدف 

امكان پذير مي شود.

انرژى
مي توان گفت انرژي ميزان تواني است كه در زمان معين براي انجام يك كار 
صرف مي شود. انرژي همواره به شكل هاي مختلف و انواع گوناگون از آغاز تاكنون 
در خدمت انسان ها بوده و در شكل هاي مختلف ماهيچه اي، مكانيكي، گرمايي، 
شيميايي، الكتريكي، تابشي، اتمي و... رفاه و آسايش فراواني به انسان ها عرضه 
داشته است. يكي از تقسيم بندي هاي انرژي بر اساس حامل هاي انرژي انجام 
مي گيرد. منظور از حامل هاي انرژي، ماده اي است كه انرژي را در خود ذخيره 
مي كند، اين مواد معموًال پس از چند بار تغيير شكل دادن به صورت يك حامل 
نهايي يا يك انرژي نهايي در مي آيند كه به مصرف كننده مي رسد. حامل هاي 

انرژي را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: انرژي اوليه و انرژي ثانويه.

انديشه و پژوهش

مصرف انرژى
           وكالبد شهر ايرانى

محمود قلعه نويى/ دكتراى شهرسازى، مديرگروه و عضو هيئت علمى دانشگاه هنر اصفهان
مجتبى حاتمى/ كارشناس ارشد شهرسازى
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انرژي اوليه1 به صورتي از انرژي گفته مي شود كه در معرض هيچ گونه فرآيند تبديل قرار نگرفته باشد. مانند نفت خام استخراج شده از ميادين نفت و يا گاز طبيعي خام 
(تصفيه نشده) به دست آمده از ميادين گاز.

انرژي ثانويه2 به صورتي از انرژي كه از طريق فرآيند تبديل انرژي اوليه به دست مي آيد، گفته مي شود. مانند انواع فرآورده هاي نفتي، گاز پااليش شده و يا برق. تقريبًا 
تمام وسايلي كه شما در زندگي روزمره از آن ها استفاده مي كنيد نيازمند انرژي ثانويه هستند.

انرژى ها را از نظر منابع مى توان به انرژى هاى تجديدپذير وتجديدناپذير تقسيم بندى كرد.

انرژى وشهر
به طور كلي سطح اشغال4 انرژي شهري شامل اجزاي زير است[2]: 

سرمايه ى محيط زيستي ماهوي ساختمان ـ يعني انرژي و منابع به كار رفته در توليد و حمل مصالح، انرژي مورد نياز براي آماده سازي و خدمات رساني به سايت و • سرمايه ى محيط زيستي ماهوي ساختمان ـ يعني انرژي و منابع به كار رفته در توليد و حمل مصالح، انرژي مورد نياز براي آماده سازي و خدمات رساني به سايت و • سرمايه ى محيط زيستي ماهوي ساختمان ـ يعني انرژي و منابع به كار رفته در توليد و حمل مصالح، انرژي مورد نياز براي آماده سازي و خدمات رساني به سايت و 
سپس ساختن بنا

سطح اشغال انرژي به در برگرفتن انرژي مورد مصرف براي تداوم و حفظ ساخت و ساز و نيازهاي خدماتي روزانه آن پس از اشغال ساختمان بسط مي يابد. اين انرژي • سطح اشغال انرژي به در برگرفتن انرژي مورد مصرف براي تداوم و حفظ ساخت و ساز و نيازهاي خدماتي روزانه آن پس از اشغال ساختمان بسط مي يابد. اين انرژي • سطح اشغال انرژي به در برگرفتن انرژي مورد مصرف براي تداوم و حفظ ساخت و ساز و نيازهاي خدماتي روزانه آن پس از اشغال ساختمان بسط مي يابد. اين انرژي 
كه آن را انرژي مصرفي مي نامند، مي تواند تا سه برابر انرژي مورد مصرف در ساختن ساختمان، يا انرژي سرمايه باشد.

بخشي ديگر از سطح اشغال انرژيى است كه كساني كه از ساختمان استفاده مي كنند در حركت بين ساختمان و بقيه ى شهر مصرف مي كنند. (انرژي حمل ونقل)• بخشي ديگر از سطح اشغال انرژيى است كه كساني كه از ساختمان استفاده مي كنند در حركت بين ساختمان و بقيه ى شهر مصرف مي كنند. (انرژي حمل ونقل)• بخشي ديگر از سطح اشغال انرژيى است كه كساني كه از ساختمان استفاده مي كنند در حركت بين ساختمان و بقيه ى شهر مصرف مي كنند. (انرژي حمل ونقل)
و باالخره انرژيى كه براي تخريب ساخت و ساز و پاك سازي سايت هنگامي كه به پايان عمر مفيد خود مي رسد.•  و باالخره انرژيى كه براي تخريب ساخت و ساز و پاك سازي سايت هنگامي كه به پايان عمر مفيد خود مي رسد.•  و باالخره انرژيى كه براي تخريب ساخت و ساز و پاك سازي سايت هنگامي كه به پايان عمر مفيد خود مي رسد.

سوخت و سازشهري
«سوخت و ساز» به آن ورودي هاي مواد و انرژي اشاره دارد كه مورد نياز اجزاي زنده و غير زنده ى سيستم هاي شهري مي باشند. وقتي ما از اين ورودي ها استفاده مي كنيم 
چيزي به دست مي آيد كه به طور معمول به آن زباله گفته مي شود. روند توليد زباله اي كه به متابوليزم شهري مربوط مي شود شكلي خطي دارد(شكل1). در اين ارتباط 
نظريه هايي ارائه شد مبني بر اين كه به جاي شيوه ى خطي متداول در استفاده از محيط كه سرانجامي جز به اتمام رسيدن منابع و ذخاير موجود در طبيعت بدون جايگزين 
كردن آن ها ندارد، شيوه ى جديدي موسوم به فرآيند دوراني يا حلقوي به كار گرفته شد(شكل2)، كه مفهوم توسعه ى پايدار را در خود مستتر دارد. در اين راستا سعي شد 

كه عمر مفيد محصوالت و بازده آن ها افزايش يابد و همچنين سعي شد كه محصوالت طوري ساخته شود كه ضايعات حاصل از آن ها قابل بازيافت باشد [2].

سوخت و سازشكل2 : سوخت و سازشكل2 : سوخت و ساز چرخشى  شكل2 :  خطى                                                   شكل2 :  خطى                                                    سوخت و ساز                 شكل1 : سوخت و ساز                 شكل1 : سوخت و ساز

به كارگيري انرژي هاي تجديدپذير در شهرها
از سه دهه ى قبل انديشمندان در جستجوي انرژي هايي كه در محيط شهري 
موجب آاليندگي نشوند، باعث تغييرات در اقليم نگردند، به محيط آسيب نرسانند 
زمينه،  اولين  راستا  اين  در  افتادند.  تكاپو  به  باشند  قابل تجديد  و در ضمن 
بهينه سازي و ارائه ى راه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي و سپس توجه به 
ويژگي هاي اقليمي و محيطي در طراحي محيط مصنوع است تا به اين وسيله 
سبب تقليل مصرف انرژي گردد. عوامل اقليمي و محيطي براي برنامه ريزي و 
مكان يابي مناسب ساختمان ها، الگوهاي كاربري زمين، سامانه هاي زيربنايي 
و شريان ها بايد در نظر گرفته شوند، تا شهرها بدين طريق از نظر مصرف 
انرژي كارا شوند. انرژي هاي فسيلي همچون انرژي تجديدپذير رايگان نيستند 
و با فرهنگ سازي و درك مناسب نسبت به خطرات زيست محيطي ناشي از 
سوخت هاي فسيلي، به كارگيري فناوري موجود و نوين و استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير در بناها و شهرها مي توان هم .زمان موجب سالمت اجتماعي، بهبود 

اقتصادي و وضعيت محيطي شد.

كالبد
در ادبيات طراحي شهري، واژه شكل (فرم) شهر5 را مي توان مترادف كالبد 
شهر دانست. كوين لينچ8در كتاب سيماي شهر، فرم شهر را به صورت «مظاهر 
جسمي و رؤيت پذير شهر» تعريف كرده است. در كتاب تئوري شكل خوب 
شهر كوين لينچ، اين مفهوم بيشتر تشريح مي شود: «شكل مجتمع زيستي 
كه معموًال به نام محيط زيست كالبدي خوانده شده است، به طور كلي به 
شهر،  در  دائمي  و  بي حركت  بزرگ،  كالبدي  عناصر  فضايي  الگوي  مفهوم 
نظير: ساختمان ها، خيابان  ها، تجهيزات، تپه  ها، رودخانه  ها و شايد هم درختان 

با ساختمان  ها، خيابان  ها، تجهيزات، تپه  ها، رودخانه  ها و شايد هم  مي باشد 
درختان مي باشد».

كالبد پايدار شهرى
توسعه ى شهري پايدار، فرايندي است كه ضمن بهبود سالمت اجتماعي ـ 
اقتصادي و اكولوژيكي شهر ها زمينه تداوم آن را براي نسل هاي آتي فراهم 
مي سازد. به عبارت ديگر شهر پايدار برآمده از فرايند توسعه اي است كه ذهنيت 
و امكان ارتقاء هميشگي سالمت اجتماعي ـ اقتصادي بوم شناسانه .ى شهر و 
منطقه ى آن را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكان را به عينيت و اقدام مبدل 
سازد (صرافي 1379، 13). نمود شهرسازي توسعه ى پايدار شهري در ديدگاه ها 
و پاردايم  هاي مختلفي ظهور يافته و با توجه به ابعاد اجتماعي ـ اقتصادي و 
زيست محيطي مسئله، در سطح جهاني بازتاب قابل توجهي پيدا كرده است كه 

به طور مختصر به بررسي مهم ترين اين ديدگاه ها مي پردازيم.

1)شهر اكولوژيك7
سازمان اكولوژي شهري كه در سال 1975 به وسيله ى ريچارد ريجستر بنيان 
نهاده شده بود، با برگزاري كنفرانس  هاي بين المللي شهر اكولوژيك در سال هاي 
1990، 1992 و 1996 به صورت سازمان نيرومندي درآمد كه رسالتش خلق 
شهر هاي اكولوژيك است. مفهوم شهر اكولوژيك بر ارتباط طبيعي توسعه ى 
شهر با بستر طبيعي آن اتكا دارد. به عبارتي ديگر اين شهر، سكونت گاهي 
بوم شناختي است كه با مالحظات زيست محيطي سازگار است و تداوم و پايداري 

آن در بستر بوم شناختي امكان پذير است (ارجمند نيا 1379، 31).
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2) شهر چندهسته اى
از  اى  چندهسته  يا شهر  متمركز»  تمركز  راهبرد «عدم  از  متنوعي  اشكال 
ديدگاه توسعه ى شهري پايدار مورد بحث و استقبال قرار گرفته اند. «كوين 
لينچ» به ارزش بالقوه ى ايجاد شهر هاي منطقه اي، «متشكل از مجموعه اي 
يا كهكشاني» از شهرك  هاي متوسط االندازه مجزا كه اطراف آن را فضاي باز 
چشمگيري فراگرفته و توسط راه هاي اصلي به يكديگر متصل شده باشند، اشاره 
كرد. به طور كلي راهبرد عدم تمركز متمركز به واسطه ى مالحظات محيطي 
مقبوليت بسيار زيادي يافته، زيرا پتانسيل كاستن از مصرف انرژي را داشته و به 
طور خاص مشوق استفاده از سيستم حمل و نقل همگاني و سيستم هاي حرارتي 
و نيروي مشترك مي گردد. راهبرد عدم تمركز متمركز مي تواند به صورت 
توسعه ى شهر هاي مجزا در خارج شهر اصلي كه توسط سيستم مناسبي از حمل 
و نقل همگاني به يكديگر متصل شده باشند، مطرح گردد و همچنين مي تواند 
به صورت مراكز حومه ى شهري مطرح شود. در هر دو حالت، به منظور تشويق 
تنوع استفاده، توجيه پذير نمودن ايجاد سيستم حمل و نقل عمومي و ساخت و 

ساز با تراكم زياد در اطراف گره هاي مزبور توصيه شده است[3].

3) شهر فشرده8
و  دارد  رابطه ى مستحكمي وجود  و مقوله ى «تراكم»  پايدار»  ميان «شهر 
تحقيقات به عمل آمده در اين زمينه توسط «آونز» بر ارتباط ميان «كاربري 
زمين»، «تراكم» و «استخوان بندي شهري»، بر روي تقاضاي سفر جواب مثبت 
داده و خواستار فرم  هاي شهري با بازدهي مصرف انرژي بيشتر شده است. «شهر 
پايدار» از دو طريق مي تواند به ارتقاي كارايي محيط شهري از نظر مصرف 

انرژي و در نهايت به توسعه ى پايدار كمك كند:
الف) از طريق انتخاب فرم  هاي شهري و توزيع كاربري  ها و تراكم  ها، به نحوي 

كه سفر هاي درون شهري تقليل يابند.
ب) از طريق ارتقاي محيط كالبدي، به نحوي كه به انرژي خانگي و صنعتي 
كمتري نياز داشته باشند. به منظور دستيابي به «شهر پايدار» مفهوم «شهر 
فشرده» كه متضمن جنبه ى معمولي همان مفهوم مي باشد، مطرح گرديده 

است.
نيل به اهداف شهر فشرده در چارچوب فرآيندي انجام مي شود كه طي آن بر 
تراكم جمعيت، مسكن و فعاليت در يك منطقه ى معين افزوده مي شود، اين 

فرايند را افزون سازي مي نامند.

. تشويق توسعه در نواحي خالي و توسعه نيافته ى شهر 
. تجديد نواحي و ساختمان هاي متروكه و بخش مركزي شهر ها 
. افزايش تراكم در مناطق كم تراكم به موازات تأمين فضاي سبز 

. تقويت مراكز فرعي شهر ها و دهكده  هاي شهري در مناطق متروپلي 
توسعه ى  كنترل  و  محدوده  هاي شهري  (تعيين  رشد شهر  كردن  محدود   .

زيرساخت  ها) 
. به كارگيري سياست  هاي رشد هوشمند 

مطلوبيت  ها و محدوديت  هاي شهر فشرده از ديدگاه مصرف انرژى
عليرغم اين كه فشار رشد فزاينده ى جمعيت براي تأمين مسكن مورد نياز و 
محدوديت  هاي فضائي ـ زيست محيطي در ارائه ى مكان هاي مناسب براي 
سكونت و فعاليت، اكثريت دولت هاي جهان را به سياست هاي متراكم سازي 
ترغيب نموده است؛ متخصصين بسياري با نگرش انتقادي به آن پرداخته و در 
كنار منافع، پيامد هاي آتي آن را نيز مورد توجه قرار داده اند، كه توجه به آن ها 
مي تواند به بهبود شيوه  هاي برخورد با اين سياست توسعه .ى شهري كمك 
نمايد. در ذيل نقطه نظرات برخي از صاحب نظران در رابطه با اين موضوع به 

لحاظ مصرف انرژى به اختصار آورده مي شود. 
ال كين9: از بنيان گذاران ديدگاه شهر فشرده مدعي منافعى براي آن است. 
اول؛ متراكم سازي توسعه موجب كاهش گسترش هاي فيزيكي و در نتيجه 
مصرف كمتر زمين و منابع ديگر مي شود. دوم؛ تراكم  هاي باالي مسكوني 
امكان سكونت تعداد بااليي از جمعيت در منطقه اي محدود را فراهم ساخته 
و موجب افزايش برخورد هاي اجتماعي مي گردد. سوم؛ در اين فرايند مصرف 
سوخت و خروج گاز هاي مضر كمتر شده و فضاي شهري از لحاظ مصرف انرژي 
كارآمدتر مي شود. چهارم؛ دولت ها در تراكم  هاي باال مي توانند سرويس  هاي 
ارائه داده و اتالف منابع را به حداقل برسانند  اساسي را با كارايي بيشتري 

.(Kumar.2000.153)
نيومن و كن ورثي11: بر اساس مطالعات اين دو محقق رابطه ى بسيار قوي بين 
ميزان استفاده از اتومبيل، مصرف انرژي و تراكم شهري وجود دارد و با افزايش 
تراكم از ميزان استفاده از اتومبيل در حمل و نقل شهري و مصرف انرژي كاسته 
مي شود. همچنين شهر هاي كم تراكم هزينه بيشتري براي حمل و نقل مسافر 

نسبت به شهر هاي پرتراكم مصرف مى نمايند. 

نكته اي كه در دياگرام فوق نهفته 
تا  رگرسيون  شيب  كاهش  است 
تراكم 100 نفر در هكتار نسبتًا زياد 
و بعد از آن شيب مذكور ماليم تر 
در  كه  كه  طــوري  به  مي شود 
تراكم هاي باالي 200 نفر كاهش 
شيب عمًال قابل توجه نيست. به 
در  تراكم  كارايي  ديگر،  عبارت 
صرفه جويي مصرف انرژي با عبور 
نفر در هكتار  تراكم 100  از مرز 

كاهش مي يابد. 

2) شهر چندهسته اى
در فرايند مذكور، اقدامات زير مورد توجه مي باشند: 

. تشويق توسعه در نواحي خالي و توسعه نيافته ى شهر 



13 4سال دوازدهم / شماره 4سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 104

اس، سي، ام. هو13: رابطه تراكم شهري و تقاضاي انرژي را مورد بررسي قرار داده كه نتايج بررسي ايشان بيانگر تأثيرات 
مثبت و منفي تراكم بر روي تقاضاي انرژي است كه چكيده ى آن در جدول (2) مندرج است.

مصرف انرژى در الگوى شهرهاى ايرانى در حاشيه ى كوير
 در الگوي شهر فشرده ى ايراني اصل صرفه جوئي در مصرف انرژي، به شيوه هاي  در الگوي شهر فشرده ى ايراني اصل صرفه جوئي در مصرف انرژي، به شيوه هاي 
گوناگون مورد نظر بوده است. شيوه هاي مزبور را مي توان به صرفه جوئي در گوناگون مورد نظر بوده است. شيوه هاي مزبور را مي توان به صرفه جوئي در 
مصرف انرژي از طريق «فرم شهر»، «ساختار شهر» و «تجهيزات و سيستم هاي مصرف انرژي از طريق «فرم شهر»، «ساختار شهر» و «تجهيزات و سيستم هاي 
لحاظ  به  چه  شهر  فرم  كويري  شهرهاي  در  نمود.  طبقه بندي  لحاظ غيرفعال»  به  چه  شهر  فرم  كويري  شهرهاي  در  نمود.  طبقه بندي  غيرفعال» 
ريخت شناسي استخوان بندي و چه از نظر تركيب و توزيع كاربري هاي گوناگون، 
زمينه ى كاهش مصرف انرژي را فراهم مي آورد. به طور مثال در محالت سنتي 
نظير محله ى فهادان در شهر يزد، با توجه به تركيب عناصر موجود در مركز محله 
كه مخلوطي از كاربري هاي مسكوني، تجاري، بهداشتي، آموزشي و... مي باشد 
طبيعتاً بر خالف شهرهاي جديد الزم نيست ساكنين آن جهت دستيابي به خدمات 
شهري مسافت طوالني را با استفاده از اتومبيل و صرف انرژي طي نمايند. «فرم 
ساختمان ها» نيز در شهرهاي كويري به گونه اي همساز با اقليم خلق گرديده اند 
كه اين خود به مفهوم كاستن از مصرف انرژي براي تأمين گرمايش و سرمايش 

فضاي معماري است. 
جهت تأمين آسايش اقليمي در مناطق گرم و خشك سه روش استفاده از سايه 
و باد، استفاده از آب و به حداقل رساند تأثير پرتوهاي خورشيدي وجود دارد. 
بررسي شهرهاي كويري ايران نشان مي دهد كه هر سه روش مورد اشاره به 
گونه اي مد نظر قرار داشته اند. ايجاد سايه در مقياس هاس واحدهاي مسكوني با 
اتخاذ تدابيري همچون استفاده از حياط هاي مركزي با ديوارهاي جانبي مرتفع 
و محصوريت زياد تأمين گرديده و معابر ارگانيك كم عرض و جداره هاي آن 
سايه اندازي الزم را در مقياس فضاهاي شهري فراهم مي آورد. «آب» نيز به 
عنوان عنصري حيات بخش نقش مؤثري در شهرهاي كويري ايفا كرده و مي كند. 
عنصر «آب» نه تنها توانسته است كويري خشك را به آبادي هاي قابل زيست 
مبدل نمايد، بلكه در مقياس شهر، نقش شكل دهنده ى استخوان بندي شهر را ايفا 
مي كند (از طريق قنوات نهان و جوي هاي آشكار) و در مقياس واحدهاي مسكوني 
از طريق عناصري نظير حوض آب به سيستم طبيعي سرمايش و كاستن از خشكي 
هوا كمك مي رساند. روش ديگر جهت تأمين آسايش اقليمي و صرفه جوئي 

در مصرف انرژي تقليل سطوح در معرض تابش خورشيدي ابنيه و بافت هاي در مصرف انرژي تقليل سطوح در معرض تابش خورشيدي ابنيه و بافت هاي 
شهري است. اين امر از طريق ايجاد «فشردگي» صورت مي پذيرد. اين اصل در شهري است. اين امر از طريق ايجاد «فشردگي» صورت مي پذيرد. اين اصل در 
سازمان كالبدي شهرهاي كويري ايران از طريق درهم فشرده بودن واحدهاي سازمان كالبدي شهرهاي كويري ايران از طريق درهم فشرده بودن واحدهاي 
مسكوني، به گونه اي كه بعضاً برخي از واحدهاي مسكوني حتي از چهار جانب مسكوني، به گونه اي كه بعضاً برخي از واحدهاي مسكوني حتي از چهار جانب 
به واحدهاي ديگر متصل باشند، رعايت گرديده است. نمونه هاي بام هاي به هم 

پيوسته بلوك هاي شهري را در كلية شهرهاي كويري مي توان يافت.
امر  به  كه  كويري  شهرهاي  معماري  در  متداول  شيوه هاي  از  ديگر  يكي 
صرفه جوئي در مصرف انرژي ياري مي رساند، كاربرد تجهيزات و سيستم هاي 
انبار ها»،  «آب  «بادگير ها»،   نظير  تأسيساتي  و  عناصر  است.  فعال18  غير 
«يخچال ها» و «آسياب هاي بادي و آبي» در شهرهاي كويري، خدماتي كه 
امروزه وسايل برقي نظير كولر، آبسردكن و... يا صرف انرژي تأمين مي نمايند 
به گونه اي كم هزينه تر پاسخ مي داده اند. پژوهش هاي «اليزابت بيزلي»، «مايكل 
هارورسون» و «سوزان روف» در مورد ساختمان هاي فني ـ خدماتي موجود 
در معماري بومي ايران به شكل شايسته اي به معرفي و تحليل اين دسته از 

تجهيزات و عناصر معمارانه ى سودمند پرداخته است[4]. 

شكل پايدارتر شهر ايراني
با بررسي نظريات و مباحث مختلف در زمينه ى ساختارها و شكل شهر مشخص 
مي شود كه فشردگي بافت شهري و يا بالعكس، پراكندگي آن عوامل تعيين 
كننده در جهت نيل به پايداري نمي باشند بلكه در اين ميان شهر يا منطقه ى 
شهري چندمركزي (منطقه اي) به عنوان گزينه ى ايده آل مطرح مي شود. در 
اين شهر كاربري هايي كه در يك مركز واحد شهر فشرده متمركز مي شوند در 
چند مركز كوچك تر پراكنده شده، تشكيل هسته هايي از بخش ها، شهرها يا 
روستاها را مي دهند. در عين حال 6 مورد شهري لينچ را بر اساس معيارهاي 

پايداري مي توان مورد ارزيابي قرار داد (جدول3).
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                               جدول 3: مقايسه عملكردي مورد انتظار شش مدل شهري

تدوين اهداف وراهبردهاى بهينه سازى مصرف انرژى شهر ايرانى
همانطور كه بيان شد سطح كلي اشغال انرژي شهري در 4 سطح اتفاق مي افتد. بنابراين اگر هدف اصلى (هدف كالن) اين پژوهش را ارائه ى راه حل هايى جهت بهينه سازى 
مصرف انرژى شهرى (با محوريت كالبد شهرى) بدانيم، اهداف خرد مسئله را مى توانيم در اين 4 موضوع (جدول4) بدانيم. كه مى بايست به دنبال راهبردهايى جهت 

دستيابى به اين اهداف خرد در شهر ايرانى باشى
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بي شك براي بهينه سازي مصرف انرژي كل شهر مي بايست در هر يك از اين سطوح تدابير و راهبردهايى ارائه شود. اما تفاوت هاي اقليمي، فرهنگي، تاريخي و... 
شهر ايرانى باعث مي شود نتوان راه كارهاي ثابت و از پيش تعيين شده اي همانند ساير شهرهاي دنيا تجويزكرد. نگارنده به پيروي از موارد فوق به صورت زير به ارائه ى 

راهبردهايى جهت بهينه سازي مصرف انرژي در شهر (از ديدگاه فرم شهري) پرداخته است.

                                   جدول5: برررسى راهبردها و سياست ها جهت بهينه سازى مصرف انرژى شهرى 

باتوجه به اين كه موضوع حمل ونقل يكى از سطوح پرمصرف انرژى شهرى به خصوص در عصر حاضر است و همچنين نقش مهمى در شكل وفرم .دهى شهر دارد، 
كنترل آن از اهميت خاصى برخوردار است.

پى نوشت
Primary energy 1

Secondary energy 2
Biomass 3Biomass 3Biomass

Energy footprint 4Energy footprint 4Energy footprint
Urban Form 5Urban Form 5Urban Form
Kevin Lynch 6Kevin Lynch 6Kevin Lynch

Ecological city 7Ecological city 7Ecological city
Compact City 8Compact City 8Compact City

Elkin 9Elkin 9Elkin
E.Burton 10Burton 10Burton

Newman & ken worthy 11Newman & ken worthy 11Newman & ken worthy
Gordon & Richardson 12Gordon & Richardson 12Gordon & Richardson

S.C.M.HuI 13HuI 13HuI
Masnavi 14Masnavi 14Masnavi
Bierman 15Bierman 15Bierman

passive systems 16passive systems 16passive systems
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بيان مسأله
الگوى رشد شهرى در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم به صورت پراكنش 
و  يابند  افقى گسترش  به صورت  بوده است كه سبب شده شهرها  شهرى 
پيامدهاى ناگوار زيادى را براى شهرها پديد آورده است. از جمله ى اين پيامدها 
مى توان به توسعه ى پراكنده و از بين رفتن زمين هاى كشاورزى و باغات، 
تخليه بافت هاى مركزى و قديمى شهرها از جمعيت و نابودى آن ها، مشكالت 
خدمات رسانى به دليل گسترش بى رويه ى شهر، مشكالت زيست محيطى و 
آلودگى هاى ناشى از استفاده بى رويه  از خودروها و همچنين افزايش محدوده ى 
شهرها و نابودى مراكز طبيعى و... اشاره كرد (رهنما و عباس زاده، 1387: 61). 
مشكالت عديده اى كه از اين الگوى رشد جهانى متوجه شهرها شده، سبب 
گرديده تا در سال هاى اخير مفهوم رشد هوشمند  پديد آيد. رشد هوشمند 
فعاليت ها در درون شهر،  يكپارچه سازى  باالتر،  تراكم هاى  مانند  پيامدهايى 
توسعه ى درونى، تركيب كاربرى ها، كاهش مصرف زمين و كاهش فواصل 
بين محل كار و زندگى، بهره گيرى مفيدتر از فضا، كاهش مصرف انرژى، 
كاهش آلودگى هاى زيست محيطى، كاهش استفاده از حمل ونقل خصوصى و 
افزايش كاربرد حمل ونقل عمومى و حداكثر دسترسى به خدمات شهرى و... 
را پديد مى آورد تا بتواند به بهبود كيفيت محيط شهرى كمك نمايد(رهنما و 

عباس زاده، 1387: 61).

 كرامت اهللا زيارى
استاد دانشكده ى جغرافيا، دانشگاه تهران

حسين حاتمى نژاد
 استاديار دانشكده ى جغرافيا، دانشگاه تهران

نعيمه تركمن نيا
دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى، دانشگاه تهران

رشد هوشمند كه مخالف با رشد گسترده ى شهر  است، با هدف كاهش پيامدها 
و مشكالت گسترش افقى شهر كه در باال ذكر شد، در زمينه ى شهرنشينى و 
شهرسازى بر خلق جوامع زيست پذير، نزديكى به طبيعت و حفاظت از فضاهاى 
باز و زمين هاى باارزش، تجديد حيات و باززنده سازى بخش مركزى شهر، 
محدود كردن رشد پيرامونى شهر، كاهش اتكاء به اتومبيل شخصى و غيره 

تأكيد مى كند.

مواد و روش ها 
روش تحقيق در اين مقاله، توصيفى ـ تحليلى بوده و نوع آن كاربردى است 
و براى به دست آوردن داده هاى تحقيق از كتابخانه و سازمان ها به شيوه ى 
اسنادى (كتابخانه اى) عمل شده است. شايان ذكر است كه متأسفانه كمبود 
منابع فارسى و منابع التين مكتوب در كتابخانه ها و آرشيوهاى داخلى و عدم 

همكارى سازمان هاى مرتبط باعث كندى كار شده است.

تعاريف
گسترش افقى شهر: گسترش افقى شهرى واژه اى است كه در نيم قرن اخير 
در قالب اصطالح “اسپرال” در ادبيات پژوهش هاى شهرى وارد شده است و 
اكثر سمينارهاى شهرى در كشورهاى توسعه يافته  امروزه موضوع محورى 

چكيده
گسترش افقى شهر پديده اى است كه در نيم قرن اخير نه تنها در 
كشورهاى توسعه يافته بلكه در كشورهاى در حال توسعه نيز اتفاق افتاده 
است. اين پديده، گسترش فضايى بى رويه ى شهر به سمت نواحى حاشيه اى 
و بيرونى و به صورت توسعه ى كم تراكم و منفك است. از پيامدها و مشكالت 
از بين رفتن اجتماعات محلى،  افقى بى رويه ى شهر مى توان به  پراكنش 
جدايى گزينى اجتماعى، افزايش هزينه ى زيرساخت ها و خدمات شهرى، 
افزايش طول و فاصله ى سفرهاى شهرى، افزايش مصرف انرژى، هزينه ى 
باالى اجراى سيستم حمل ونقل عمومى، افزايش مصرف بنزين، وابستگى 
بيشتر به استفاده از اتومبيل هاى شخصى در سفرهاى شهرى، تغيير كاربرى 
زمين هاى مرغوب كشاورزى و باغات اطراف شهر، آلودگى هوا، تخريب و 
آلودگى منابع آب و... اشاره كرد كه همه ى اين محدوديت ها و مشكالت، 
موانعى در برابر دستيابى شهر به توسعه ى پايدار شهرى مى باشد. بنابراين 
در جهت كاهش اين مشكالت نظريات مختلفى مطرح شد كه يكى از اين 
نظريات، رشد هوشمند شهرى است. در اين تحقيق سعى مى شود نظريه ى 
رشد هوشمند شهرى، تعاريف و اصول آن به صورت جامع معرفى گردد و در 

انتها برخى از سياست هاى كاربردى اين نظريه آورده شود.   
نوع  از  و  بوده است  اين مقاله توصيفى ـ تحليلى  روش تحقيق در 

كاربردى است و روش جمع آورى اطالعات اسنادىـ  كتابخانه اى است. 
كليد واژه ها: نظريه ى رشد هوشمند شهرى، گسترش افقى، اصول، سياست

درآمدى بر نظريه ى 
رشد هوشمند شهرى
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بر  بيستم  قرن  اواسط  به  اصطالح  اين  كاربرد  سابقه ى  است. 
مى گردد. زمانى كه در اثر استفاده ى بى رويه از اتومبيل شخصى 
و توسعه ى سيستم بزرگراه ها، بسط فضاهاى شهرى در آمريكا 

.(Hess: 2001, 4) رونق گرفت
توسعه ى  از  عبارت  را  افقى  پراكنش  ديگر  محققين  برخى 
كم تراكم، پراكنده، تنك و جسته و گريخته ى شهرى، توسعه ى 
ناپيوسته و گسترش به طرف عرصه هاى خارج از محدوده و نواحى 
كم تراكم حومه ى شهرى همراه با تسلط اتومبيل هاى شخصى در 

.(Wassmer, 2002:3) حمل ونقل دانسته اند
واژه ى رشد هوشمند در فرهنگ واژگان شهرسازى به عنوان 
پايه ى حمل ونقل  بر  بنا شده  پايدار و توسعه اى كه  توسعه اى 
عمومى و كاهش اثرات سوء توسعه ها بر محيط زيست تعريف 

.(Cowan,2005: 301)شده است
زياد  مشكالت  براى  پاسخى  شهرى  هوشمند  رشد  سياست 
نه  است  آرام  رشد  موافق  هوشمند  رشد  بود.  افقى  گسترش 
عدم رشد. اين مفهوم اشاره مى كند كه رشد گريز ناپذير است اما 
برنامه ريزى و برنامه ريزان مى توانند اثرات نامطلوب پراكنش افقى 

 .(Ye et al, 2005: 302)بى رويه را كم تر كنند
رشد هوشمند نوعى از برنامه ريزى است كه با استفاده از عوامل 
اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى توسعه را به نواحى داير و مجهز 
به زيرساخت هاى الزم و نواحى اى كه مى توانند به تأسيسات مورد 
.(Walmesley, 2006:13)نياز تجهيز شوند، هدايت مى نمايد

رشد هوشمند به اصول توسعه و عمليات برنامه ريزى اشاره دارد 
كه الگوى كاربرى زمين و حمل و نقل مؤثر را ايجاد كرده است. 
اين روش راهبردهاى بى. شمارى را در بر مى گيرد كه نتايج آن، 
دسترسى بيشتر الگوهاى كاربرى و سامانه ى حمل ونقل چندگانه 
است. رشد هوشمند يك روش پيشنهادى براى اصالح پراكندگى 
است. اين رشد از جانب گروه هاى مختلف مورد حمايت قرار گرفته 

.(Litman,2005,21)اما گروهى نيز از آن انتقاد كرده اند
سازمان هاى مختلفى نيز تعاريفى را در مورد رشد هوشمند شهرى 

ارائه نموده اند مانند:
شبكه ى رشد هوشمند ، رشد هوشمند را ايجاد مجموعه اى از خانه ها 
و تنوع انتخاب، ايجاد محله هاى قابل پياده روى، تشويق مشاركت 
از  اجتماعات محلى و سودبران، كاربرى هاى تركيبى، حفاظت 
زمين هاى كشاورزى و زمين هاى باز، زيبايى طبيعى و مناطق 
حساس از نظر زيست محيطى، فراهم كردن تنوعى از گزينه هاى 
حمل ونقل، توسعه ى مستقيم و قوى در داخل جوامع موجود و توجه 

به برترى هاى طراحى ساختمان هاى فشرده مى داند.
انجمن برنامه ريزى آمريكا ، اهداف رشد هوشمند را داشتن يك 
حس اجتماع محلى و مكان، حفاظت و بهبود منابع طبيعى و فرهنگى 
باارزش، پخش متعادل سودها و هزينه ها، گسترش گزينه هاى 
حمل ونقل اشتغال و مسكن، حفاظت منطقه اى توسعه ى پايدار و 

ارتقاء سالمت عمومى و اجتماعات سالم معرفى مى كند.
آژانس حمايت هاى محيطى آمريكا  نيز در تعريف خود به نوعى 
است:  قرار  بدين  كه  مى كند  عنوان  را  هوشمند  رشد  اهداف 
اجتماعات سالم كه محيط سالمى براى خانواده ها فراهم مى كند، 
رشد هوشمند بين توسعه و محيط زيست تعادل برقرار مى كند. 
جا دادن رشد در عين حفظ فضاهاى باز و مكان هاى حساس، 

استفاده ى دوباره از زمين و حفاظت از ذخاير آبى و كيفيت هوا.
توسعه ى اقتصادى و اشتغال: فرصت هاى تجارت ايجاد مى كند 
محله اى،  خدمات  مى دهد،  بهبود  را  محلى  ماليات  اساس  و 

مطبوعيت و جوامع اقتصادى رقابت پذير ايجاد مى كند.
براى  مسكن  از  گزينه هايى  ايجاد  قوى:  همسايگى  واحدهاى 

خانواده هاى مختلف، حفظ و ارتقاء ارزش محله هاى موجود و ايجاد يك حس 
.(Ye et al, 2005: 304)اجتماع محلى

تاريخچه
مفهوم رشد هوشمند در دهه 1990، در ادامه ى مباحث مديريت رشد كه در 
دهه هاى 1970 و 1980 در نظام برنامه ريزى به كار گرفته شده بود، پديدار 
شد. رشد هوشمند به عنوان پاسخى براى تداوم مشكالت توسعه ى پراكنده و 
نتايج منفى آن به وجود آمده است و مراجع تاريخى متفاوت و زيادى دارد كه به 
دهه هاى پيش بر مى گردد. از جمله مى توان به تالش هاى برنامه ريزى كاربرى 
ايالتى و تغيير در برنامه ريزى مسكن و  زمين ملى، قانون هاى مديريت رشد 

.(Edwards,2007: 49)مواردى از اين قبيل مى توان اشاره نمود
در اوايل دهه ى 1970، برنامه ريزان حمل ونقل و برنامه ريزان اجتماعي، شروع 
به گسترش ايده ي شهرها و اجتماعات فشرده كردند. بعد از آن پيتر كالتورپ كه 
يك معمار بود، اين موضوع را در ميان عامه ي مردم بسط داد و ايده ي روستا 
ـ شهري را مطرح كرد كه تأكيدش بر روي حمل ونقل عمومي، پياده. روي و 
دوچرخه سواري به جاي استفاده از اتومبيل بود(Anderson,2006:1). سپس 
معمار ديگري به نام آندرياس دانسي، به گسترش ايده اي پرداخت با مضمون 
تغيير كدهاي طراحي براي ارتقاي شعور اجتماعي و از بين بردن ميل به رانندگي 
اين  به گسترش  پلودن  استفان  بوكانان و  اتومبيل شخصي. كالين  با  تردد  و 
مفاهيم در بريتانيا كمك كردند(همان:1). آن چه منجر به اين شد كه بعضي از 
سياست گذاران به راهكار ديگري روي بياورند، كمبود زمين بود كه با مسائلي 
نظير هزينه ي خالص باال و سختي تأمين آن مواجه بود. اين مسئله در سايت هاي 
تاريخي و يا در مناطق حفاظت شده ي زيست محيطي به شكل حادتري رخ داد 
و اين در حالي بود كه مرتبًا طرح هاي ساخت و ساز و توسعه و تعريض بزرگراه ها 
مطرح مي شد. بدين ترتيب بعضي از سياست گذاران در مقابل ناكارآمدي همه ي 
طرح هاي حمل ونقل محوركه مقارن با ترافيك موتوري بود، به رويكرد ديگري 
دست زدند. در اين ميان سازمان حفاظت محيط زيست اياالت متحده به عنوان 
راه حلي براي كاهش آلودگي، رشد هوشمند را پيشنهاد مي دهد. سياست گذاراني 
كه به بازتوليد نواحي روستايي مي پردازند، به مفهومي كاربردي دست يافته اند 
كه به عنوان مانعي براي مهاجرت به كار مي رود و به تغيير آن ها به نواحي آرام 
خواهد انجاميد و لو اين كه حوزه هاي انتخابي آن ها به شكلي طاقت فرسا وابسته به كار 

واقع در شهرها در مسافت بسيار طوالني از آن ها باشد(همان:2).
اگر چه ريشه ى حركت رشد هوشمند عميق است اما مى توان در اين زمينه به دو حركت 

كه تأثير زيادى بر فراگير شدن آن داشتند اشاره نمود كه عبارتند از:
1.  پيام رشد هوشمند و قانون حفاظت محلى در مريلند: اين قانون در سال 1997 در 
مريلند وارد عرصه ى سياسى شد و هدف از آن ايجاد توسعه اى هدفمند در نواحى داراى 
اولويت براى سرمايه گذارى، حفاظت از زمين هاى روستايى، تشويق به توسعه ى مجدد 

نواحى ساخته شده، نزديكى محيط هاى كار و زندگى و مواردى از اين قبيل است.
2.  انتشار كتاب راهنماى قانونى رشد هوشمندانه: اين كتاب متعلق به انجمن 
برنامه ريزان آمريكا (APA)، در نتيجه ى فعاليت هايى كه از سال 1994 در اين 
انجمن شروع شد، مى باشد كه در سال 2002 به چاپ رسيد. اين كتاب راهنمايى 
براى به روز نمودن كنترل كاربرى زمين است و به برنامه ريزان اجازه مى دهد 
تا به نحو بهترى مشكالت تهى شدن منابع، مشكالت ترافيك و كمبود مسكن 

تحت استطاعت را شناسايى نمايند.
از  و حمايت  ارتقا  براى  زيادى  هواداران  و  اقدامات، سازمان ها  اين  دنبال  به 
دستور العمل هاى رشد هوشمند به وجود آمدند و هر يك از آن ها بسته به نوع 
هدف و اقدامى كه طالب آن بوده اند، از اصول اين رويكرد جديد در برنامه ريزى 
 ،(U.S.EPA) استفاده نموده اند كه مى توان به آژانس حفاظت محيطى آمريكا
انجمن مسكن و شهرسازى آمريكا (U.S.HUD)، انجمن كشاورزى آمريكا 

(U.S.DA) و... اشاره نمود.
رشد هوشمند ابتدا به عنوان يك سياست در ايالت مريلند در سال 1997 به عنوان 
بخشى از قانون حفظ واحدهاى همسايگى و رشد هوشمند شهرى به كار گرفته 

.(Daniels, 1997) شد
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اصول و راهكارهاى نظريه ى رشد هوشمند
رشد هوشمند در بر گيرنده ى راهبردها و شيوه هاى عملياتى متفاوتى است كه 
چگونگى انجام و عملكرد آن ها بستگى به موقعيت هاى خاص و شرايط مكانى 
و زمانى دارد. راهكارهاى رشد هوشمند را به طور كلى مى توان به دو دسته ى 

شهرى و منطقه اى به ترتيب زير تقسيم كرد:

الف.  راهكارهاى شهرى رشد هوشمند عبارتند از:

.  برنامه ريزى راهبردى 
.  خلق جوامع خود گردان: كاستن ميانگين مسافت سفرها و تشويق پياده روى، 

دوچرخه سوارى با استقرار كاربرى هاى متنوع سازگار در نزديكى يكديگر.
.  باالبردن قابليت دسترسى و فرصت هاى حمل ونقل: تالش براى استقرار 
كاربرى هاى مرتبط در نزديكى يكديگر (مانند استقرار مدارس و مشاغل رايج 
در محالت مسكونى) و پشتيبانى از تنوع حمل ونقل و ترابرى شامل پياده روى، 

دوچرخه سوارى و وسايل حمل ونقل عمومى.
.  ايجاد جوامعى جذاب و با هويت از نظر مكان: خلق محيط هاى فيزيكى كه 
حسى از افتخار مدنى و فضاهاى عمومى جذاب، عناصر طبيعى و كشاورزى با 

كيفيت باال را منعكس مى كند.
.  تشويق توسعه ى فشرده: رشد هوشمند، توسعه در سطح وسيع را سبب مى شود 
و از آن حمايت مى كند. كاهش اندازه ى قطعات و عقب كشى هاى ساختمان، 

حداقل نياز به پاركينگ و به حداقل رساندن اندازه ى خيابان ها.
.  تشويق توسعه ى خوشه اى: طراحى در اندازه هاى كوچك مانند دهكده هاى 

شهرى و هم آهنگ ساختن توسعه جهت تسهيل قابليت دسترسى.شهرى و هم آهنگ ساختن توسعه جهت تسهيل قابليت دسترسى.
.  تشويق توسعه ى درون بافتى: كاهش متوسط مسافت هاى سفر و پياده روى، 
دوچرخه سوارى كه با استقرار توسعه ى جديد در مناطق قبًال توسعه يافته قابل 

دستيابى است.
.  اصالح نرخ ماليات و خدمات عمومى.

.  فعاليت هاى متمركز: تشويق پياده روى با ايجاد گره هاى توسعه ى مختلط.
.  تشويق توسعه هاى مبتنى بر مسيرهاى حمل ونقل عمومى.

.  مديريت كاراى پاركينگ: تشويق به استفاده از پاركينگ هاى مشترك و ديگر 
راهبردهاى مديريتى پاركينگ.

.  شبكه هاى مناسب جاده ها: ايجاد شبكه اى از خيابان ها و راه هاى مرتبط با 
بلوك هاى كوچك، باريك نگه داشتن خيابان ها در مناطق مسكونى، استفاده 
از مديريت حمل ونقل و كاهش راهبندان براى كنترل تأثيرات منفى وسايط 

نقليه.
.  بهبود شرايط سفرهاى غيرموتورى: تشويق به پياده روى و دوچرخه سوارى 
با ارتقاى سطح پياده روها، خيابان ها، تقاطع ها، جلوگيرى از ترافيك وسايط 
نور  سايبان ها،  خيابان ها(صندلى ها،  در  رفاه  فراهم آوردن  و  سريع  نقليه ى 

پياده روها و...).
.  به كار بردن مديريت تقاضاى حمل و نقل: مديريت تقاضاى حمل و نقل براى 
قرار  را مورد توجه  از مدل هاى مؤثر  استفاده  نقليه،  ترافيك وسايط  كاهش 
از آن جمله، تعيين عوارض براى جاده ها و پاركينگ ها، دگرگونى  مى دهد. 

سياست هاى حمايتى وسايل پرظرفيت و برنامه هاى كاهش سفر مى باشد.
.  بهبود طراحى خيابان براى ايجاد شبكه ى به هم پيوسته ى خيابان ها: كاهش 
ترافيك براى حصول اطمينان از اين كه پياده روى، دوچرخه سوارى و حمل. 

ونقل عمومى راحت و مناسب صورت مى پذيرد.
.  حفاظت از فضاى سبز: حفاظت از فضاهاى باز خصوصًا مناطقى كه ارزش 

باالى بوم شناختى دارند.
.  مديريت خدمات عمومى: تشويق به حفاظت از منابع آب و استفاده از سامانه ى 

فاضالب.

راهكارهاى منطقه اى رشد هوشمند
يا  روستا  (شهر،  مطالعه  مورد  منطقه ى  بر حسب  راهبردهاى رشد هوشمند 

منطقه اى حومه اى) متفاوتند.
الف.  شهر: در منطقه ى شهرى تأكيد بر توسعه ى مجدد و درون بافتى محالت 
موجود، افزايش اختالط كاربرى ها و باالبردن سامانه هاى حمل ونقل متنوع به 

خصوص پياده روى و حمل ونقل عمومى است.
ب.  حومه: در مناطق حومه اى، مراكز داراى امكانات دسترسى متنوع با ترافيك 
متوسط و كاربرى هاى مختلط از طريق توسعه ى جوامع موجود در حومه و يا 
با توسعه هاى برنامه ريزى شده بر اساس اصول رشد هوشمند ايجاد مى شوند. 
اين روش مشوق حومه هاى مستقل و خودگردان و بهبود امكان انتخاب سفر 

در سطح ناحيه اى است.
ج.  روستا: مناطق روستايى در رشد هوشمند در برگيرنده ى راهبردهايى است كه 
به توسعه و خدمات عمومى كمك مى كند تا روستاها به نقاطى با كاربرى هاى 
مختلط و قابل دسترسى تبديل شوند (به عنوان مثال داراى مدارس و خانه هاى 
با قيمت مناسب، با فواصل كم از يكديگر و دسترسى مناسب به تسهيالت با 

.(Litman,2005:6. 7)(كيفيت باالى پياده روى

اصول رشد هوشمند در سطح منطقه ى كالن شهرى عبارتند از:
.  به كار گيرى سياست هايى براى تشويق و حفاظت ادامه دار نواحى روستايى 

موجود در لبه ى نواحى كالن شهرى
نواحى  بازسازى  درون شهرى،  نواحى  توسعه ى  براى  راه حل هايى  يافتن    .

قديمى تر براى جذب سرمايه گذاران
.  به كارگيرى سامانه هاى حمل ونقل كارآمد در نواحى كالن شهرى به منظور 

.(Barnett,2002: 79)كاهش سفرهاى وابسته به اتومبيل
گيلهام  در سال 2002 با مرور مقاالت و وبسايت هاى مرتبط با رشد هوشمند،  

7 ويژگى براى اين نوع رشد برمى شمرد:
حفظ فضاى باز •

محدودكردن رشد و گسترش شهر در حاشيه ها و پيرامون •
توسعه ى فشرده و كاربرى تركيبى •

تجديد حيات و بازسازى مراكز قديمى شهر، حلقه ى داخلى حومه و مناطق  •
تجارى 

حمل ونقل عمومى مناسب براى كاهش وابستگى به اتومبيل و حمايت از  •
الگوهاى جايگزين توسعه

هماهنگى برنامه ريزى منطقه اى (به ويژه هماهنگى حمل ونقل و كاربرى  •
اراضى)

استطاعت  قابل  مسكن  تأمين  همچنين  و  مالى  منابع  مساوى  تقسيم  •
.(Gillham, 2002: 158)

شبكه ى رشد هوشمند اين اصول را براى رشد هوشمند برشمرده است:
حمايت و حفاظت از زمين هاى كشاورزى 

حمايت و بهبود مناطق طبيعى و فضاهاى باز 
آن ها  در  سكونت  به  مردم  كه  مكان هايى  يعنى  زيست پذير  جوامع  ايجاد 

عالقه مند هستند
بهبود كيفيت محيط به ويژه هواى پاك و آب پاكيزه

انرژى هاى  از  استفاده  و  منابع  كارآيى  (باالبردن  منابع  ساير  و  انرژى  حفظ 
تجديدشدنى)

OSNG,) (تأكيد بر اقتصاد محلى پويا و شكوفا) ايجاد يك اقتصاد پايدار
.(2004
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اصول ده گانه ى رشد هوشمند
اصل اول: كاربرى تركيبى

اصل دوم: بهره گيرى از طراحى ساختمان هاى فشرده
اصل سوم: ايجاد طيفى از گزينه ها وشيوه هاى متنوعى از مسكن

اصل چهارم: ايجاد جوامع پياده محور
اصل پنجم: مشخصه ى پرورشى؛ جوامع جذاب با حس قوى مكانى

اصل ششم: حفظ فضاهاى باز، زمين هاى كشاورزى، زيبايى طبيعى و مناطق حساس زيست محيطى
اصل هفتم: تقويت و هدايت توسعه به سمت جوامع موجود

اصل هشتم: ايجاد مجموعه اى از گزينه هاى حمل ونقل
اصل نهم: تصميمات توسعه اى قابل پيش بينى، عادالنه و مقرون به صرفه

.(ICMA, 2005:5) اصل دهم: تشويق همكارى هاى قوى جامعه اى

جمع بندى و پيشنهادها
رشد هوشمند شهرى يكى از نظرياتى است كه در برابر مشكالت شهرى به وجود آمده از گسترش افقى بى رويه ى شهر مطرح شده است كه با جمع بندى همه ى تعاريف 

و اصول آن، مى توان به شش ويژگى مشترك اشاره كرد:
1.  توسعه ى پيرامونى را محدود مى سازد.

2.  كاربرى زمين را با تراكم باال تشويق مى كند.
3.  بر منطقه بندى مختلط تأكيد دارد.

4.  سفرهايى را كه با وسايل حمل ونقل شخصى صورت مى گيرد، كاهش مى دهد.
5.  بر بازسازى و تجديد حيات مناطق قديمى توجه دارد.

.(Down,2005:368)6.  از فضاهاى باز حفاظت مى كند

همچنين در پايان چند سياست كاربردى در جهت دستيابى به اين اصول و اهداف ارائه مى شود:
ايجاد ساخت و سازهايى با كاربرى تركيبى در مقياس مناسب براى محالت،

ايجاد فرصت هايى براى تبديل ساخت و سازهاى خرده فروشى و تجارى تك كاربرى به اجتماعات با كاربرى تركيبى و قابل پياده روى،
پيشنهاد محرك هايى براى تشويق جوامع محلى به افزايش تراكم،

حمايت از تالش هاى برنامه ريزى منطقه اى براى تشويق به فشرده سازى،
تهيه برنامه اى براى شناخت و بازسازى ساختمان هاى متروكه و رهاشده،

كمك مالى به جوامع محلى براى بهبود خيابان ها و پياده روهاى موجود براى ايجاد جوامع پياده محور،
استقرار خدمات اساسى نزديك به خانه، محل كار و حمل ونقل،

زيباتر كردن و حفظ پياده روهاى موجود و تازه ساز،
ايجاد فرصت هايى براى كنش دوسويه بين محالت،

تعريف و تعيين نشانه هاى بصرى براى جوامع و محالت،
استفاده ى گسترده از وسايل مالى جديد براى تسهيل حفظ فضاهاى باز،

مشاركت با سازمان هاى غيردولتى براى حفاظت از زمين ها،
تسهيل كردن برنامه اى براى تشويق به نوسازى و بازسازى خانه ها در محالت موجود،

وصلكردن انواع شبكه هاى حمل ونقل به يكديگر،
برنامه ريزى و اجازه به شبكه هاى جاده اى در مقياس محله (با دو يا چهار الين) با سطح باالى ارتباط و بلوك هاى كوچك،

.(ICMA,8. 71)ايجاد مشوق هاى مالى براى كمك به اجراى پروژه هاى رشد هوشمند شهرى
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1 . مقدمه
عدم توجه به نياز آيندگان در تأمين نيازهاي خود منجر به رويارويي جهان با خطرات جدي در ارتباط با محيط  زيست، از جمله معضالت ناشي از تأثيرات گازهاي گلخانه اي،  
تخريب اليه  ى اوزون،  افزايش باران هاي اسيدي، آلودگي هاي شيميايي،  فرسايش خاك، كاهش ذخاير آب هاي زيرزميني، رشد بيماري هاي خطرناك و ويراني اكولوژيك 

شده است. اين روند و در نتيجه احساس نياز به خروج از بحران هاى فوق، منجر به ظهور و بروز موضوع اساسي در دنيا به نام توسعه  ى پايدار گرديده است[1].
مفاهيم توسعه  ى پايدار به عنوان راهبرد خروج از اين چالش ها دولت هاي عضو را موظف به رعايت و به  كارگيري اصول توسعه  ى پايدار در اهداف ملى، منطقه  اى و 
ناحيه  اى در تمامى بخش  هاى صنعتى از ديدگاه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست  محيطي گردانيده است. يكي از مهم  ترين موضوعات مورد نظر در زمينه  ى توسعه  ى 
پايدار، راهبردهاي حمل ونقل پايدار و انرژي پايدار مي باشد[2]. اين نظريه در سال هاي اخير مورد توجه كارشناسان، مديران و گردانندگان حمل ونقل و ترافيك قرار گرفته 

و داراي ضرورت هاي متعددي مي باشد كه در ادامه به آن  ها اشاره مى  گردد.
صنعت حمل  و  نقل به عنوان يكي از اساسي  ترين بخش هاي توسعه  ى پايدار، با توجه به برخى اثرات منفى و زيان  بار خود (مصرف باالى سوخت  هاى فسيلى و انتشار 
آالينده  هاى مخرب محيط  زيست) در ساليان اخير مورد توجه اكثر كارشناسان و برنامه  ريزان قرار گرفته است. در اين ميان به نظر مى  رسد بخش انرژى به عنوان عامل 
محرك و حيات صنعت حمل  و  نقل، از مهم  ترين بخش  هاى توسعه  ى پايدار به شمار رود. اهميت اين موضوع به آن جهت است كه دسترسى به منابع انرژى  هاى پايدار و 

هميشگى مى  تواند امنيت انرژى را در ساير بخش  ها به ويژه صنعت حمل  و .نقل مسافر و مسافر به دنبال داشته باشد. 
در اين خصوص، آمارها نشان مى  دهد كه تا سال 2025، مصرف انرژي در بخش حمل ونقل و انتشار گازهاي گلخانه اي نسبت به سال 2000 تا دو برابر افزايش يابد[3]. 
عالوه بر اين به طور ميانگين ساالنه حدود 500 هزار نفر در كشورهاي در حال توسعه، دچار مرگ زودرس ناشي از آلودگي هوا ناشي از حمل ونقل مي شوند[3]. هم 
اكنون مصرف انرژي در جهان 10 گيگاتن بر ساعت است و پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال  2020 به ترتيب به 14 گيگاتن بر ساعت افزايش يابد[4]. در سال 
1997 ميزان الكتريسيته مصرفى در جهان1PWh 14 بوده است كه تا سال 2020 اين ميزان به PWh 230 خواهد رسيد[5]. به همين سبب است كه مي توان قرن 

مهدى استادى جعفرى/كارشناس ارشد برنامه ريزى حمل ونقل 
ميقات حبيبيان / دانشجوى دكتراى برنامه ريزى حمل ونقل 

جايگاه انرژى هاى تجديدپذير 
در سياست هاى مديريتى انرژى

     در بخش
    حمل ونقل پايدار مسافر

چكيده
رشد روزافزون نيازهاى جوامع انسانى و به همراه آن توسعه  ى مراكز متعدد 
صنعتى، ادارى و رفاهى جهت خدمات .رساني، صنعت حمل و نقل را به عنوان عاملي 
اساسي در برقراري ارتباط ميان عرضه و تقاضاي اين خدمات و نيازهاي افراد 
جامعه مطرح ساخته است. امروزه ديدگاه همه  جانبه به توسعه سبب گرديده است 
تا براى دستيابى به ساختار پايدار شهرى، نظريه  ى حمل ونقل پايدار به عنوان يك 
راهبرد اساسي مورد توجه كارشناسان، مديران و گردانندگان جوامع شهري قرار 
گيرد. يكى از مهم  ترين موضوعات در قسمت حمل ونقل، مبحث انرژى مي باشد. 
سهم باالى صنعت حمل ونقل در مصرف سرانه  ى انرژى و تأثيرات مستقيم آن 
بر روي محيط  زيست و همچنين پيامدهاي آن در توسعه  ى جوامع، بيانگر جايگاه 
مهم اين مبحث در نظريه  ى حمل ونقل پايدار است. در اين مقاله ضمن تالش 
جهت ارائه  ى تعريف جامع و مانع حمل  ونقل پايدار مسافر، سعى بر ارائه  ى عوامل 
مؤثر در زمينه  ى سياست  گذاري انرژي در حمل و نقل پايدار مسافر گرديده است. با 
توجه به اهميت جايگاه انرژي و حمل  و  نقل مسافر، خط  مشى ها و سياست  هاي ارائه 
گرديده در اين مقاله، مى تواند در دستيابى به توسعه  ى پايدار در بخش زيرساخت  

انرژى    هاى تجديدپذير راهگشا باشد.

كليد واژه: سياست هاى انرژى  ، انرژى تجديدپذير، حمل ونقل پايدار مسافر
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21 را «قرن انرژي» نام  گذاري نمود. با توجه به رشد روزافزون وسايل  نقليه و به تبع آن مصرف سوخت، الزم است تا تعادل عرضه 
و تقاضاي منابع فعلى و جديد در تمانى بخش ها باألخص بخش حمل ونقل مسافر مورد توجه قرار گيرد. در شكل (1) ميزان رشد 
وسايل  نقليه جهت حمل مسافر و مسافر در كشورهاى OECD و ساير كشورها را طى سال .هاى 1990 و 2030 نشان داده است.

شكل (1): ميزان رشد وسايل  نقليه  ى مختلف طى سال  هاى 1990 و 2030 [6]

در اين مقاله تالش مي  گردد، ضمن بررسى حمل  ونقل پايدار مسافر، عوامل اساسي و تأثيرگذار در اين بخش   را مورد بررسي دقيق  تري قرار دهد. پس از آن، 
كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در حمل  ونقل مسافر تبيين گرديده است. در ادامه  ى مقاله، با توجه به معرفي عوامل مؤثر در حمل  و .نقل مسافر و كاربرد گونه  هاى 

مختلف انرژي  هاى تجديدپذير، سياست  هاي تأثيرگذار بر اساس رويكردهاي عرضه و تقاضاي انرژي  هاى تجديدپذير در حمل  و  نقل مسافر آورده شده است.

2. حمل  و  نقل پايدار مسافر
تاكنون تعاريف متعددي براي حمل ونقل پايدار عنوان شده است؛ كه استادي و حبيبيان اين تعاريف را مورد بررسي قرار داده  اند]5[. پايداري در حمل ونقل 
تنها با ايجاد تغيير در طراحي، الگوهاي استفاده و مديريت وسايل نقليه حاصل نمي شود، بلكه بايد تغييراتي در نحوه  ى تفكر نسبت به شناخت و ارزشيابي 
راهكارهاي ممكن براي حل مشكالت حمل ونقل ايجاد گردد. يك سيستم حمل ونقل پايدار نيازمند فعاليت هايي بيش از كنترل آلودگي هوا، ترافيك يا مصرف 

سوخت است.
در اين ميان، توسعه  ى پايدار حمل ونقل مسافر به كاهش اثرات زيست محيطي، افزايش بازدهي سيستم حمل ونقل و بهبود وضعيت زندگي اجتماعي كمك 
مي كند كه بدون سازمان  دهي مجدد استراتژي ها، سياست ها و برنامه ها قابل دستيابي نخواهد بود. به اين ترتيب، در اين مقاله حمل ونقل پايدار مسافر به 

صورت زير تعريف مى  گردد:
“حمل  و  نقل پايدار مسافر، دستورالعملى چند بعدى، يكپارچه، پويا و پيوسته است كه تضمين  كننده  ى توزيع عادالنه  ى امكانات و احتياجات در زمان  ها و 

مكان  هاى مختلف با در نظرگيرى عوامل مؤثر در شبكه  ى حمل  ونقل و مديريت تقاضاى سفر است.”
 به اين ترتيب، حمل ونقل پايدار مسافر داراي عوامل متعددي در زيرمجموعه  ى اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست  محيطي است. جهت تبيين و كاربردي نمودن 
اين نظريه و رويكرد اختصاصي به حمل  و  نقل مسافر، مطابق با شكل (2)، عوامل پايداري حمل ونقل در بخش مسافر مورد بررسي قرار گرفته است. همان  طور كه 

در شكل (2) نمايش داده شده، عمده  ترين عوامل مؤثر در نظريه  ى حمل ونقل پايدار مسافر، عوامل مربوط به مصرف انرژى و اثرات محيط  زيست مى  باشد. 
به اين منظور مى  بايست تأمين انرژي در حمل ونقل مسافر داراى ويژگى  هايى مانند توليد اقتصادي، نگهداري مناسب در شرايط جوي متغير، امنيت باالى 
بهره وري، به  كارگيرى بدون واسطه در تجهيزات و همگام با فناوري هاى نوين باشد. مطابق با اين نمودار عوامل ايمنى، تراكم، مصرف سوخت و محيط  زيست 

به عنوان معيارهاى عمده در حمل  و  نقل پايدار مسافر معرفى شده است.  
سياست  هاى دولتى در عوامل فوق شامل ارزش  دهى به عدم خرابى در انواع وسايل  نقليه و كيفيت ايمنى آن  ها، قوانين و دستورالعمل  ها، عوامل و جذابيت  هاى 
بازار، ميزان اخذ عوارض و ماليات، محدوديت استفاده از قطار يا كاميون، ظرفيت زيرساخت  ها، هزينه، سرويس  دهى، فراوانى و تناوب، تناسب و به  جا بودن 

تصميم  گيرى  هاى تجارى و كنترل آلودگى  ها در تكنولوژى  ها مى  باشد. 



شكل (2): عوامل مؤثر در زمينه  ى حمل  ونقل پايدار مسافر [11]

3. كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در حمل  ونقل مسافر
نسل  هاى  قدمت  به  تجديدپذير  انرژي هاى  به  كارگيرى  تاريخچه  اگرچه 
اوليه  ى بشر بر مى  گردد، ليكن با رشد نيازهاى او در گذر زمان و وقايعى نظير 
انقالب صنعتى در غرب، استفاده از انرژى  هاى فسيلى با رشد چشمگيرى 
مواجه شد. در دهه  ى 1970 ميالدي مسائلى مانند گزارش اتمام منابع فسيلى 
و تغيير قيمت و عدم توازن نفت در سال هاي 1973 و 1978، كارشناسان و 
متخصصان را به سمت ارائه  ى راهكارهاى جدى در به  كارگيرى انرژي  هاى 
تجديدپذير متمايل نمود. با تغيير توازن قيمت جهاني نفت (با 40  عمده  ى 
مصرف جهاني و نيمى از مجموع سوخت هاى فسيلى در سال هاى اخير[7]) 
و  شده  پررنگ تر  تجديدپذير  انرژي هاي  سمت  به  انرژي  معادالت  جهت 

توجيه  پذيرى اقتصادي آن نمود بيشترى پيدا كرده است. 
از  يكي  عنوان  به  تجديدپذير  انرژي هاي  از  حمل  ونقل  صنعت  در  امروزه 
مهم  ترين پايه هاي چشم انداز آتي آن، انتظاراتي تصور مي شود. مهم .ترين 

اين نيازها به صورت خالصه به شرح زير است:
. نسبت به ساير انرژي ها در سيستم هاي مورد بهره برداري فعلى، توليد مقرون 

به صرفه  ى اقتصادي داشته باشد.
. شرايط نگهداري آن به لحاظ شرايط جوي و همچنين بعد اقتصادي مناسب 

. امنيت بهره وري باال كه مى  بايد با توجه به نظر كارشناسان و تصميم گيران، 
نسبت به اقليم مناطق مختلف لحاظ  گردد و پيش بيني  هاى الزم جهت استفاده 

از سيستم هاي جايگزين انرژى و مكمل آن پيشنهاد شود.
تجهيزات  در  واسطه  بدون  و  مستقيم  صورت  به  بتوان  انرژي ها  اين  از   .

موردنظراستفاده نمود.
. با سيستم هاي نوين در عرضه  ى صنعت حمل  ونقل به منظور رفع نيازهاي 

متعدد و تنوع فناوري ها همگام باشد.
ديدگاه    از  مسافر  حمل ونقل  در  تجديدپذير  انرژي هاي  كاربرد  ادامه،  در 

گونه  هاى مختلف انرژى  هاى تجديدپذير مورد بررسى قرار مى  گيرد. 

3 . 1 . انرژي خورشيدي
با توجه به اين كه ايران در روي كمربند انرژي خورشيدى قرار گرفته است و 
با داشتن 285 هزار كيلومتر مربع كوير و متوسط 3200 ساعت آفتاب تابان، 
ساالنه مي تواند 1018 × 3/6 كيلوكالري انرژي معادل 360 ميليارد بشكه نفت 
خام توليد كند[6]. در اين راستا، تاكنون تأسيس نيروگاه حرارتيـ  خورشيدي از 
نوع سهموى خطي شيراز جهت توليد بخار به ظرفيت 250 كيلووات، نيروگاه 
30 كيلوواتي طالقان و 5 كيلوواتي تهران جهت تغذيه  ى شبكه هاي روشنايي 
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. شرايط نگهداري آن به لحاظ شرايط جوي و همچنين بعد اقتصادي مناسب 
برآورد شود.

30 كيلوواتي طالقان و 5 كيلوواتي تهران جهت تغذيه  ى شبكه هاي روشنايي 
خورشيدى انجام گرفته است[8]. با توليد برق و توسعه  ى فناورى سلول  هاى 
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فتوولتائيك، راهكارهاى زير در صنعت حمل  ونقل پيشنهاد مى  گردد:
. استفاده از خودروهايي با منبع انرژي خورشيدي 

. روشنايي معابر و تونل ها
. تجهيزات كنترل ترافيك مانند: چراغ ها و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي با 

منبع فتوولتائيك 
. فونيكوالر خورشيدى2

3 . 2 . انرژي بادي
فالت ايران به علت ارتفاع از سطح دريا از نقاط بادخيز جهان محسوب مي شود، 
ضمن اين كه در قله هاي با ارتفاع بلند تقريبًا در تمام  مدت سال باد با سرعت 
زياد وجود دارد. توان بالقوه  ى انرژي باد در 45 سايت مطالعه  شده در كشور 
6500 مگاوات مي باشد[8]. اكثر نقاط داراي پتانسيل ايران در مناطق خاص 
كوهستانى مانند تبريز، اردبيل، اليگودرز و مناطق كويرى نظير كهنوج، نائين، 
چابهار، جاسك و ابوموسى هستند. در حال حاضر احداث نيروگاه  هاى 600 
كيلوواتي منجيل، 130 كيلوواتي ديزباد خراسان، 60 كيلوواتي بجنورد و 10 
تعيين مناطق مستعد و نصب  بادي كشور،  تبريز، تهيه  ى اطلس  كيلوواتي 
67 واحد ايستگاه بادسنج 20، 30 و 60 متري در سراسر كشور و حمايت از 
طراحي و ساخت توربين هاي بادي انجام گرفته است. درصورت توليد برق در 
مناطق بادخيز كشور و تزريق آن به شبكه، مى توان انرژى محرك سيستم هاى 
حمل  ونقل مسافر را توسعه بخشيد[8]. در مقياس كوچك  تر آن و بهره  بردارى 
از توربين  هاى كوچك، مى توان خودروهاى كوچك  تر با باترى هاى شارژى 
را گسترش داد. همچنين، در حمل ونقل دريايى امكان استفاده از قايق  ها و 

كشتى  هاى بادبانى با مقياس تجارى و سياحتى همچنان وجود دارد. 

3 . 3 . انرژي زمين گرمايي
خط  روي  ايران  اوًال  كه  مي دهد  نشان  «آنل»  ايتاليايي  شركت  مطالعات 
ژئوترمال است، لذا استعداد داشتن آب و بخار زيرزميني را دارد، ثانيًا داراى 
چشمه  ساران فراوان آب گرم مى  باشد كه تنها 19 مورد آن  ها داراى گرمايي چشمه  ساران فراوان آب گرم مى  باشد كه تنها 19 مورد آن  ها داراى گرمايي 
بيش از 40 ـ 82 درجه سانتي گراد هستند[6]. هزينه  ى تمام  شده  ى بخار 
گرم براي استفاده در توربين هاي برق در مورد ژئوترمال كمتر از ده درصد 
قيمت بخار تهيه  شده توسط سوخت هاي فسيلي است. از سال 74 مطالعات 
و برنامه ريزي جهت نصب و راه اندازي نيروگاه زمين  گرمايي مشكين  شهر 
به ظرفيت 100 مگاوات آغاز شده و پمپ حرارتي تبريز كه دوره  ى تست و 
آزمايشات خود را سپري مي كند، از سوى ديگر بررسي و مطالعات حاصل از 
حفر چاه هاي اكتشافي در منطقه  ى سبالن و دماوند در حال اجرا مي  باشد. 
بهترين بهره  بردارى از اين انرژى خدادادى در ايران توليد برق مى  باشد كه 
بدين وسيله مى  توان سيستم هاى حمل  ونقل مبتنى بر جريان الكتريسيته 
را بهبود بخشيد. همچنين توسط شبكه  ى لوله  گذارى در مسيرهاي تردد و 
با عبوردادن جريان آب داغ و ذوب  كردن يخ جاده ها، مى توان از يخبندان 
مسيرها پيش گيري نمود و ساير هزينه  هاى برف  روبى و آماده  سازى مسيرها 

را كاهش داد.

3. 4 . انرژي زيست  توده
ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه داراي منابع عظيم اوليه  ى انرژي 
زيست  توده مي باشد كه بهره گيري از اين منابع سبب نتايج مطلوب بوده و 
از اين سيستم، موجب آلودگي هاي مختلف زيست  محيطي  عدم بهره گيري 
در سطوح مختلف آن مي گردد. در اين ميان زباله ها و فاضالب هاي شهري و 
ضايعات غذايي بزرگ به عنوان اصلي ترين منابع مورد توجه اند. مجموع انرژي 
مفيد زباله هاي شهري در ايران 89/745 پتاژول است كه اين خود رقم قابل 

توجهى است[8]. به همين منظور مطالعات، طراحي و احداث پايلوت توليد انرژي 
از زباله هاي شهري در كالن  شهرهاى كشور آغاز شده است. از اين پتانسيل انرژى 
(نظير پايلوت 30 مترمكعبى ساوه) مى  توان در توليد برق، سوخت خودروها نظير 

پروالكل و اتومبيل هاي بيوگازسوز و روشنايي معابر بهره گرفت.

3 . 5 . انرژي هيدروژن
با توجه به ظرفيت نسبي ايران در خصوص توسعه  ى فن آوري هاي هيدروژن، 
نظير بهره مندي از منابع انرژي هاي تجديدپذير و وجود منابع غني انرژي 
فسيلى به ويژه گاز طبيعي (با قابليت تبديل به هيدروژن) و زيرساخت هاي 
عرضه  ى آن، از سال 75 پروژه هاي مختلفي در خصوص شناخت و بررسي 
گرديد  آغاز  طالقان  سايت  مركزيت  با  هيدروژن  فن آوري  عملي  و  علمي 
و  قليايي  الكتروليز  روش  به  هيدروژن  توليد  پروژه هاي  حاضر  حال  در  و 
ذخيره سازي هيدروژن در حال اجرا مي باشد. با تصويب راهبرد ملى توسعه  ى 
مبدل  توليد  ساله   20 بازه  ى  در  كه  گرديد  معين  پيل  سوختى1،  فناورى 
مگاوات   90 توليد  براى  سوختى  پيل  هاى  سوخت  تأمين  جهت  هيدروژن 
برق انجام گيرد و جايگاه  هاى سوخت هيدروژن جهت تأمين سوخت 100 
دستگاه اتوبوس در كالن  شهرها راه اندازى شود[9]. اين سوخت در موارد 

زير كاربرد دارد :
. سوخت انواع خودروها

. سوخت كشتي هاي تفر يحي و تجاري كوچك و زيردريايي  ها در حمل  ونقل 
دريايي

. سوخت لوكوموتيوها در حمل  ونقل ريلي
. منبع تغذيه  ى قابل حمل انواع تجهيزات جانبي

3. 6 . انرژي اقيانوس ها
امكان استفاده از اختالف حرارت آب در سطح و عمق دريا فقط در درياي 
خزر وجود دارد كه داراي عمق قابل توجهي است. در حالي كه با وجود گرم 
بودن آب خليج فارس به علت عمق كم آن، امكان بهره گيري از اين سيستم بودن آب خليج فارس به علت عمق كم آن، امكان بهره گيري از اين سيستم 
وجود ندارد. در مورد انرژي جذر و مد، خليج فارس داراي جذر و مد قابل 
مالحظه اي مي باشد كه گاه از 4 متر نيز تجاوز مي كند و مي توان از خليج 
ناي  بند بين بندرلنگه و بوشهر استفاده كرد كه ظرفيت آن حدود 1/5 ميليون 
كيلووات برق در سال است[10]. با برق توليدى و بهره  بردارى در بنادر و 
جزاير (نظير تجهيزات برقى و قايق ها) مى  توان حمل .ونقل دريايى و تأمين 

انرژى مورد نياز بنادر را توسعه داد. 

3. 7 . انرژي آبي
استفاده از انرژى آبى در ايران قدمتى بالغ بر نيم  قرن را دارد، با وجود دو 
به  زاگرس  رشته  كوه  آن  ها،  مناسب  موقعيت  و  زاگرس  و  البرز  رشته  كوه 
جهت گستردگى كوه  ها و حوزه  هاى آبريز فراوان مانند كرخه، دز، كارون و 
زاينده  رود از اهميت زيادى برخوردار است. خصوصيات فيزيكى و توپوگرافى 
حوزه هاى آبريز در تعيين پارامترهاى هيدرولوژيكى تأثير بسزايى دارد؛ به 
جهت  را  مناسبى  بستر  كرخه  و  دز  كارون،  آبريز  حوزه هاى  جهت  همين 
از  تئوريك  برآورد  مجموع  است.  ساخته  فراهم  آبى  برق  انرژى  حصول 
خوزستان،  استان  هاى  كه  بوده  مگاوات   39503 كشور  رودخانه  اى  منابع 
لرستان و چهارمحال  و  بختيارى به ترتيب رتبه هاى اول تا سوم را در زمينه  ى 
انواع  در  مى توان  شبكه  برق  تأمين  با  هستند[11].  دارا  آبى  نيروگاه  هاى 
رژى پتانسيل آب سيستم هاي حمل  و  نقل مسافر استفاده نمود. همچنين از انرژى پتانسيل آب سيستم هاي حمل  و  نقل مسافر استفاده نمود. همچنين از انرژى پتانسيل آب 

در باال و پايين  بردن واگن  هاى سيستم فونيكوالر آبى استفاده شده است.
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3 .8 . انرژي واناديومي و باتري هاي نوين
   از سال 1381 پروژه  ى ساخت سيستم ذخيره  سازى انرژي واناديومي در 
تهران به ظرفيت يك كيلووات آغاز گرديد[11]. تأمين انرژي باتري هاي قابل 
حمل در خودروهاي سبك نظير دوچرخه هاي برقي يا موتورسيكلت هاي سبك 
و انرژي تجهيزات جانبي در مدهاى حمل  ونقل از موارد استفاده اين انرژى ها 
مى باشد. همچنين، با توجه به زمان كوتاه سپرى شده از حضور باتري هاي 
نوين در عرصه  ى صنعت مى  توان در تأمين انرژي تجهيزات جانبي مدهاى 
حمل  ونقل استفاده نمود. اين باترى ها مى توانند به صورت مجزا و يا تلفيقى با 

ديگر گونه  هاى انرژى  هاى تجديدپذير در خودروها به كار گرفته شوند.

3 . 9 . انرژي ماهيچه اي و عضالني
   به منظور كاهش انجام سفرهاى كوتاه شهرى با وسايل نقليه  ى موتورى و 
صرفه جويى در مصرف انرژى هاى تجديدناپذير، به عنوان يك سياست كلى 
توسعه  ى دوچرخه سواري و پياده روي در مناطق شهرى پيشنهاد مى گردد. 
به جهت تشويق در موارد مذكور و رفع موانع حاضر، توسعه  ى دوچرخه ها و 

پياده روهاى برقي ضرورى به نظر مى رسد. 

4. سياست  گذاري دولت در بخش انرژي
مطابق با برنامه  هاي توسعه  ى پايدار در بخش انرژي، دولت  ها خود را مسئول 
برنامه ريزي  اين رو  از  آيندگان مي دانند و  نياز  انرژي براي  امنيت  تضمين 
براي آن با عنايت به منافع همه  ى نسل ها انجام مي شود. برنامه هاي انرژي 
در بيشتر موارد برنامه هايي درازمدت است كه در آن ها منافع نسل هاي آينده 
با اولويت ويژه مدنظر قرار گرفته است. اين سياست مي تواند موارد زير را در 

خود جاي دهد[12 و 13]: 
برنامه ريزي انرژي در فعاليت هاي توليد، انتقال، زيرساخت و مصرف انرژي• برنامه ريزي انرژي در فعاليت هاي توليد، انتقال، زيرساخت و مصرف انرژي• برنامه ريزي انرژي در فعاليت هاي توليد، انتقال، زيرساخت و مصرف انرژي

قوانين مربوط به فعاليت هاي تجاري و حمل  ونقل • قوانين مربوط به فعاليت هاي تجاري و حمل  ونقل • قوانين مربوط به فعاليت هاي تجاري و حمل  ونقل 
قوانين اثرگذار بر مصرف انرژي • قوانين اثرگذار بر مصرف انرژي • قوانين اثرگذار بر مصرف انرژي 

نمايندگي  به  دولت  كه  انرژي  از  آن  گونه  توسعه  ى  به  مربوط  دستورات   •
از طرف حكومت و ملت، بايد اداره   ى آن را برعهده بگيرد (مانند توسعه  ى 

انرژي  هاي تجديدپذير) انرژي  هاي تجديدپذير) 
جهت گيري در فعاليت تحقيق و توسعه   در بخش انرژي • جهت گيري در فعاليت تحقيق و توسعه   در بخش انرژي • جهت گيري در فعاليت تحقيق و توسعه   در بخش انرژي 

سياست هاي بودجه اي مرتبط با بخش انرژي • سياست هاي بودجه اي مرتبط با بخش انرژي • سياست هاي بودجه اي مرتبط با بخش انرژي 
چگونگي تضمين امنيت انرژي با استفاده از ابزارهاي بين المللي • چگونگي تضمين امنيت انرژي با استفاده از ابزارهاي بين المللي • چگونگي تضمين امنيت انرژي با استفاده از ابزارهاي بين المللي 

با توجه به سياست  هاي اساسي مذكور، محورهاي اصلي اولويت  دهي در بخش 
انرژي شامل مواد زير است:

خودكفايي در بخش انرژي • خودكفايي در بخش انرژي • خودكفايي در بخش انرژي 
منابع انرژي قابل استفاده در سال هاي آينده • منابع انرژي قابل استفاده در سال هاي آينده • منابع انرژي قابل استفاده در سال هاي آينده 

• روال مطلوب مصرف انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي در سال هاي 
آينده 

گروه هايي از جامعه كه به داليل مختلف دچار فقر انرژي مي شوند و داليل • گروه هايي از جامعه كه به داليل مختلف دچار فقر انرژي مي شوند و داليل • گروه هايي از جامعه كه به داليل مختلف دچار فقر انرژي مي شوند و داليل 
آن  

شدت مصرف انرژي در كشور به صورت نسبت مصرف انرژي به محصول • شدت مصرف انرژي در كشور به صورت نسبت مصرف انرژي به محصول • شدت مصرف انرژي در كشور به صورت نسبت مصرف انرژي به محصول 
ناخالص داخلي در بخش هاي مختلف 
استانداردسازي شبكه   ى توزيع برق • استانداردسازي شبكه   ى توزيع برق • استانداردسازي شبكه   ى توزيع برق 

عوامل و استانداردهاي زيست  محيطي در مصرف انرژي • عوامل و استانداردهاي زيست  محيطي در مصرف انرژي • عوامل و استانداردهاي زيست  محيطي در مصرف انرژي 
ماهيت استفاده از انرژي در بخش حمل  ونقل و نحوه  ى  كارآمدسازي وسايل • ماهيت استفاده از انرژي در بخش حمل  ونقل و نحوه  ى  كارآمدسازي وسايل • ماهيت استفاده از انرژي در بخش حمل  ونقل و نحوه  ى  كارآمدسازي وسايل 

نقليه   براي استفاده از انرژي 
توسعه  ى  ابزارهايي در انرژي هاي تجديدپذير • توسعه  ى  ابزارهايي در انرژي هاي تجديدپذير • توسعه  ى  ابزارهايي در انرژي هاي تجديدپذير 

مكانيزم هاي اجراي سياست ملي انرژي • مكانيزم هاي اجراي سياست ملي انرژي • مكانيزم هاي اجراي سياست ملي انرژي 

ارزيابي وضعيت انرژي در زمان  هاي مختلف • ارزيابي وضعيت انرژي در زمان  هاي مختلف • ارزيابي وضعيت انرژي در زمان  هاي مختلف 
با توجه به ارائه  ى معيارهاي سياست  گذاري و محورهاي اساسي اولويت  دهي 
در بخش انرژي، در ادامه  ى سياست  هاي دولت از ديدگاه تقاضا و عرضه  ى 
انرژي در بخش حمل  ونقل مسافر (و همچنين حمل ونقل مسافر) مورد بررسي 

قرار مي  گيرد.

4.1. سياست  هاي بخش تقاضاي انرژي در حمل  ونقل 
به منظور حفظ تعادل ميان عرضه و تقاضاي انرژي، الزم است سياست  هاي 
مناسبى در هر دو زمينه  ى عرضه و تقاضا تدوين شود. در اين بخش به تشريح 
چند سياست مهم در بخش تقاضاي انرژي هاى تجديدپذير پرداخته شده و 
ساير سياست  هايى كه مى  تواند در بخش  هاى ديگر انرژى مورد توجه قرار 

گيرد، در اين مقاله بررسى نگرديده است.

4.1.1. باالبردن قيمت انواع سوخت تجديدناپذير
به طور كلى، روش باالبردن قيمت انواع سوخت در بيشتر موارد براي ايجاد 
انگيزه براي جايگزيني يك نوع انرژي با نوع ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. 
الزم به ذكر است كه وقتي جايگزين وجود نداشته باشد، افزايش قيمت ممكن 
است نتواند عامل اصالح ساختاري مصرف شود، زيرا مصرف كننده ناگزير 
است به مصرف ادامه بدهد و در مواردي كه به دليل فقدان امكانات مالي از 

مصرف خود مي كاهد، اين كاهش مي تواند با افت رفاه همراه شود. 

4.1.2.توسعه  ى خودروهايى با سوخت هاي تجديدپذير 
از اين سوخت ها است. خودروهايي  از الكل يك نمونه  سوخت هاي حاصل 
كه مي توانند به جاي بنزين از الكل استفاده كنند، امروز خودروهايي شناخته 
شده اند و موتورهاي الكل  سوز مي تواند كاربري گسترده اي داشته باشد. سوخت 
حاصل از الكل يك سوخت توليدشدني است كه مي تواند نگراني از پايان پذيري 
سوخت هاي فسيلي را برطرف كند. از طرفي ديگر، امروزه بخش بزرگي از 
خودروهايي كه در كشورهاي بزرگ جهان توليد مي شوند از نوع هيبريد است 
كه به جز سوخت فسيلي از انرژي برخاسته از يك باطري هم استفاده مي كند. 

استفاده از پيل سوختي از انواع مختلف يكي از آن موارد است. استفاده از پيل سوختي از انواع مختلف يكي از آن موارد است. 

4.1.3. توسعه  ى موتورهايى با سوخت هاي فسيلي غيربنزينى 
استفاده از سوخت هاي فسيلي غيربنزيني، مانند انواع گاز (مايع و فشرده  شده) 
گازوئيل و امثال آن امروز در صنعت خودروسازي جهان بسيار رايج است. 
سوخت هاي  از  مورد  يك  بنزين  كه  چندسوختي  و  دوگانه  سوز  خودروهاي 
آن ها است امروز در بسياري از كشورهاي جهان در جاده ها رفت و آمد دارند. 
طراحي موتورهاي پايه گاز  سوز و پايه  سوخت هاي غيربنزيني سبب شده است 
كه خودروهاي غيربنزيني از نظر فرسايش و دوام با خودروهاي بنزيني از هر 
نظر قابل مقايسه باشند و حتي در مواردي بهتر از خودروهاي بنزيني عمل 
كنند. به اين ترتيب اگر خودرو هر سوخت ديگر را بپذيرد كه مردم بتوانند 
از آن كيلومتر جاده را به همان سهولت و هزينه مصرف كنند،  با استفاده 
را هم مصرف خواهند كرد. در  ترديدي نيست كه مردم آن سوخت ديگر 
ايران خودروهاي گازسوز به عنوان جايگزين خودروهاي بنزيني مدنظر قرار 
گرفته است، ولي خودروهاي گازوييلي به داليل مختلف و از جمله كيفيت 
گازوييل ايران، محدوديت قانوني و موارد ديگر اين نوع خودروهاي سواري 

مورد استفاده قرار نمي گيرد.

4.2. سياست  هاي   بخش   عرضه  ى انرژي در حمل  و  نقل
اتخاذ  آن در صنعت حمل  و  نقل،  بكارگيري  و  انرژي  زمينه  ى عرضه  ى  در 
سياست  هاي متناسب با شرايط كشور و در نظرگرفتن چالش  هاي برنامه  ريزي 



چندين سياست در بخش عرضه انرژي هاى تجديدپذير پرداخته شده كه در 
ادامه به آن  ها اشاره گرديده است.

تشويق  جهت  جايگزين  سوخت  هاي  انواع  عرضه  ى   .4.2.1
خودروسازان و كاربران

به  كارگيري  دنيا،  در  فسيلي  سوخت  هاي  منابع  كاهش  روند  به  توجه  با 
انتظار  است.  يافته  بيشتر  هرچه  رواج  تجديدپذير  و  جايگزين  سوخت  هاي 
مي  رود كه در دهه  ى آينده بيشتر خودروهاي كشورهاي اروپايي و آمريكاي 
شمالي از نوع خودروهايي باشند كه سوخت جايگزين در آن  ها مورد استفاده 
قرار گرفته است. در اين جهت ميزان تخصيص اعتبارات الزم جهت وارد 
زمينه  در  پژوهشي  و  تحقيقاتي  پروژه  هاي  همچنين  و  فني  دانش  كردن 

انرژي  هاي تجديدپذير بسيار قابل توجه است.

4.2.2. توسعه  ى ابزارهاي قانوني، استانداردسازي و اطالع  رساني
و  لوازم  توسعه  ى  مقاله،  اين  پيشنهادي در  از مهم ترين سياست  هاي  يكي 
ابزارهاي قانوني، استانداردسازي و اطالع  رساني در زمينه  ى عرضه  ى سوخت 
مصرف  بهينه  سازي  براي  راهبردي  برنامه  هاي  تنظيم  مي  باشد.  انرژي  و 
ورود  از  قانوني  جلوگيري  و  استانداردسازي  حمل  و .نقل،  بخش  در  انرژي 
خريداران  به  گسترده  اطالع  رساني  بازار،  به  استاندارد  از  خارج  خودروهاي 
و ايجاد شناخت در مورد مزيت  هاي خودروها از طريق وضع استانداردهاي 
مختلف و ملزم  كردن خودروسازان به بيان استانداردها، در اين زمينه از اهميت 

قابل توجهي برخوردار است.

توسعه  ى سوخت هاى  راهبردى  سند  و  نقشه  تهيه  ى   .4.2.3
تجديدپذير

يكى از اقدامات اساسى در توسعه  ى سوخت هاى تجديدپذير، تهيه  ى نقشه و 
سند راهبردى توسعه  ى سوخت هاى تجديدپذير مى باشد. اين سند فرادست 
مى تواند با درنظرگيرى منابع منطقه اى و اولويت دهى به انرژى هاى كارآتر، 

افق پيش روى آينده را در اين زمينه مشخص نمايد.

4.2.4. ارائه  ى برنامه  ى محدوديت و حذف سوخت هاى فسيلى
با توجه به روند روبه اتمام منابع انرژى هاى فسيلى و ارزش فراوان آن  ها در 
ساير بخش هاى صنعتى، الزم است برنامه اى جامع به منظور ايجاد محدوديت 
و حذف سوخت هاى فسيلى از دايره  ى سوخت كشور تنظيم گردد. اين برنامه 
بايد داراى بعد زمانى بوده و به صورت همه  جانبه، امكانات ملى را در راستاى 

اين هدف درنظر گيرد.

5. نتيجه  گيرى
با توجه به رويكرد نوين سازمان  هاى بين  المللى و اكثر كشورهاى دنيا در 
مقاله  اين  در  پايدار در ساير بخش  ها،  توسعه  ى  راهبرد  خصوص گسترش 
تالش گرديده است كه اين موضوع را در بخش انرژي در صنعت حمل و نقل 
تعريف و تشريح نمايد. به اين منظور، در ابتدا به بررسي مفاهيم توسعه  ى 
پايدار و حمل  ونقل پايدار مسافر پرداخته شده است. طبق نظريه  ى حمل  و  نقل 
پايدار مسافر، حمل   نقل داراي شاخص هاي متعددي در زيرمجموعه  ى اهداف 
اقتصادي، اجتماعي و زيست  محيطي است كه جهت دستيابى به توسعه  ى 
پايدار شهرى، ضرورى است كه به صورت همه  جانبه به اين اهداف توجه گردد. 
جهت تبيين و كاربردي نمودن اين موضوع، عوامل پايداري حمل ونقل در 

از آن جايى كه عمده  ترين عوامل مؤثر در نظريه  ى حمل ونقل پايدار مسافر، 
عوامل مربوط به مصرف انرژى و اثرات محيط  زيست مى  باشد، جهت تدوين 
سياست  هاي موردنظر در ادامه، با توجه به ارائه  ى معيارهاي سياست  گذاري 
از  دولت  سياست  هاي  انرژي،  بخش  در  اولويت  دهي  اساسي  محورهاي  و 
بررسي  مورد  در بخش حمل  ونقل مسافر  انرژي  و عرضه  ى  تقاضا  ديدگاه 

قرار گرفته است. 
راهبردى  سند  و  نقشه  تهيه  ى  كشور،  مناطق  استعدادهاى  به  توجه  با 
نظام  آماده  سازى  آن  از  پس  و  تجديدپذير  انرژى هاى  به  اولويت  بخشى  و 
هماهنگ رشد علمى و صنعتى بر پايه  ى اين انرژى ها، به عنوان گام اساسى 
در جهش كشور بايد در دستور كار قرارگيرد. توليد برق، طراحى مكانيزم هاى 
تلفيق  سازى در تأمين انرژى گونه  هاى حمل ونقل، توسعه  ى هر چه سريع  تر 
ارتقاى  مجموع  در  و  نوين  باترى  هاى  از  بهره  بردارى  هيبريد،  خودروهاى 
مديريت انرژى و بازيافت، به  عنوان راهكارهاى اساسى در به  كارگيرى اين 

انرژى ها در حمل  ونقل مسافر پيشنهاد مى گردد.
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1. مقدمه
در  پيچيدگى  و  جمعيت  تعداد،  شهرها،  جهان  در  شهرنشينى  افزايش  با 
شهرها افزايش يافته است. در حال حاضر 2% از زمين هاى جهان را شهرها 
پوشانده اند و مردم ساكن شهرها 75% منابع مصرفى نوع بشر را مصرف 
از سطحى كه  بيش  بيشتر مواقع  در  اكولوژيكى شهرها  ردپاى  مى نمايند. 
هستند  انرژى  اصلى  مصرف كننده  ي  شهرها  فرامى گيرد.  را  پوشانده اند 
سيستم هاى  احداث  براى  كه  تخريب هايى  و  آن  ها  در  انرژى  مصرف  و 
حمل ونقل انجام مى شود، بيشترين فشارها را به زمين ما وارد مى كند. مشكل 
اصلى زمين ما، افزايش جمعيت نيست بلكه نحوه  ي توزيع اين جمعيت است 
كه اهميت زيادى در برنامه ريزى شهرى دارد. دقت در طراحى مى بايست 
به گونه اى باشد كه ايجاد فشار به محيط زيست را به حداقل برساند. امروزه 
چالش عمده  ي شهرها تأمين نيازهاى شمار زياد مردم با كم  ترين آسيب به 

است. محيط  طبيعى 
متمركز  شدن  سبب  ضرورى  اجتماعى  مسايل  برخى  و  اقتصادى  مسايل 
شهرها و به تبع آن تراكم هاى باالى شهرى شده است. تراكم رابطه بين يك 
فضاى فيزيكى و تعداد افراد ساكن مى باشد. ايجاد تراكم به دليل توپوگرافى، 

قيمت زمين و كمبود آن و قوانين مربوط به برنامه ريزى سكونتى است.
و  هستند  جوامع  در  مواد  و  انرژى  اصلى  مصرف كنندگان  ساختمان ها 
صرفه جويى انرژى در ساختمان نقش مهمى در پايدارى محيط شهرى دارد. 
افزايش  مسئله  ي اصلى معماران و سازندگان ساختمان، امروزه طراحى و 
با ارزش و راه هاى  تأثيرات  با  ساختمان هاى كم انرژى در تراكم هاى باال 

پاسخ گوى محيط است.
در شهرهاى پرتراكم، به دليل محدوديت زمين و فضا، نقش مؤثر انرژى 

محمدعلى خان محمدى
عضو هيئت علمى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت

راضيه لبيب زاده 
كارشناس ارشد مهندسى معمارى،گرايش پايدارى، دانشگاه علم و صنعت

بسيار پيچيده است. طراحان نياز به دقت زياد در برنامه ريزى ساختارهاى 
و  شهرى  المان هاى  يكپارچگى  انرژى،  سيستم هاى  هماهنگى  شهرى، 

فضاهاى تأسيساتى دارند.
نواحى پرتراكم شهرى نياز به رسيدگى به طيف وسيعى از فاكتورها از جمله 
و  انرژى  سيستم هاى  طراحى  حمل ونقل،  برنامه ريزى  شهرى،  تنظيمات 
جزييات معمارى و مهندسى دارد. تراكم شهرى هم مى تواند داراى اثرات 
مثبت و هم منفى بر تقاضاى انرژى باشد. با جزييات مناسب طراحى شهرى 
و ساختمانى، مى بايست تا آنجا كه امكان دارد از اثرات منفى كاسته و با 
افزودن بر جنبه هاى مثبت به يارى محيط زيست و در واقع به يارى خودمان 

بشتابيم.
اين مقاله پيرامون تأثير تراكم و فشردگى شهرى بر مصرف انرژى است. 
ساختمان ها  انرژى  مصرف  بر  است  ممكن  شهرى  تراكم  چگونه  كه  اين 

پرتراكم اثر بگذارد.

2. ساختمان هاى شهرى و انرژى 
اكنون كامًال پذيرفته شده است كه ميزان پايدارى يك شهر با شكل، اندازه، 
تراكم و كاربرى هاى آن مرتبط است. با اين حال، در خصوص ماهيت دقيق 
اين ارتباط اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال پايدارى نسبى شهرى با 
تراكم باال يا پايين و يا سكونت گاه هاى متمركز و غيرمتمركز هنوز مورد 

بحث است.(1)
آن چه در اين بين براى ما حائز اهميت است، بهره گيرى از تراكم مناسب و 
نحوه  ي اثرگذارى آن بر ميزان مصرف انرژى است. اين موضوع از اهداف 

مورد نظر در طراحى شهرهاى پايدار است.

تأثير تراكم شهرى
 بر نحوه  مصرف انرژى

چكيده:
امروز مبحث انرژى به يكى از اساسى ترين دغدغه هاى بشر تبديل شده است. حتى برخى از انديشمندان معتقدند كه يكى از جنگ هايى 
كه در آينده تمام دنيا را درگير خواهد ساخت، جنگ بر سر انرژى است. وابستگى شديد انسان معاصر به منابع انرژى تجديدناپذير و سير 
نزولى ذخاير آن، بحث صرفه جويى در مصرف انرژى، بهينه سازى مصرف سوخت و دستيابى به منابع جايگزين سوخت هاى فسيلى را مطرح 
كرده است. همچنين مصرف انرژى هاى فسيلى در جهان سبب تغييرات اقليمى گسترده و قراردادن كره  ي خاكى در معرض خطرات جدى شده 
است. ساختمان ها گروه بزرگى از مصرف كنندگان انرژى در دنيا هستند. بنابراين راهكارهايى كه ميزان مصرف را در اين دسته از وابستگان به 
انرژى كاهش دهد، بسيار مهم خواهد بود. معماران و طراحان شهرى نقش قابل توجهى در كاهش ميزان مصرف و اتالف انرژى در ساختمان 
ايفا مى كنند. از نحوه  ي قرارگيرى ساختمان  ها در كنار هم تا طراحى جزييات اجرايى كه به نحوى از ميزان مصرف انرژى و يا هدر رفتن آن 
در درون بنا بكاهد، در زمره  ي اين برنامه هاي عملكردى قرار مى گيرد. امروزه برخى از طراحان شهرى به بحث تراكم و فشردگى به عنوان 
يك راه حل در كاهش معضالت ناشى از مصرف مهار  گسيخته  ي سوخت هاى فسيلى توجه مى كنند. زندگى در مناطق مسكونى پراكنده مانند 

زندگى افراد در خانه هاى مجزا و نيز زندگى در خانه هاى بزرگ باعث مصرف انرژى زيادى مى شود.
اين اساس استوار است كه  بر  اين مقاله است. نظريه  ي تحقيق  انرژى در ساختمان ها هدف اصلى  بر ميزان مصرف  تأثير تراكم 
ساختمان هاى متراكم و چند طبقه مى توانند كاهش قابل مالحظه اى در مصرف سوخت و انواع انرژى هاى فسيلى ايجاد نمايند. اين مقوله در 
دنيايى كه با بحران انرژى مواجه است از اهميت به سزايى برخوردار است. اين فرضيه با استفاده از روش هاى مطالعاتى و پژوهشى در تحقيق 
حاضر تأييد مى شود. روش بررسى در متن حاضر، مطالعه  ي پيشينه  ي موضوع و نتايج اين تحقيقات، جست وجو در ميان منابع اينترنتى، 

مطالعه و بررسى مقاالت و كتب مربوطه، تحليل اطالعات به دست آمده و در نهايت پردازش و نتيجه گيرى است.
كاربرى پژوهش (موارد استفاده) و حدود نتايج آن به صورت تأثيرات گوناگون تراكم سازى بر مصرف انرژى، بهينه سازى مصرف انرژى، 

كاهش مصرف از طريق شيوه هاى مناسب ساخت در مراكز پرجمعيت با ميزان مصرف انرژى باال مى باشد.
واژگان كليدى: ساختمان، مصرف انرژى، تراكم شهرى
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بهينه سازى  در  پايدار شهر،  به عنوان شكل  متراكم مى تواند  آيا يك شهر 
مصرف انرژى و صرفه جويى در آن مؤثر واقع شود؟ به عبارتى شهر متراكم 

يك «راه حل آينده نگر كنونى» محسوب مى گردد.
در شهر متراكم با سياست تشديد كاربرى هاى شهرى مواجه هستيم كه اين 
روش با نظريه  ي مبتنى بر كاهش ميزان مصرف انرژى پيوند خورده است 
چرا كه افزايش تراكم ساختمان ها با توانمندسازى سيستم گرمايش مستقيم 

و تركيب سيستم هاى انرژى و حرارت همراه است.(1)

2.1. تحليل نحوه  ي مصرف مواد و انرژى در ساختمان 
در  و  مى كند  را مصرف  انرژى  و  مواد  از  ساختمان حجم عظيمى  صنعت 
عين حال پسماند زيادى نيز توليد مى كند. طبق آمار 40% انرژى و مصالح 
دنيا در ساختمان سازى مصرف مى شود. 25% چوب توليد شده و 17% آب 
مصرفى نيز به اين صنعت اختصاص دارد. صنعت ساختمان 8 تا 9 درصد از 
توليد ناخالص داخلى  را ايجاد مى كند و استخراج منابع  براى ساخت وساز 
ساختمان  صنعت  به عالوه  است.  آمريكا  استخراج  كل  درصد   95 بر  بالغ 
مسئول توليد بيش از حد زباله و پسماندها است كه در حدود 150 ميليون 

تن متريك است.(8)
اصلى  حوزه  ي  دو  به عنوان  بايد  ساخت وساز  محيط  و  ساختمان  صنعت 
اروپايى،  جوامع  در  مثال،  براى  شوند.  گرفته  نظر  در  پايدار  توسعه  ي  در 
ساختمان ها بيش از 40% انرژى را مصرف مى كنند و طبق تخمين احتمالى 

تقريبًا 40% از مواد زائد و زباله  ي ساخت انسان را توليد مى كنند.(9)

در  انــرژى  مصرف  نحوه  ي  بر  مؤثر  فاكتورهاى   .2.1.1
ساختمان ها

عوامل زير بر ميزان مصرف انرژى در ساختمان تأثيرگذارند:
. طراحى ساختمان (درازمدت: 30 تا 60 سال)

. سرويس ها و سيستم ها (ميان مدت: 7 تا 25 سال)
. رفتار مأمورين، ساكنان و مديران ساختمان (كوتاه مدت: 1 تا 10 سال)

. نوع فعاليت (خانه، تجارى، صنعتى)
. رابطه  ي فاكتورهاى طراحى با هندسه  ي شهرى و زاويه  ي انسداد (توليد . رابطه  ي فاكتورهاى طراحى با هندسه  ي شهرى و زاويه  ي انسداد (توليد 
ارتفاع و عمق پالن/ فضاى مجاورت ساختمان ها) موقعيت هاى دسترسى 

به نور خورشيد
نهفته  ي  انرژى  نيز  و  آن  ها  مصرف  ميزان  و  متريال  حرارتى  ذخيره  ي   .

مصالح
. كارايى سيستم هاى درونى ـ گرمايش و روشنايى و نيز تهويه  ي مطبوع 

در اداره ها
. موقعيت هاى تقسيم مؤثر انرژى زيرساخت ها

. دماى درون و بيرون
. قيمت سوخت ـ تأثيرات مصرف و گردش سوخت(6)

2.1.2. انواع انرژى مصرفى در بخش ساختمان
انرژى تجسم يافته:

انرژى تجسم يافته متشكل از كليه  ي ورودى هاى انرژى مورد نياز در توليد 
مصالح اوليه  ي ساختمان همچون كف، شيشه، سقف و امكانات داخلى آن 
شامل انرژى مربوط به استخراج منابع  طبيعى و همچنين انرژى استفاده شده 

در دستگاه هاى توليدى و حمل ونقل مواد خام و كاالهاى نهايى مى شود.
كاهش مصرف انرژى از طريق طراحى بهتر همواره يكى از اهداف طراحان 
بوده است. اما بخش انرژى تجسم يافته يا مصرفى عمدتًا ناديده گرفته شده 
است. اين اجتناب به داليل متعددى از جمله فقدان يك شيوه  ي مشخص 
ارزيابى، ناكافى  بودن داده ها، عدم درك و اعتقاد مشترك از اهميت انرژى 
تجسم يافته در ميزان كل انرژى مصرفى ساختمان ها بوده است. با اين حال 
اين متدولوژى در سال هاى اخير بهبود يافته است. اعتبار داده ها و دسترسى 
به آن  ها افزايش يافته و گزارشات اخير عنوان مى سازند كه نسبت انرژى 

تجسم يافته ممكن است تا 40 برابر انرژى ساالنه عملكردى يك ساختمان 
ادارى و 15 برابر يك خانه باشد.(1)

انرژى عملياتى:
انرژى عملياتى براى ساختمان به طور كلى به عنوان يك نوع انرژى مانند 
نياز  مورد  ساختمان  عملكرد  كه جهت  مى شود  پنداشته  گاز  و  الكتريسيته 
است. از لحاظ فنى انرژى خورشيدى نيز يك منبع انرژى است اما از آن 
جايى كه هيچ گونه هزينه يا تأثيرى در خصوص توليد گازهاى گلخانه  اى 
ندارد، به عنوان يك منبع انرژى مثبت تلقى مى شود. كاهش نياز ساختمان 
به منابع انرژى فسيلى باعث مى شود تا عنصر انرژى عملياتى در چرخه  ي 

زندگى انرژى كاهش يابد.(1)

انرژى چرخه  ي زندگى:
انرژى عملياتى يك مصرف مداوم و مستمر است. انرژى تجسم يافته تنها 
انرژى مصرفى است كه يك بار براى ايجاد ساختمان استفاده مى شود. با اين 
حال حائز اهميت است كه بدانيم اغلب ساختمان ها شايد جزو پايدارترين 
چنان  چه  ساختمان ها  از  برخى  آيند.  حساب  به  انرژى  مصرفى  كاالهاى 
به خوبى نگهدارى شوند تا صد سال دوام مى آورند. نگهدارى ساختمان شامل 
نگهدارى روزمره و يا جابه جايى عناصرى كه طى سال ها فرسوده مى شوند 
مى باشد. بنابراين نگهدارى و جايگزينى به مقتضيات انرژى تجسم يافته، بر 

انرژى چرخه  ي زندگى ساختمان اضافه مى نمايد.(1)

2.2. انرژى و تراكم
برنامه ريزى شهرى به دنبال راهكارى براى كاهش ميزان مصرف سوخت 
در بخش هاى مختلف شهرى است. يكى از راهكارهاى پيشنهادى توسعه .ي 
شهرى به صورت فشردگى و تراكم است. در ادامه ثروت تراكم را بر مصرف 

انرژى در بخش هاى مختلف شهرى و ساختمانى بررسى مى كنيم.

2.2.1. تراكم و تأكيد بر اقليم منطقه
مالحظات اقليمى المان كليدى و نقطه  ي شروع براى فرموله  كردن اصول مالحظات اقليمى المان كليدى و نقطه  ي شروع براى فرموله  كردن اصول 
طراحى شهرى و ساختمان است. هدف اين چنين برنامه ريزى ها و تعيين 
انرژى در عين تنظيم شرايط محيطى است.  از  ضوابط، كم كردن استفاده 
شاخص  خورشيدى  و  اقليمى  شرايط  تحليل  جمعيتى،  متراكم  نواحى  در 
بهينه سازى طراحى است. بايد به اين مسئله توجه كرد كه در يك ناحيه  ي 
اقليمى پيرامون خود را  از ساختمان ها در حقيقت شرايط  شهرى، گروهى 
تغيير خواهد داد.(7) بنابراين دقت در طراحى با در نظر گرفتن اين اثرات 

انجام مى پذيرد.

2.2.2. تراكم و انرژى  هاى تجديدپذير
انرژى  منابع  از  انرژى  مؤثر  توليد  از  استفاده  افزايش  براى  اندازه گيرى 
تجديدپذير،  انرژى  براى سيستم هاى  است.  بسيار مهم  تجديدپذير محلى 
ذخيره  ي انرژى هنوز محدوديت تكنيكى اصلى پيشروى كاربرد آن  هاست. 
آن  ها  اين كه چگونه  اما  در دسترس هستند  زياد  ميزان  به  انرژى ها  اين 
را ذخيره و در مواقع لزوم به مقدار كافى استفاده كنيم، نكته  ي كليدى و 
مهم در كاربرد آن  هاست.مركزيت در شهرهاى پرتراكم ممكن است يك 
موقعيت مناسب براى بهره مندى بهتر از سيستم هاى انرژى تجديدپذير ايجاد 
نمايد.(7) به اين صورت كه فضاهاى كافى پيرامون شهر براى تأسيسات 
توليد انرژى از منابع تجديدپذير در دسترس خواهد بود و نيز با هزينه   ي كم 
مى توان انرژى توليد شده را توزيع كرد. الزمه  ي ترفيع ميزان بهره گيرى 
از انرژى هاى تجديدپذير، خلق الگوهاى جديد توسعه و حركت از ديدگاه 

تمركزگراى بخش انرژى به ديدگاه منطقه اى و بومى است.(7)



104سال دوازدهم / شماره 104سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 28104

افزايش  با  مى دهد.  كاهش  را  ماشين  با  سفر  و  زيرساخت ها  براى  تقاضا 
تراكم جمعيت، گزينه هاى حمل ونقل افزايش يافته و اين بستگى به كاهش 
ماشين هاى شخصى دارد. اگرچه عملكرد وسايط با كارايى كمتر سوخت در 
مناطق فشرده همراه است، در هر حال مصرف سوخت در مراكز با تراكم 

جمعيتى باال كمتر است زيرا مردم به ميزان كمترى رانندگى مى كنند.

2.2.5. تراكم و تهويه
گيونى مى گويد تراكم شهرى فاكتور مهمى است كه شرايط تهويه  ي شهرى 
را به سوى بهتر شدن دماى شهرى هدايت مى كند. اين مسئله مستلزم دقت 
فراوان در مرحله  ي طراحى و توجه به نحوه  ي تركيب ساختمان هاى بلند و 

كوتاه و نيز فشرده و متراكم است.
به مقتضاى شرايط، يك ناحيه  ي شهرى با تراكم باالى ساختمانى مى تواند 
به ميزان كمترى امكان تهويه  شدن را داشته باشد و جزاير گرمايى را در 
به دليل طراحى  نواحى گرم و مرطوب  در  بخش هاى مختلف ذخيره كند. 
نامناسب، اين ميزان تراكم ممكن است به ايجاد فشارهاى گرمايى شديد 
زياد  مقادير  ساختمان ها  مطبوع  تهويه  ي  در  و  شود  منجر  ساكنين  براى 
با  نواحى  نيز وجود دارد كه  امكان  اين  انرژى مصرف گردد. به هر حال، 
تراكم باالى ساختمان، با تركيبى از ساختمان هاى بلند و كوتاه، نسبت به 
زمينى با درجه  ي فشردگى پايين اما با ساختمان هايى به همان بلندى بهتر 

و مناسب تر تهويه شود.(7)

2.2.6. تراكم و نور خورشيد
استفاده از نور طبيعى، تهويه  ي طبيعى و انرژى خورشيد نيز متأثر از فضاهاى 
قرارگيرى  نحوه  ي  و  تراكم  ميزان  اگر  است.  بلند  ساختمان هاى  يا  بسته 
بناها درست برنامه ريزى نشده باشد، انرژى مصرفى براى نور الكتريكى و 
از  بهره گيرى  يافته و  افزايش  سرمايش و تهويه  ي مكانيكى ممكن است 

انرژى خورشيد بسيار محدود شود.
هميشه و هميشه، مدل هاى شهرى متراكم، به جهت تأثيرى كه بر كارايى 
انرژى و معنى دار  كردن ديگر تجهيزات اجتماعى و الگوهاى پيشرفت دارا 

هستند، نياز به دقت فوق العاده در طراحى دارند.
2.2.7. تراكم و مصالح ساختمانى 

به  است،  پايين  تراكم  از  بيشتر  باال  تراكم  انرژى  مصرف  در  كه  ارقامى 
عمليات ساختمانى و توليد مصالح نيز مربوط مى شود. اين افزايش با توجه به 

براى كار و زندگى مردم مفيد خواهد بود.(7)
به اين نكته بايد توجه كرد كه اوًال تراكم و ازدحام ضرورتًا با هم نيستند و 
اين به شيوه  ي طراحى شهرى وابسته است. در ضمن مردمى كه در شرايط 
ازدحام زندگى مى كنند ممكن است نتوانند شرايط بدون ازدحام را بپذيرند 
و با محيط شهرى كه فضاى شخصى كافى و فضاهاى باز عملكردى ايجاد 

مى كند، نتوانند ارتباط برقرار كنند.

3. جمع بندى و نتيجه گيرى
اجتناب ناپذير  «تراكم»  واژه  محدود،  زمين  يك  در  جمعيت  اسكان  براى 
است. به جاى گسترش مرزها، شهرها اغلب با تنظيم اهداف براى گسترش 
تراكم شهرى، به فشار توسعه پاسخ مى دهند. نتيجه اين فرايند در تأسيس 
فضاهاى شهرى بلند و تنظيمات شهرى فشرده منعكس شده است. اثرات 
تراكم شهرى بر تقاضاى انرژى كلى در شهر، پيچيده و متناقض است.(2) 
تراكم هاى زياد و فشردگى در الگوهاى مصرف زمين مزايايى براى توزيع 
پرجمعيتى  شرايط  اما  مى آورد.  دنبال  به  حمل ونقل  سيستم هاى  و  انرژى 

ممكن است ازدحام و خرد اقليم هاى محلى ناخواسته را ايجاد كند.
به  نسبت  بيشترى  انرژى  مصرف  بزرگ  تر  خانه هاى  مسكونى  بخش  در 
خانه هاى كوچك دارند زيرا فضاى بيشترى براى سرمايش و گرمايش وجود 
دارد و خانه هاى پراكنده انرژى بيشترى نسبت به خانه هاى فشرده مصرف 
مى كنند زيرا سطوح اكسپوز و نمايان بيشترى دارند. فاكتورهاى ديگرى نيز 
در زمينه  ي مصرف انرژى بخش مسكونى وجود دارد مانند درآمد و تعداد افراد 
خانه و نيز زمينه هاى فرهنگى و قومى كه عالوه بر ويژگى هاى ساختمان، 

بر ميزان مصرف انرژى مؤثرند.(3)
در مناطق فشرده گاهى خانواده هاى چندتايى و يكى اى در خانه هاى به هم 
چسبيده زندگى مى كنند كه اين به دليل صرفه جويى در ساير هزينه ها است. 
انتخاب  برخى افراد ممكن است به داليل مالى خانه اى با كيفيت پايين تر 
كنند كه در آن صورت هزينه هاى اين خانه هاى با كيفيت پايين به مراتب 
بيشتر خواهد بود.در ادامه خالصه اى از اثرات مثبت و منفى تراكم شهرى 

بر نحوه مصرف انرژى آمده است.

2.2.3. تراكم و جزاير گرمايى
تأثير جزاير گرمايى بر گرما و سرماى روز و نيز اثرگذارى آن بر ميزان مصرف 
شهرى  مناطق  در  گرمايى  جزاير  كه  گفت  بايد  است.  انكارناپذير  انرژى 
فشرده بيشتر تشكيل مى شود. اين انتظار مى رود كه با توسعه  ي فشرده  ي 
شهرى انرژى به ميزان زيادى صرفه جويى شود چرا كه خانه ها، فشرده و 
واحدها كوچك تر هستند. در اين فرم هاى شهرى از افزايش دماى شهرى و 
تقاضاى بيشتر براى تهويه و سرمايش نبايد غافل بود. با اين همه اثرگذارى 
و  است  گرمايى  جزاير  از  بيشتر  انرژى  مصرف  بر  مسكونى  شاخص هاى 

بنابراين مناطق شهرى پراكنده، انرژى بيشترى مصرف مى كنند.
به  نسبت  بزرگترى  حياط هاى  و  بيشتر  نفوذپذير  سطوح  بزرگتر  خانه هاى 
خانه هاى كوچك دارند. اين فرضيه وجود دارد كه تراكم مسكونى باال اثرات 
گرمايى كمترى نسبت به تراكم پايين دارد.(5) بايد توجه كرد كه با شيوه هاى 
مناسب طراحى و جاى  گذارى بناها در شهر مى توان هم از تشكيل جزاير 
گرمايى جلوگيرى كرد و هم از آثار مثبت تراكم شهرى بر ميزان مصرف 

انرژى بهره برد.

2.2.4. تراكم و حمل ونقل
برخى از سيستم هاى پايدار حمل ونقل در الگوهاى فشرده  ي شهرى ظاهر 
مى شوند. مسيرهاى پياده كه از كوتاه ترين راه محل كار و زندگى را به هم 
نقاط  به  اتصال مركز شهر  با  ريلى كه  راه  نيز شبكه  ي  و  مرتبط مى كنند 
ديگر، مصرف بهينه  ي انرژى را فراهم مى سازد.الگوهاى توسعه  ي فشرده، 
افزايش  با  مى دهد.  كاهش  را  ماشين  با  سفر  و  زيرساخت ها  براى  تقاضا 

حجم بيشتر عمليات احداث ساختمان هاى بلندمرتبه و مصرف بيشتر مصالح 
منطقى است. نكته در اين  جاست كه در طول عمر ساختمان هاى متراكم با 
توجه به كاهش مصرف انرژى در آن  ها، اين مصرف بيشتر انرژى در ابتداى 

كار جبران مى شود. در واقع بازگشت سرمايه اتفاق مى افتد.

نمودارهاى فوق انرژى نهفته توليد مصالح را در تراكم هاى كم  و زياد نشان 
توليد  براى  فرد  رفته توسط هر  به كار  انرژى  نمودار سمت چپ  مى دهند. 
مصالح و نمودار سمت راست، ميزان مصرف آن را در حين عمليات ساختمانى 
از توليد تا نصب مصالح، براى هر مترمربع بيان مى دارد. در مجموع ميزان 
در  آن  به جبران  توجه  با  باال  تراكم  در  براى مصالح  انرژى مصرف شده 
درازمدت به صرفه و مناسب است. البته در تراكم باال تنوع متريال توصيه 
نمى شود زيرا مستلزم هزينه و انرژى بيشترى براى هر مترمربع فضا است.

مختلف  مصالح  براى  پايين  تراكم  با  ساختمان هاى  در  رفته  به كار  انرژى 
همواره زياد بوده و نيروى انسانى بيشترى را نيز مى طلبد.

2.2.8. تراكم و شرايط زندگى اجتماعى
از ديدگاه روانشناسى و جامعه شناسى، تراكم باالى جمعيتى و اثرات جمعيتى 
موضوعات جالبى هستند كه نياز به توجه زياد دارند. يك ناحيه  ي شهرى 
شلوغ و پراسترس مى توانند اثرات مخربى بر سالمتى ساكنين داشته باشند، 
مانند آلودگى هوا و مسايل سروصدا. اما سطح حمل ونقل و سرعت رفت وآمد 

براى كار و زندگى مردم مفيد خواهد بود.(7)



اثرات منفى:
حمل ونقل: ازدحام در مناطق شهرى كارايى سوخت را در وسايط كاهش 

مى دهد.
حمل و نقل عمودى: ساختمان هاى بلندمرتبه نيازمند آسانسور مى باشند. 

بنابراين نياز به الكتريسيته براى حمل ونقل عمودى را افزايش مى دهند.
تهويه  از شرايط  است  ممكن  بلند  و  بزرگ  ساختمان هاى  تراكم  تهويه: 

شهرى جلوگيرى كند.
جزاير گرمايى شهرى: رها شدن گرما و گير افتادن در نواحى شهرى 
ممكن است نياز براى مصرف انرژى جهت تأمين شرايط آسايش را افزايش 

دهد.
نور طبيعى: پتانسيل براى نور طبيعى به طور كلى در نواحى با تراكم باال 
كاهش مى يابد، افزايش نياز براى نور الكتريكى و بار بر ايركانديشن براى 

حركت گرماى ايجاد شده از نور الكتريكى نيز قابل توجه است.
براى جمع آورى  اكسپوز  نواحى  و  انرژى خورشيد: سقف  از  استفاده 

انرژى خورشيد محدود مى شوند.

اثرات مثبت
حمل و نقل: معرفى حمل ونقل عمومى و كاهش نياز براى سفر با اتومبيل 
شخصى از مزاياى تراكم باالى شهرى است. همچنين مدت زمان سفرها با 
جلوگيرى از ورود اتومبيل هاى بيشتر به خيابان ها و نيز كوتاه شدن مسافت ها 

كاهش مى يابد.
زيرساخت ها: كاهش طول مسير تأسيسات زيرساختى مانند خطوط آب 
و فاضالب، ناشى از تراكم، انرژى مورد نياز براى پمپاژ و نيز اتالف در طول 

مسير را كاهش مى دهد.
سطوح  واحدى  چند  و  طبقه  چند  ساختمان هاى  گرما:  برجسته  نقش 
نمايان و جداره هاى در تماس مستقيم با محيط بيرون را كاهش مى دهند. 
از اين سطوح نيز به دليل هم پوشانى كاهش  به تبع آن گرماى هدر رفته 
مى يابد. مقدار سايه  ي ساختمان ها فشار خورشيد را بر ساختمان در دوره هاى 
تابستان كم مى كند. الزم به ذكر است اين ويژگى در نواحى گرم بسيار مورد 

توجه است.
معموًال  كه  گرمايش  و  سرمايش  سيستم هاى  انرژى:  سيستم هاى 
كارآمدتر  باال  تراكم هاى  در  دارند،  را  ساختمان  انرژى  مصرف  بيشترين 

منطقى او باشد.
تأثير  مثًال،  مؤثرند  شهرها  در  انرژى  مصرف  ميزان  بر  هم  ديگرى  موارد 
درختان بر جزاير گرمايى و يا درختان كنار خيابان و يا پارك هاى محلى كه 
در اين  جا به نقش ساختمان و فرم هاى فشرده و پراكنده پرداخته شد. در 

تحقيقات ديگر اين موضوعات نيز مى توانند مورد توجه قرار بگيرند.
همان طور كه در ابتدا نيز بيان شد، صرفه جويى در مصرف انرژى از اصول 
توسعه  ي پايدار است كه در مقياس بزرگى اتفاق مى افتد. به منظور دستيابى 
به توسعه  ي پايدار و كاهش ميزان مصرف انرژى و سوخت هاى فسيلى كه 
آينده زمين ما را در معرض خطر قرار مى دهد و در واقع براى بهبود كيفيت 
زيست توجه به موارد زير، كه بحث تراكم نيز يكى از آن  هاست، اهميت 

به سزايى دارد:

. از انرژى هاى تجديدپذير استفاده كنيم.
. منابع آب وهوا را پاكيزه نگه داريم.

. مناظر طبيعى را حفظ كنيم.
. تنظيمات شهرى و تراكم را به درستى انجام دهيم.
. در كاربرى زمين از شيوه  ي تركيبى استفاده كنيم.

. فضاهاى باز شهرى، زيرساخت هاى سبز، ذخيره سازى انرژى 
و حمل ونقل عمومى را افزايش دهيم.

. زمين هاى كشاورزى را حفظ كنيم.
. شهرهاى قديمى را احيا كنيم.

. در طراحى و برنامه ريزى سرمايه گذارى كنيم.
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مى گردند.
تهويه: الگوى جريان هواى مناسب در ميان ساختمان ها با نظم مناسب 

بلوك هاى ساختمانى بلند به دست مى آيد.
شايد چنين به نظر برسد كه ذخيره سازى انرژى تنها دليل تشويق به توسعه 
فشرده نسبت به پراكنده باشد. توسعه  ي فشرده فوايد دوگانه دارد، كاهش 
مصرف انرژى براى حمل ونقل حدود 20 تا 40 درصد نسبت به فرم پراكنده 
و كاهش در ميزان مصرف انرژى مسكونى. همچنين كاهش ميزان مصرف 
انرژى تا حدود زيادى از طريق تبديل خانه هاى پراكنده به خانه هاى فشرده 
يك و چند خانوارى ايجاد مى شود. البته در بعضى موارد به داليل آمارى 
و اجتماعى اين تغيير فرم شهرى امكان پذير نيست.(5) اما از طريق تغيير 
در كدهاى ناحيه بندى محلى و نقشه ها مى توان تغييراتى ايجاد كرد، مانند 
حوزه هاى  فشرده،  خانه هاى  و  خانوارى ها  چند  براى  كه  ناحيه بندى هايى 

ناحيه اى جديد با كاربرى چندمنظوره ايجاد مى كند.
توجه به مواردى نظير سلسله مراتب، روشنايى، اثرات آكوستيكى، ترافيك 
جدى  بايد  شهرى  فشرده  فرم هاى  در  را  زيبايى  مقوله  نيز  و  ازدحام  و 

گرفت.(3)
ساختمان ها  نيست.  ساختمان  فيزيكى  پارامتر  يك  فقط  انرژى  مصرف 
شهرها  و  (ساختمان ها  هستند.  اقليم  و  انسان  وجه مشترك  شهرها  و 
انرژى  كاراى  طراحى  هستند)  اقليم  و  انسان  بين  پيوند  برقراركننده  ي 
مى بايست با درنظرگرفتن رفتار انسان در فضا و نيازهاى وى صورت گيرد 
و البته هدايت بخش شيوه هاى درست زندگى در عين برآوردن انتظارات 
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 : مطالعات نشان مى دهد كه بين 65 تا 85 درصد انرژى 
جهان در شهرها مصرف مى شود و 80 درصد گازهاى گلخانه اى 
دنيا هم در شهرها توليد مى شود و اين در حالى است كه فقط 
را شهرها تشكيل مى دهند. در  از خشكى هاى جهان  3 درصد 
كشور ايران هم 43 درصد انرژى در ساختمان ها و 28 درصد در 
حمل ونقل شهرى مصرف مى شود. امروزه شاهد كاهش انرژى 
فسيلى و افزايش قيمت آن هستيم. در ابتداى بحث لطفاً در مورد 

ابعاد بحث «شهر و انرژى» سخن بگوييد.
هر ايرانى به اندازه 20 چينى مصرف انرژى دارد. مصرف انرژى در ايران از نظر 
درصد شايد مشابه درصد جهانى باشد اما از نظر مقدار بسيار يا ميزان جهانى 
متفاوت است. يك ايرانى به اندازه ى 4 تا 5 اروپايى مصرف انرژى دارد. چين با 

كل جمعيتش و رشد اقتصادى دورقمى به اندازه ى ايران مصرف انرژى دارد.
ما با دو چالش طرف هستيم، نخست اين كه با اتمام انرژى هاى فسيلى طرف 
هستيم و بايد به فكر روش هاى جايگزين باشيم زيرا بدون انرژى همه چيز قفل 
مى شود. طبق آمار و آخرين اطالعات از نظر نفت طبق گفته ى سازمان هاى 
معتبر، حدود 1200 ميليارد بشكه نفت در زمين وجود دارد. اگر روزانه يك ميليون 
بشكه مصرف كنيم تا 40 سال ديگر نفت تمام است. هر چقدر هم جلوتر مى رويم 
قيمت آن باالتر خواهد رفت و عمًال سوزاندن آن غيرعقالنى خواهد بود. اين 
آمار قطعى است. از نظر گاز آمارها نشان مى دهد. 180 تريليون مترمكعب گاز 
داريم كه حدود 70 سال ديگر آن نيز تمام مى شود. زغال سنگ حدود 160 سال 
ديگر با ما خواهد بود كه يكى از آلوده كننده ترين مواد سوختى است. نكته اين 
است كه نبايد اين ها را همين طور مصرف كنيم زيرا بسيار باارزشند و اگر آن ها را 
به مواد پتروشيمى تبديل كنيم 4 هزار برابر ارزش پيدا مى كند. ما بايد استفاده  ى 

بهترى از آن ها كنيم. 
نكته ى دوم آن است كه سوزاندن آن ها زمين را به سمت تغيير اقليم مى برد و در 
قرن آينده 2 تا 8 درجه دماى زمين را عوض خواهد كرد كه اين باعث انقراض 

موجودات خواهد شد.
بايد در بحث انرژى به دو مورد فوق توجه ويژه اى داشته باشيم.

از 4 هزار دانشمند سطح باالى جهان سؤال كرده اند كه آينده ى بشر را چه 
مسأله اى تهديد مى كند؟

الف) جنگ / ب) تروريسم/ ج) موارد اقتصادى/ د) تغيير اقليم
باالتفاق همه گفته اند تغيير اقليم. بيمارى هاى گوناگون از جمله بيمارى هاى 
ريوى به سبب همين تغيير اقليم حادث مى شوند. ما فكر مى كنيم كه رفاه داريم. 

ما به سرعت حركت مى كنيم اما در برخى موارد زيان مى بينيم.

:چرا بيشتر انرژى در شهرها مصرف مى شود؟
حدود 70 درصد مردم جهان در شهرها هستند و مصرف يك شهرنشين از انرژى 
باالتر است انواع و اقسام ماشين ها در شهر كاربرد بيشترى دارند. اين 70 درصد 
حدود 85 درصد انرژى جهان را مصرف مى كنند. يكى از راه هاى تغيير مصرف 
انرژى بازگرداندن مردم به روستاهاست. در كشور ما همين «هدفمندى يارانه ها» 
باعث شده كه مردم به روستاها بروند و رضايت از زندگى بااليى هم داشته باشند. 

همين مهاجرت معكوس باعث حفظ اقليم مى شود.

: امكانات و حمل ونقل و... را نمى توان در زندگى شهرى 
ناديده گرفت، چه راه هايى براى جلوگيرى از اتالف انرژى وجود 

دارد؟
بايد به راه هاى طى شده در كشورهاى ديگر نگاه كنيم. زندگى در كشورهاى 
اروپايى از 25 سال پيش تاكنون بسيار متفاوت شده است. هزينه هاى جارى حتى 
سبب مى شود كه افراد به سمت خريد ماشين پيش نروند. در آن كشورها داشتن 
ماشين دردسر است. كارى كرده اند كه داشتن ماشين هزينه هاى بااليى دارد. 
البته كارى كرده اند كه استفاده از حمل ونقل عمومى مثل مترو و اتوبوس آسان تر 

و به صرفه تر باشد.
در انگليس 16 سال پيش مطالعه اى شد كه به جاى تأسيس اتوبان به سمت 
تقويت حمل ونقل عمومى پيش رفتند. ايجاد رفاه بى مورد، هميشه خوب نيست 
زيرا ممكن است در نهايت به ضرر شهروندان باشد. ما راهى را داريم مى رويم 

گفت و گو

شهر اقليمى/ شهر پايدار
نفيسه كوهستانى نژاد

مفيدى  مجيد  سيد  دكتر 
شميرانى استاديار دانشكده 
معمارى و شهرسازى دانشگاه 
علم و صنعت مى باشد كه 
عنوان دكتراى تخصصى وى 
در دانشگاه شفيلد،“طراحى 
شهرى اقليمي”، راهبردهاى 
پايدار و راهكارهاى هوشمند 
براى مسئله انرژى، و برگرفته 
مورفولوژيك  هاى  جنبه  از 
تكامل مراكز شهرى مى باشد

 به بهانه ى موضوع اين شماره 
با ايشان گفتگو نموديم.
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كه 25 سال پيش كشورهاى در حال توسعه طى كرده اند. 25 سال پيش اتوبوس 
در آمريكا معنى نداشت اما حاال به آن روى آورده اند. بايد از شهرها شروع كرد. 
رشته اى كه بيشترين مسئوليت را دارد مربوط به شهرها و بناهاست. نخستين 
قدم آن است كه مصرف را در بناها پايين بياوريم زيرا ساختمان  هاى ما تا 5 برابر 
وضعيت جهانى انرژى مصرف مى كنند. بناها در همين تهران دزدى انرژى دارند. 
دالرها از درز پنجره ها فرار مى كنند. مى شود براى نمونه بناهايى را در مناطق 
تأسيس كرد تا در اين بنا فرهنگ سازى صورت بگيرد تا مردم با فرهنگ توسعه  ى 
پايدار آشنا شوند. كار ديگر اين است كه در پارك ها كه مردم رفت وآمد مى كنند 
اين بناها را داشته باشيم تا آن ها آشنا شوند. اكنون ساختمان هايى در كشورهايى 
پيشرفته هستند كه مى توانند برق خود را توليد كرده و اضافه  ى توليد خود را به 
شبكه ى سراسرى واريز نمايند. در برخى شهرها برخى ساختمان ها تا 25 درصد 
افزايش توليد انرژى دارند كه در نهايت به نفع آن هاست. اين كار از نظر امنيت 
مالى نيز مهم است. در جنگ ها اولين كار اين است كه نيروگاه ها را مى زنند اما 
اگر هر بنايى انرژى خودش را خودش تأمين كند ما مشكل نخواهيم داشت اين 

كار به آسانى در كشور هم مى تواند اجرا شود.
من 2 ساختمان را در تهران كار كردم. البته متأسفانه تغيير مديريت در شهردارى ها 
هميشه در اين زمينه ها براى ما مشكل ساز بوده است. مسئولين ما بايد اولين گام 
را بردارند و در اين زمينه با اين فرهنگ آشنا شوند. ما براى يك ساختمان 300 
مترى با چند مديريت صحبت كرديم اما در نهايت يكى از پروژه ها به ثمر نشست. 
بايد توجه كرد كه اين بحث بسيار تخصصى است. يكى از تصورات غلط اين 
است كه هزينه هاى اين سيستم باالست در صورتى كه هزينه ى اين ساختمان ها 
پايين تر است. ما مى توانيم در يك ساختمان معمولى تا 100 متر فضاى كمترى 
را جهت توليد انرژى اشتغال كنيم كه خودش به سود اقتصادى است. نكته ى 
ديگر اين است كه سايز لوله ها كوچك تر مى شود. برق توليد مى شود. قيمت 
امكانات تأسيساتى كاهش خواهد يافت. در سوئد از 30 سال پيش كسى حق 
ندارد موتورخانه داشته باشد. اين گام اول به سبب قانون گذارى به وجود آمده 
است. در آن كشورها از بازيافت مواد يا فاضالب ها اين انرژى را جهت گرمايش يا 
سرمايش به دست مى آورند. كشور سوئد در عرض 30 سال از 95 درصد وابستگى 
به سوخت فسيلى به 5 درصد رسيده است. آمريكا به اين موارد توجهى نكرده و 
امروز تبعات تصميمات غلط خود را مى پردازد. فرهنگ درست آن است كه به جاى 
سوبسيد دادن، تشويق كنيم. وزارت راه و شهرسازى و شهردارى ها سنگين ترين 
وظيفه را دارند. اگر اين دو بخش كارى نكنند ما آينده ى روشنى نخواهيم داشت. 
پيگيرى اين كار از نان شب هم واجب تر است.بايد از تجربيات جهانى استفاده 
كنيم. تأسيس اتوبان همواره روش درستى نيست. فقط تشويق كننده ى استفاده 
از اتومبيل است. شهر را بايد فشرده كرد و كار و زندگى و تفريح را به هم نزديك 
نماييم تا در شعاع نزديك هر چه مى خواهيم داشته باشيم. همين بحث در مصرف 
انرژى تأثيرگذار خواهد بود. ما بايد معيارمان آدم ها باشند نه ماشين ها. امروز براى 
ماشين ها سياست گذارى مى كنيم. پياده مدارى يكى از معيارهايى است كه بايد 

در شهر رعايت شود. سالمندان نبايد اين قدر باال و پايين شوند.

: االن ما با پديده ى «جزاير گرمايى و حرارتى» در شهرها 
طرف هستيم. اين بحث با شهرسازى هم مرتبط است. در اين دو 

مورد توضيح بفرماييد.
تفاوت شكل و قيافه  ى انسان ها نوعى واكنش به محيط است در صورتى كه در 
100 سال اخير مى بينيم كه اين فضاها و محيط ها شبيه هم شده اند. شهرسازان، 
ساختمان ها را از اقليم ها جدا كرده اند و سبك بين المللى را اختراع كرده اند كه 
هويت را سلب كرده است. نخستين قدم اين است كه شهر ما با وضعيت اقليمى 
سازگار شود. همين امر باعث كاهش مصرف انرژى خواهد شد. مثًال در آفريقا 
پوست سياه افراد انرژى را بهتر منعكس مى كند و بنابراين زندگى يك سياه پوست 
در آفريقا مناسب تر است. مثًال در اقليم گرم ساختمان ها بايد روى هم سايه اندازى 
داشته باشند اما در اقليم سرد بايد روى هم سايه اندازى نداشته باشند مانند ماسوله. 
يكى از معضالت تهران اين است كه در شمال تهران يك باره برجى 20 طبقه 

مى آيد كه روى منطقه سايه مى اندازد و روى منطقه تأثير مى گذارد.

“شهر اقليمى” يا “بناى اقليمى” اولين قدمى است كه مى توانيم در 
جهت كاهش مصرف انرژى برداريم. مردم بايد هزينه ى انرژى 
خود را بپردازند تا به فكر اين بيفتند كه بايد مصرف كاهش پيدا 
كند. اين سياست گذارى ها بايد توسط دولت صورت پذيرد. مردم 

براى حفظ منافع جمعى خود به آن سمت پيش خواهند رفت.
امروز همه ى راهكارها وجود دارد. من 15 سال قبل تزم در مورد 
“شهر اقليمى” بود. “شهر پايدار” شهرى است كه اوًال بحث 
اقليمى را رعايت كند، ثانياً اين كه چرخه مواد و مصالح بازخورنده 
باشد. زباله بايد كمتر توليد شود. زباله ها بايد تفكيك شوند. بايد در 
اين زمينه ها اجبار هم وجود داشته باشد. در اين زمينه برنامه ريزى 
هم صورت پذيرد. بايد چرخه ى ورودى و خروجى مواد كم شود. 
ما بايد مصالح را از 50 تا 80 كيلومترى بياوريم تا انرژى نهفته ى 
آن ها را باال نبريم. حمل ونقل مصالح نبايد زياد باشد تا انرژى 
بااليى صرف مثًال توليد يك آجر شود. براى توليد يك آجر از 
بولدوزرى كه خاك بردارى مى كند تا زمانى كه به دست ما مى رسد 
انرژى صرف مى شود بنابراين بايد بتوانيم تا جايى كه مى توانيم 
مصرف اين انرژى را پايين بياوريم. اين انرژى نهفته بايد در 
همه ى موارد از پوشاك تا خوراك تا مواد ساختمانى كاسته شود.

: اين فاصله ى كم باعث آلودگى و آاليندگى در 
شهرها نمى شود؟

در زمان سابق تصميم گرفتند بين تهران و كرج كارخانه بزنند كه 
باعث شد اين آلودگى ها وارد همين تهران بشود حال اگر اقليم را 
درست شناخته بودند و در قسمت شرق مى ساختند مشكل ايجاد 
نمى كرد. در 5000 سال قبل بخش صنعتى شهر در زابل (شهر 
سوخته) بعد از شهر قرار مى گرفته است. شهرهاى جديدى كه 
ساخته مى شود متأسفانه مشكالت بسيارى در اين زمينه ها دارند. 
شهر پرديس را در شيب منفى ساخته اند كه ضد اقليم است در 
صورتى كه ماسوله در شيب مثبت است. شهرهاى سردسير را 
بايد در شيب مثبت ساخت. پنجره هاى بنا مثل چشم ساختمان 
است. در مناطق گرمسيرى پنجره ى شرق و غرب معنى ندارد در 
صورتى كه امروزه به وفور شاهد آن هستيم. اين مشكالت ناشى 

از مسئوالن و متخصصان پروژه است.
در شهر پايدار هر چه خروجى زباله كمتر باشد بهتر است. از تابش 
آفتاب هم بايد بتوانيم استفاده كنيم. ما در ايران 3400 ساعت 
آفتابى داريم در صورتى كه در سوئد 1200 ساعت آفتابى دارند ما 
از هر 6 نوع انرژى تجديدپذير مى توانيم استفاده كنيم. مى توانيم 
از آب گرم به راحتى استفاده كنيم. بايد از انرژى هاى فسيلى دورى 
كنيم. تغيير اقليمى جهان فقط به خاطر 30 درصد افزايش گازهاى 
گلخانه اى است كه ما بايد آن را كاهش دهيم. ما بايد هر چه زودتر 

شهروندانمان را با اين مسائل آشنا كنيم.

وضعيت  به  توجه  با  جمع بندى  :به عنوان 
موجود كه «شهر پايدار» نداريم، آيا در آينده مى توانيم 

«شهر پايدار» داشته باشيم؟
اين سؤالى است كه از وزير انرژى آمريكا شد: «حاال كه شهر 
ساخته شده است مى توانيم كارى كنيم؟» بله راه وجود دارد. در 
برخى شهرهاى آمريكا اتوبان ها را تبديل به پارك مى كنند تا به 
اين سمت پيش بروند. نكته ى دوم آن است كه نبايد محدوده ى 
شهرها را گسترده كنيم و زمين هاى كشاورزى اطراف را نبلعيم. 
حفظ درختان اطراف شهرها عين دين است. عمران قطع درخت 
نيست. عمران ساختن اتوبان نيست. غربى ها شهرهاى خود را 
ساخته اند و حال تالش مى كنند آن ها را پايدار كنند بنابراين ما هم 

در اين راه مى توانيم تالش كنيم.

درشهر پايدار هرچه 
كمتر  زباله  خروجى 

باشد بهتر است
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ـ اجتماعى ما ايرانيان شده  است.  پيشينه  ى تامين انرژى در شهرهاى اين سرزمين كه براى اكنونيان چيزى باور نكردنى و مضحك مى  نمايد، اينك بخشى از تاريخ اقتصادىـ 
امروز به يارى فناورى و دستگاه  هاى پيچيده و گوناگون آن، شيوه  هاى تامين انرژى در بازه  اى 60 ساله، فاصله  ى چند صد  ساله بارندگى كنونى ما يافته  است. تامين انرژى براى 
ـ  بيشتر هيزم و سرشاخه، خار بوته و زغال چوب دوم سوخت  هاى  شهر و آبادى  هاى ايران تاآغاز سده چهاردهم، از دو راه تامين مى  شد؛ نخست از راه سوخت  هاى گياهىـ 
ـ تپاله گاو كه بسيار با اهميت بود و شكل  هاى گوناگون آن براى آمادن سوخت، در فرهنگ روستايى ما، نام  هاى گوناگون دارد كه بيشتر در تنور و بخارى مى  جانورىـ 

سوزاندند و پشكل گوسفند و بز و پهن اسب و استر و شتر كه در تون / گلفن گرمابه  ها سوزانده مى  شد ( طهران قديم ، جعفر شهرى ، جلد 1 ، ص 296 ) .
در اينجا مى  بايد از ديگر نيروها براى تامين انرژى ياد  كنيم ، “ نيروى آب “ در آسياب  ها با سازوكارى پيچيده و همساز با جغرافياى اين سرزمين و ديگرى “باد” كه در 

آبادها ( خاور ايران ) با سامانه  ى خنك كننده در بادگيرهاى كوير (يزد، طبس و ..... ) به كار مى رفت .
تامين انرژى براى روشنايى با سوخت  هاى گياهى مانند روغن مذاب يا جانورى ( پيه) كه در پيه سوزها يا شمع انجام مى يافت .

از آغاز سده  ى سيزدهم كاربرد نفت به مقدار اندك در خانواده  هاى اشراف و توانگر در چراغ  هاى روسى و اروپايى و گردسوزها با نفت وارداتى از باكو رفته رفته رواج يافت 
و به چراغ  هاى فانوس المپاهاى معمولى و چراغ هاى موشى در ميان اليه  هاى ميانه شهرنشين كشيده  شد. چندان كه در شهرى چون مشهد تا سال 1336 خورشيدى، 

ـ در پاى چراغ نفتى گرد  سوز مشق مى  نوشتند و كتاب مى  خواندند.  ـ از آن جمله خودمـ  بيشتر دانش  آموزانـ 
نخستين چاه نفت ايران در 1287 ق. حفر  شد كه هيچ نقشى در تامين انرژى براى كشور نداشت و جالب آنكه نخستين مولد تامين روشنايى پايتخت ايران، گازى بود. 
در دومين سفر ناصر الدين شاه به فرنگستان (1878 م. 1292 ق. ) انديشه روشنايى دربار و تهران متولد شد و 5 سال بعد، نخستين كارخانه  ى برق 1296 ق. با روشن 

كردن چراغى به دست شاه آغاز به كار كرد تا دربار و يكى دو چراغ برق را در ميدان توپخانه روشن سازد.
با آغاز جنبش بيدارى و انقالب مشروطيت، پوسته  ى بى  خبرى از پيشرفت  هاى ممالك اروپا و دگرگونى زندگى جهانيان شكسته  شد و خواسته  هاى روشن  انديشان و 

جهانديدگان باال  گرفت. شهرهايى چون مشهد ، تبريز و رشت در آوردن روشنايى به شهرستان پيشگام شدند. جدول زير اين پيشگامى را نشان مى  دهد . 

برگرفته از : شهردار  ى  ها، شماره ى 77 ، ونن جاللى

با كودتاى 1299 خ. رضا  خان و سيد ضيا طباطبايى و آغاز به كار بلديه  ى دولتى كه خود سيد ضيا پايه  گذار آن بود، دگرگونى  هاى شهرى آغاز  گرديد. شروع آن بيشتر با 
فرمان  هاى 90 و چند  گانه  ى خود وى بود (بلديه  ى دولتى، تولدى به ناگزير، شهردارى  ها ش 81 ) . 

پس از سيد  ضيا، شهردارانى چون كريم آقا بوذرجمهرى و ديگران انديشه و ناانديشيده براى نوسازى تخت  گاه پهلوى اول(1300  . 1320 خ ) سخت به تكاپو  افتادند .با 
ساخت كارخانه  هاى گوناگون، چون قند  سازى، پارچه  بافى، حرير  بافى، گونى  بافى، پشم  ريسى و نخ  تابى و ..... نياز به نيروى برق صنعتى هويدا گرديد و بيشتر شهرهاى 
نوپا و يا آبادى  هاى شهر شده از همين گذر از موهبت روشنايى شباهنگام برخوردار شدند. شهرهايى چون شاهى ( = قائم شهر )، بهشهر، مياندوآب، اراك و .... در گام 

هاى بعدى اين بلدى  ها بودند كه روشنايى را براى شهرهايشان به ارمغان بردند. اين روند را مى  توان از آغاز برق  رسانى به دست بلديه  ها و يا كارخانه .هاى صنعتى به 
5 دهه بخش بندى نمود .

بى  گمان برخوردارى از منابع تامين انرژى مانند موتورهاى مولد برق زمينه را براى كاربرد دستگاه  هاى گوناگون برقى ابتدايى و پيشرفته  ، هم در زمينه  ى صنعت و هم 
زندگى و آسايش شهرنشينان فراهم ساخت . مانند: بادبزن (پنكه)هاى سقفى، يخچال، دستگاه  هاى جوش و تراش فلزات در صنايع شاخص مصرف انرژى چندان 
جايگاهى يافت كه تا چندى پيش، نشانه  ى توسعه و بهبود وضع زندگى هر كشور دانسته مى  شد. در اينجا نيز نمايش پراكندگى شهرهاى برخوردار از نيروى برق بر روى 

نقشه  ى هر دهه، گوياى توسعه  ى آغازين و برخوردارى از روشنايى براى هر چه طوالنى  تر شدن زمان كار و فعاليت خواهد بود.نقشه  ى هر دهه، گوياى توسعه  ى آغازين و برخوردارى از روشنايى براى هر چه طوالنى  تر شدن زمان كار و فعاليت خواهد بود.

مولد  هاى برق بلدى
 آغازگران توسعه  ى شهرى

عباس جاللى

شهردارى به روايت اسناد
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دهه  ى نخست(1300  .1310 خ ) 
در اين دهه وضعيت برق در تهران، پيشينه ى ويژه اى دارد 
. در سال 1305خ پايتخت دو كارخانه  ى برق داشت؛ يكى در 
كوچه  ى ناظم  االطبا و ديگرى در خيابان صفى  عليشاه با توان 400 
كيلووات كه داراى200 ترانسفورماتور بود و مى  توانست 8 هزار 
شعله چراغ 16 شمعى را روشن سازد. نيمى از اين المپ  ها براى 
روشنايى، خيابان  ها و ساختمان  هاى دربار و جز آن و 4 هزار شعله 
ديگر فروخته مى  شد. كمبود روشنايى باعث شد كه بلديه همه  ى 
آبونمان  ها را خريد و براى روشنايى شهرى كه پيوسته گسترش 
مى  يافت، به كار گرفت. در آن روزگار برق رواج چندانى  نداشت و 
بسيارى از كوته  بينان و توده  ى مردم آن را دستگاهى شيطانى 
مى  دانستند و از خيابان  ها، تنها چند خيابان نو  پديد روزگار ناصرى 
مانند الله  زار، چراغ  گاز و برق / اميركبير، خيابان لختى (سعدى 
جنوبى) شاه  آباد و اسالمبول برق داشتند كه از شامگاه تا نيمه  شب 
بيشتر روشن نمى  ماند. خيابان  ها و كوچه  ها از چراغ  هاى زنبورى و 
نفتى استفاده مى  كردند كه همه بر عهده  ى بلديه بود. چندى بعد 
بلديه  ى پايتخت دستگاهى را در ميدان محمديه به كار انداخت كه 
12000 شعله برق داشت . در اين هنگام كارخانه تنها با بازرسى 
و پايش بلديه اجازه داشت برق اضافى را به مستغالت و جز آن 

بفروشد. در 1306 اليحه  اى براى برق آزاد به مجلس برده  شد تا هر كس بتواند كارخانه داير كند، اما پذيرفته  نشد و امتياز انحصار برق تهران به بلديه ( شهردارى) داده  شد. دو 
سال بعد (1308) بلديه براى تامين روشنايى بازده دستگاه موتور برق خريد و آنها را در تخت زمرد، چهار راه سيد على، سر خيابان اسماعيل بزاز ( ميدان سيروس) و دوراهى 
يوسف  آباد روبروى سفارت فرانسه كار  گذاشت. از اين همه يك دستگاه نيز براى جشن ها، چراغانى و تزئينات در شهر اختصاص  داشت. براى زيبا سازى شهر 200 پايه  ى آهنى 
چراغ برق هم از آلمان خريدارى  شد و در ميدان  ها بر پا  گرديد. نگاهى به نقشه  ى اين دهه   (نقشه شماره 1) پراكندگى موتورهاى تامين برق براى روشنايى را در روزگار 

پهلوى اول نشان مى  دهد كه بخش بزرگى از سرزمين ايران يكسره بى  برق بوده است. تجمع در يكى از استان  ها  . گيالن  . چشمگير است.
سه شهر الهيجان، رشت و بندر  انزلى برق داشته  اند كه بخشى از آن به خاطر تنها راه دسترسى آسان و امن و ميانبر به اروپا و خاور نزديك از راه درياى خزر و بندر  انزلى بوده  است 
كه نسيم انديشه  هاى “نوگرايى تجدد” نيز از همين راه وزيدن گرفته  بود. كرمانشاه هم شايد براى قرار داشتن بر سر راه تهران، همدان ، كرمانشاه به عراق، شهرهاى زيارتى 

و لبنان اهميت  داشته، بندر  عباس و بوشهر بخاطر پيشينه  ى دور و دراز آمد  و  شد پرتغاليان و انگليسيان تنها بندرهاى شكوفا بر كرانه  هاى جنوب بودند. 

دهه  ى دوم ( 1310  .1320 خ ) 
به  كار  اين  كه  شد  باعث  پايتخت  برق  رسانى  كار  گسترش 
داده مى  شود  روشنايى”  “دايره  ى  نام  به  بلديه  دواير  از  يكى 
كه با تصويب  نامه  ى هيات وزيران در 1315 “موسسه  ى برق” 
ناميده  شد. در 1314 اوج نوسازى  هاى رضاشاهى، موتور برق 
تازه  اى از كارخانه  ى اشكوداى چكسلواكى خريدارى شد، اما 
استفاده از برق در مغازه و خانه  ها چندان رواج  نداشت و شمار 
ناگزير  برق  اداره  ى  نمى  رسيد.  هم  نفر   1000 به  مشتركان 
به دادن آگهى  گرديد و از مغازه  داران درخواست كرد تا براى 
دكان  هايشان تقاضاى كنتور و بهره  بردارى از برق كنند. نخستين 
درخواست  كنندگان نهادهاى دولتى چون؛ وزارت داخله (كشور) و 

امور خارجه، كتابخانه  هاى ملى و اداره  ى كل شهربانى بودند. 
اين دهه برابر است با گسترش آبادى  هاى كوچكى كه با ساخت 
كارخانه به شهرهاى صنعتى  . كارگرى بدل شدند. مانند على آباد 
بر كنار رود تالر در مازنداران كه در مسير راه  آهن سراسرى نيز 
نشسته  بود. در 1312 سه كارخانه پارچه  بافى، گونى  بافى و كنسرو 
داشت به يادگار جاده شاه عباس نام “شاهى” را به خود گرفت 
در حالى  كه سه شهر كهن آمل، بابل و سارى در نزديكى اين 
آبادى برق نداشتند. آبادى كوچكى چون مياندوآب در سنجش 
با شهرهاى بزرگ  تر در پهنه  ى آذربايجان، مانند: اردبيل، خوى و 
مراغه، به خاطر ساخت كارخانه  ى قندى كه در 1315 گشايش 
يافت داراى كارخانه  ى برق شد. اين شكوفايى پر شتاب با آغاز 
پايانى  اقتصادى در سه سال  ناآرامى  هاى جهانى و آشفتگى 
فرسوده  گشت. از شگفتى  هاى اين دوره آن است كه يكى از 
دور  دست  ترين شهرهاى به پايتخت دزدآب (زاهدان) نيز داراى 

روشنايى برق گرديد                    
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بفروشد. در 1306 اليحه  اى براى برق آزاد به مجلس برده  شد تا هر كس بتواند كارخانه داير كند، اما پذيرفته  نشد و امتياز انحصار برق تهران به بلديه ( شهردارى) داده  شد. دو 
سال بعد (1308) بلديه براى تامين روشنايى بازده دستگاه موتور برق خريد و آنها را در تخت زمرد، چهار راه سيد على، سر خيابان اسماعيل بزاز ( ميدان سيروس) و دوراهى 
يوسف  آباد روبروى سفارت فرانسه كار  گذاشت. از اين همه يك دستگاه نيز براى جشن ها، چراغانى و تزئينات در شهر اختصاص  داشت. براى زيبا سازى شهر 200 پايه  ى آهنى 
 (نقشه شماره 1) پراكندگى موتورهاى تامين برق براى روشنايى را در روزگار 

سه شهر الهيجان، رشت و بندر  انزلى برق داشته  اند كه بخشى از آن به خاطر تنها راه دسترسى آسان و امن و ميانبر به اروپا و خاور نزديك از راه درياى خزر و بندر  انزلى بوده  است 
كه نسيم انديشه  هاى “نوگرايى تجدد” نيز از همين راه وزيدن گرفته  بود. كرمانشاه هم شايد براى قرار داشتن بر سر راه تهران، همدان ، كرمانشاه به عراق، شهرهاى زيارتى 

به  كار  اين  كه  شد  باعث  پايتخت  برق  رسانى  كار  گسترش 
داده مى  شود  روشنايى”  “دايره  ى  نام  به  بلديه  دواير  از  يكى 
كه با تصويب  نامه  ى هيات وزيران در 1315 “موسسه  ى برق” 
ناميده  شد. در 1314 اوج نوسازى  هاى رضاشاهى، موتور برق 
تازه  اى از كارخانه  ى اشكوداى چكسلواكى خريدارى شد، اما 
استفاده از برق در مغازه و خانه  ها چندان رواج  نداشت و شمار 
ناگزير  برق  اداره  ى  نمى  رسيد.  هم  نفر   1000 به  مشتركان 
به دادن آگهى  گرديد و از مغازه  داران درخواست كرد تا براى 
دكان  هايشان تقاضاى كنتور و بهره  بردارى از برق كنند. نخستين 
درخواست  كنندگان نهادهاى دولتى چون؛ وزارت داخله (كشور) و 

اين دهه برابر است با گسترش آبادى  هاى كوچكى كه با ساخت 
كارخانه به شهرهاى صنعتى  . كارگرى بدل شدند. مانند على آباد 
بر كنار رود تالر در مازنداران كه در مسير راه  آهن سراسرى نيز 
نشسته  بود. در 1312 سه كارخانه پارچه  بافى، گونى  بافى و كنسرو 
داشت به يادگار جاده شاه عباس نام “شاهى” را به خود گرفت 
در حالى  كه سه شهر كهن آمل، بابل و سارى در نزديكى اين 
آبادى برق نداشتند. آبادى كوچكى چون مياندوآب در سنجش 
با شهرهاى بزرگ  تر در پهنه  ى آذربايجان، مانند: اردبيل، خوى و 
مراغه، به خاطر ساخت كارخانه  ى قندى كه در 1315 گشايش 
يافت داراى كارخانه  ى برق شد. اين شكوفايى پر شتاب با آغاز 
پايانى  اقتصادى در سه سال  ناآرامى  هاى جهانى و آشفتگى 
فرسوده  گشت. از شگفتى  هاى اين دوره آن است كه يكى از 
دور  دست  ترين شهرهاى به پايتخت دزدآب (زاهدان) نيز داراى 

نقشه شماره 1

نقشه شماره 2
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دهه ى سوم (1320  .1330 خ )
اين دوره، روزگار آشفتگى سياسى و اقتصادى ايران شمرده مى  شود. 
كشور بدون سوگيرى در جنگ به گونه  اى به تسخير متفقين درآمد 
و شاه مقتدر آن روزگار به تبعيد فرستاده  شد. پسر و جانشين او نيز 
نمى  توانست كارى از پيش  ببرد. قحطى و در هم  ريختگى اقتصادى 
نيز به تعطيل سياست  هاى نانوشته  انجاميد. به گونه  اى كه در يك 
بازه  ى ده  ساله تنها يك شهر بزرگ چون اصفهان آن  هم شايد به 
ضرورتى بسيار زياد و دو شهر كوچك برازجان و مرند صاحب برق 
شدند، كارخانه  ى برق اصفهان در سال 1324 خريدارى  شد و 8 سال 
بعد (در 1332) به بهره  بردارى رسيد. تنها مورد استثنايى برق سده 
(همايون  شهر/خمينى  شهر كنونى) بود كه خود مردم در سال 1320 
كارخانه  اى صد كيلو  واتى خريدارى كردند و بعد  ها شهردارى با سازمان 
برنامه به گفتگو نشست تا كارخانه  ى پر  قدرتى را بخرد  (نقشه  
شماره 3) اوضاع سياسى  . اجتماعى طورى بود كه حتى پس از رفتن 
متفقين و رخدادهاى آذربايجان و كردستان نيز، چرخ  هاى اقتصاد ايستا 
ماند، به ويژه آنكه فرصت  هاى توسعه يكى پس از ديگرى از كف 
مى  رفت. با روى كار آمدن پهلوى دوم، محمد رضا (1320  . 1357) در 
سال 1324 شهردارى تهران به وزارت كشور پيشنهاد خريد كارخانه  اى 
به قدرت 7400 كيلووات را نمود، هيات دولت خريد آن را تصويب كرد، 
اما اين شهردارى بود كه به خاطر شرايط اقتصادى، اعتبار كافى نداشت. 
از اين رو “بانك كشاورزى و پيشه و هنر ايران”، پول آن را پرداخت و 
بعدا به شهردارى فروخت. كارخانه  ى ديگرى با همان توان خريدارى 
شد، اما به علت توسعه  ى غير طبيعى تهران و كوتاهى دست  اندركاران 
و آشفتگى  هاى پس از جنگ برق تهران دچار كمبود شده  بود و بازار 
سياه داشت و اداره  ى برق از هر كنتور 5 آمپر 16000 ريال(!) دريافت 
مى  كرد و از مصرف  كننده تعهد مى گرفت كه بيش از 30 كيلووات 

مصرف نكند. در كنتورهاى 10 آمپر اين مبلغ به دو برابر مى  رسيد. 
دهه ى چهارم ( 1330  . 1340 ) 

اين دهه يكى از شكوفاترين دوره  ها براى توسعه  ى تامين برق شهرها 
به دست شهردارى  هاست. به  گونه  اى كه جمع همه  ى كارخانه  هاى 
خورشيدى  چهاردهم  سده  ى  نخست  دهه  ى  از  شده  احداث  برق 
تعداد هم  اين  به نصف   1350 يعنى سال  نيمه  ى همين سده  ،  تا 

نمى  رسيد . 51 كارخانه در برابر 89 كارخانه در اين ده سال!
 نيمى از اين دهه با مسئله  ى پيچيده نفت و كشاكش يا قدرت بزرگ 
انگليس گذشت و ميدان  هاى سياسى قربانيان فراوانى نيز گرفت. 
شاه جوان با پشتيبانى ابر قدرت سربر  آورده از جنگ دوم جهانى و 
كمك  هاى سرشار و بالعوض آن دولت بر اوضاع مسلط  گرديد. با 
روان شدن نفت به سوى دنياى غرب و صنعتى، توان مالى  . پولى 
باال  گرفت. نهادها و موسسات خارجى براى بهره  گيرى از موهبت 
نفت وارد شدند. رفته رفته راه  سازى گسترش يافت. پااليشگاه  هاى 
گازوئيل  و  سفيد  نفت  بنزين،  سوخت  شده،  بازسازى  و  نوساخته 
فراوانى را براى انبوه خودروهاى وارداتى، توليدكردند. خيابان  هاى 
گسترش يابنده پر از خودرو شد. توان خريد مردم اليه  هاى ميانى 
و حتى نيمه فرودست رفته رفته بهبوديافت. نفت سفيد جاى ديگر 
سوخت  هاى سنتى را گرفت، بهداشت توسعه يافت. نفت سفيد در 
آغاز پخت و پز خانگى را رو به راه كرد و سپس در گرمايش خانه  ها 
موثر افتاد. در اين سال  ها تنها مدرسه  ها، بيمارستان و سينماها بودند موثر افتاد. در اين سال  ها تنها مدرسه  ها، بيمارستان و سينماها بودند 
كه با سوخت زغال سنگ .هاى آموده گرم مى  شدند. با اينكه سوخت 
نفت رقيب برق شده  بود، اما كار صنعت و بسيارى از پيشگامان نوين 
نياز به برق داشتند و همين، احداث آن  همه كارخانه  ى برق را در 

سراسر ايران ايجاب مى  نمود. 
نگاهى به نقشه  ى پراكنش اين كارخانه  ها را نشان مى  دهد (نقشه 
و خراسان  شمالى  و گيالن  مازندران  پهنه  هاى شمالى  و  شماره4) 
بيشترين تراكم را دارند. انبوهى در استان مركزى و يزد و فارس 

نقشه شماره 3

نقشه شماره 4



35 4سال دوازدهم / شماره 4سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 104

نيز باال است. اما شرايط سياسى بر كمبود و عدم توسعه  ى تامين برق بر آذربايجان سايه افكنده. اين شايد تنبيه آن  همه 
نافرمانى و سرنهادن بر حكومت مركزى تهران در دهه  ى 20 و نيمه  دهه  ى 30 بوده باشد.

تهران در اين دهه نيز با كمبود برق رودررو بود چنان كه در 1333 كارخانه  اى با توان 50 هزار كيلووات برق از كارخانه  ى 
برق كشور  براى تكميل  ترانسفورماتور   32 38 مولد و  برنامه  بعد سازمان  فرانسه خريدارى گرديد. يك سال  آلستوم 
خريدارى نمود. در اين سال (1334) توسعه  ى بهداشت پيامد خود را نشان داده كه افزايش جمعيت و گذشتن از مرز 34 
ميليون نفر بود. در اين دهه گام تازه  اى در راه گسترش كشاورزى و بهره  بردارى از نيروى برق  آبى آغاز گرديد كه سد 

كرخه نمونه  ى آن  بود .كرخه نمونه  ى آن  بود .

دههى پنجم (1340  . 1350 ) 
در اين دهه، برنامه  هاى ده سال پيش از آن آرام آرام پيامدهاى 
بود.  خود  اوج  در  سدسازى  جنبش  مــى  داد.  نشان  را  خود 
به  بود  گرفته  به  خود  سفيد”  “طالى  نام  كه  برق  آبى  نيروى 
پايتخت را كه به كالن  شهرى پر مصرف  تنهايى مى  توانست 
و  روشنايى  براى  برق  نيروى  تامين  ديد  از  بود،  شده  بدل 
خودروسازى  نوپاى  صنايع  چون  ديگر  گوناگون  كاربرى  هاى 
از  بسيارى  و  غذا  آمودن  (1342) صنايع  ايران  ناسيونال  مانند 
صنايع خدماتى و كارهاى مهندسى ــ برقى، بى نياز كند. مانند 
كارخانه  ى الكترونيك كه در همين سال با 25 ميليون دالر وام 

ساخته  مى  شد.
در سال 1342 سد امير كبير به تنهايى 50 هزار كيلووات برق 
به تهران مى  رساند. سد سفيدرود با شبكه  اى به درازاى 240 
كيلومتر بيش از 85 هزار كيلووات برق به تهران مى  داد و سهم 
ديگر  و  تهران  همه  اين  با  بود.  كيلووات  هزار   30 لتيان  سد 
در  كه  چندان  داشتند.  بيشترى  برق  به  نياز  بزرگ  شهرهاى 
25 مهر 1343 پيمان تاسيس يك مركز توليد برق با توان 25 
هزار كيلووات ميان سازمان برق تهران و موسسه  اى امريكايى 

بسته شد. 
يك  خريد  براى  تبريز  شهر  بزرگ  سال،  همين  ماه  دى  در 
اين  بعد  سال  دو  كه  بست  پيمان  شوروى  از  برق  كارخانه  ى 

نيروگاه حرارتى توان توليد 6 هزار كيلووات را داشت كه تا دو برابر مى  توانست افزايش  يابد. در ارديبهشت ماه سال 43 كنسرسيوم نفت 6 
ميليون ليره به سازمان آب و برق خوزستان وام داد. يكى از علل اين قراردادهاى پر شمار و سنگين آن بود كه روز يكم فروردين 1343 
با معرفى مهندس منصور روحانى به عنوان وزير “آب و برق”، وزارتخانه  اى به همين نام در دوره  ى نخست  وزيرى حسنعلى منصور متولد 
شده  بود. پس از تشكيل اين وزارتخانه، برق تهران كه تنها صاحب سهم آن، شهردارى پايتخت بود، اين سرمايه را به وزارت آب و برق 

تحويل داد.
در 21 دى ماه 1346 بزرگ  ترين نيروگاه برق  آبى خاورميانه به نام نيروگاه فرح  آباد گشايش  يافت. در همين سال منبع انرژى تازه  اى براى 
تامين نيروى برق و حرارت به ميدان  آمد. دو ماه پيش از اين تاريخ موافقت  نامه مربوط به ساختمان لوله  ى گاز در ايران ميان شوروى و ايران 
امضا شده  بود كارخانه  ى بزرگ لوله  سازى اهواز براى پاسخ  گويى به نياز خطوط لوله  كشى گاز اين سوخت سبك و فراوان گشايش يافت. 
آخرين نقشه (نقشه شماره 5) تنها يك شهر بزرگ  . خرمشهر  . را نشان مى  دهد كه در اين دهه از موهبت برق برخوردار شده  است. بقيه، 

شهرها، آبادى  ها و شهرهاى كوچكى هستند كه شهردارى  هايشان كوشيده  اند تا محروميت زدايى كرده   باشند.

منبع : 
1) جاللى، عباس، “بلديه  ى دولتى، تولدى به ناگزير” ماهنامه  ى شهردارى  ها، ش 88، سال 

نهم، انتشارات سازمان شهردارى  ها و دهيارى  هاى كشور 
2) جاللى، ونن، “بلديه روشن آورشهر”، ماهنامه شهردارى  ها، ش 77، سال هفتم، انتشارات 

سازمان شهردارى و دهيارى  هاى كشور 
3) شهرى، جعفر، طهران قديم، ج 1، انتشارات معين، چاپ سوم، 1381 

4) عاقلى، باقر، روز شمار تاريخ ايران، ج 2، نشر نامك، چاپ هفتم، 1384 
انتشارات   ،3 ج  ايران،  در  جديد  تمدنى  موسسات  تاريخ  اردكانى، حسين،  محبوبى   (5

دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376

نقشه شماره 5



104سال دوازدهم / شماره 104سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 36104

انواع  قيمت  واقعى شدن  و  يارانه ها  هدفمندى  موضوع  مطرح شدن  از  س 
حامل هاى انرژى، بحث استفاده ى بهينه از انواع انرژى ها و مصرف صحيح 
اقتصادى  برق در دستور كار بخش هاى مختلف  و  سوخت و همچنين آب 
اعم از خصوصى، تعاونى و دولتى قرار گرفت. دراين راستا اعمال راهكارهاي 
تكنيكي جهت كاهش مصرف انرژي، بهره مندي از انرژي هاي نو و ارائه ى 
توصيه هايي به دستگاه هاي اجرايي در اين راستا از جمله راه حل هاي پيشنهادي 
بود. يكي از اين اقدامات ارائه و تصويب  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 
در اسفندماه سال 1389 بود كه در آن وظايف و تكاليفي براي دستگاه هاي 
اجرايي از جمله وزرات نفت، نيرو، صنايع و همچنين شهرداري هاي كشور در 
نظر گرفته شده است تا نسبت به كاهش و اصالح الگوي مصرف انرژي در 
سطح اختيارات خود اقدام كنند. در ادامه برخي از مهم ترين مواد اين قانون كه 
ارتباط بيشتري با حيطه ى كار شهرداري هاي كشور پيدا مي .كنند، جهت آگاهي 

مصوب  ـ  انرژي  مصرف  الگوي  اصالح  قانون  مواد  از  برخي 
اسفندماه 1389 مجلس شوراي اسالمي 

فصل اول: كليات و تعاريف 
ماده ى1ـ كاربرد انواع انرژي هايي كه در كشور توليد، وارد و مصرف مي شود، 
به گونه اي كه بدون كاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از اتالف 
انرژي از نقطه ى توليد تا پايان مصرف جلوگيرى نمايد و افزايش بازدهي و 
بهره وري، استفاده ى اقتصادي از انرژي، بهره برداري بهتر، كمك به توسعه ى 
پايدار و حفاظت از محيط زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و 

بهينه سازى مى گردد. 
ماده ى2ـ در اين قانون اصطالحات به كار رفته در معاني مشروح زير به كار 

برده  مي شود: 
انرژي هاي اتالفي در سامانه هاي  از  بهره گيري  الف ـ بازيافت انرژي: 
مصرف كننده ى انرژي، به طوري كه باعث افزايش بازدهي كلي انرژي گردد. 

صفحه ى حاوي اطالعات مربوط به معيارها بـ  برچسب مصرف انرژي: صفحه ى حاوي اطالعات مربوط به معيارها بـ  برچسب مصرف انرژي: صفحه ى حاوي اطالعات مربوط به معيارها 
و مشخصات فني از قبيل مقدار مصرف و يا بازده انرژي در هر كاالي انرژي بر و 

مقايسه ى آن با معيارهاي مصوب است كه قابل نصب بر روي كاالها باشد. 

نگاهی به قانون اصالح الگو� مصرف انرژ�
 مصوب اسفندماه 1389 مجلس شورا� اسالمی

پـ  تجهيزات مصرف كننده ى انرژي: وسايل، ماشين آالت و كاالهاي 
مصرف كننده ى حامل هاي انرژي يا تبديل كننده ى انرژي كه در بخش هاي 
مختلف اعم از صنعت، كشاورزي، تجاري، خانگي، حمل و نقل عمومي و نظاير 

آن ها استفاده مى شود. 
ت ـ توربين هاي انبساطي: تجهيزاتي است كه به جاي فشارشكن نصب 
گازرساني  گازطبيعي شبكه هاي  تفاوت فشار  از  انرژي حاصل  از  و  مي شود 

استفاده و آن را تبديل به برق مي كند. 
ث ـ توليد هم زمان برق و حرارت: فناوري ويژه اي كه در آن تلفات 
حرارتي ناشى از تبديل سوخت به انرژي مكانيكي يا الكتريكي، بازيافت شده و به 
مصرف حرارتى مراكز صنعتي، تجاري، مسكونى، كشاورزى و عمومي مي رسد و 

در اثر آن بازدهي كل سامانه به مقدار قابل مالحظه اي افزايش مي يابد. 
روشي كه در آن باتوجه جـ  توليد همزمان پراكنده ى برق و حرارت: روشي كه در آن باتوجه جـ  توليد همزمان پراكنده ى برق و حرارت: روشي كه در آن باتوجه 
به توسعه ى مولدهاي مقياس كوچك، هم زمان برق و حرارت در محل مصرف 

توليد مى شود و بدون نياز به انتقال، حرارت توليدشده به مصرف مي رسد. 
چ ـ حامل هاي انرژي: مواد و عناصر طبيعي اعم از فسيلي و غيرفسيلي 
يا فرآورده هاي آن ها مانند نفت خام، فرآورده هاي نفتي، گازطبيعي، زغال سنگ 
و منابع تجديدشونده ى انرژي كه قابليت انرژي زايي دارند و مي توان با انجام 
عمليات خاصي، از انرژي نهفته در آن ها به صورت هاي مختلف استفاده نمود. 
اتصال سامانه هاي مختلف جابه جايي مسافر و حمل حـ  حمل و نقل تركيبي: اتصال سامانه هاي مختلف جابه جايي مسافر و حمل حـ  حمل و نقل تركيبي: اتصال سامانه هاي مختلف جابه جايي مسافر و حمل 

كاال به نحوي كه شيوه ى حمل و نقل به صورت بهينه تغيير يابد. 
خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوري هاي پيشرفته ى الكترونيكي، مخابراتي 
و اطالعاتي در وسايل نقليه و زيرساخت هاي حمل و نقل كه به كارگيري آن ها 
موجب افزايش ايمني، بهره وري، تسهيل در رفت و آمد و كاهش تراكم ترافيكي 

مي گردد. 
خاص  ضوابط  كه  مي شود  اطالق  ساختماني  به  سبز:  ساختمان  ـ  د 
مكان يابي، طراحي سامانه هاي ساخت، اجراء، نگهداري، بهره برداري و بازيافت 
در آن به منظور آسيب رساني هرچه كمتر به طبيعت و تعامل با محيط پيراموني 

رعايت مي شود. 
ذ ـ ساختمان و واحد صنعتي هدف: ساختمان و واحدي صنعتي كه 

مشمول مقررات مديريت انرژي است. 

انواع  قيمت  واقعى شدن  و  يارانه ها  هدفمندى  موضوع  مطرح شدن  از  انواع پس  قيمت  واقعى شدن  و  يارانه ها  هدفمندى  موضوع  مطرح شدن  از  انواع پس  قيمت  واقعى شدن  و  يارانه ها  هدفمندى  موضوع  مطرح شدن  از  س 
حامل هاى انرژى، بحث استفاده ى بهينه از انواع انرژى ها و مصرف صحيح 
اقتصادى  برق در دستور كار بخش هاى مختلف  و  سوخت و همچنين آب 
اعم از خصوصى، تعاونى و دولتى قرار گرفت. دراين راستا اعمال راهكارهاي 
تكنيكي جهت كاهش مصرف انرژي، بهره مندي از انرژي هاي نو و ارائه ى 
توصيه هايي به دستگاه هاي اجرايي در اين راستا از جمله راه حل هاي پيشنهادي 
بود. يكي از اين اقدامات ارائه و تصويب  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 
در اسفندماه سال 1389 بود كه در آن وظايف و تكاليفي براي دستگاه هاي 
اجرايي از جمله وزرات نفت، نيرو، صنايع و همچنين شهرداري هاي كشور در 
نظر گرفته شده است تا نسبت به كاهش و اصالح الگوي مصرف انرژي در 
سطح اختيارات خود اقدام كنند. در ادامه برخي از مهم ترين مواد اين قانون كه 
ارتباط بيشتري با حيطه ى كار شهرداري هاي كشور پيدا مي .كنند، جهت آگاهي 

عالقه مندان درج شده است.

قانون شهر

آرش سرايى
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رـ سامانه ى مصرف كننده ى انرژي: رـ سامانه ى مصرف كننده ى انرژي: مجموعه اي از تجهيزات و فرآيندهاي توليدي، 
خدماتي، صنعتي و مانند آن است كه در آن انرژي، مصرف، تبديل و يا منتقل مي شود. خدماتي، صنعتي و مانند آن است كه در آن انرژي، مصرف، تبديل و يا منتقل مي شود. 

زـ سوخت:زـ سوخت: موادي كه قابليت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي، 
زغال سنگ و زغال چوب. سوخت هسته اي مشمول اين تعريف نيست. زغال سنگ و زغال چوب. سوخت هسته اي مشمول اين تعريف نيست. 

ژـ شركت بازرسي فني انرژي:ژـ شركت بازرسي فني انرژي: شركتي از نوع خدمات مهندسي و تأييد صالحيت شده 
كه موظف به بررسي و اندازه گيري معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و تطبيق آن با كه موظف به بررسي و اندازه گيري معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي و تطبيق آن با 

معيارهاي تعيين شده در استانداردهاي مربوطه است. معيارهاي تعيين شده در استانداردهاي مربوطه است. 
س ـ شركت خدمات انرژي: س ـ شركت خدمات انرژي: شركتي از نوع خدماتي و مهندسي است كه در كليه ى 
بخش هاي مصرف كننده ى انرژي، پروژه هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجراء بخش هاي مصرف كننده ى انرژي، پروژه هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجراء 
و تأمين مالي مي كند. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام و تأمين مالي مي كند. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي، تمام 
مخاطرات پروژه را بر عهده مي گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه جويي انرژي تأمين مخاطرات پروژه را بر عهده مي گيرد و هزينه و سود خود را از محل صرفه جويي انرژي تأمين 

مي كند. مي كند. 
شـ  شناسنامه  ى صرفه جويي انرژيشـ  شناسنامه  ى صرفه جويي انرژي: فرم گزارشي از ميزان و نحوه صرفه جويي انرژي 
واحدها و سامانه ها و فرآيندهاي يك واحد صنعتي است كه موارد و اقالم آن طبق بخشنامه ها واحدها و سامانه ها و فرآيندهاي يك واحد صنعتي است كه موارد و اقالم آن طبق بخشنامه ها 

و آيين نامه ها مشخص خواهد شد. و آيين نامه ها مشخص خواهد شد. 
صـ  ضوابط برتر مديريت مصرف انرژي:صـ  ضوابط برتر مديريت مصرف انرژي: مجموعه مشخصات فني مربوط به مصرف 
انرژي است كه در برگيرنده كيفيتي باالتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف كمتر نسبت انرژي است كه در برگيرنده كيفيتي باالتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف كمتر نسبت 
به حد تعيين شده براي اعمال تشويق هاي ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بر به حد تعيين شده براي اعمال تشويق هاي ويژه در معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي بر 

طبق آيين نامه هاي مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصرف انرژي باشد. طبق آيين نامه هاي مربوط به ضوابط قانوني استاندارد مصرف انرژي باشد. 
ضـ  فرآيند مصرف كننده ى انرژي:ضـ  فرآيند مصرف كننده ى انرژي: مجموعه عملياتي است كه به توليد يا تبديل يك 
كاال و يا ارائه ى خدمات مشخصي منجر و طي اين عمليات، حامل هاي انرژي مصرف گردد. كاال و يا ارائه ى خدمات مشخصي منجر و طي اين عمليات، حامل هاي انرژي مصرف گردد. 

طـ  قيمت غيريارانه اي برق:طـ  قيمت غيريارانه اي برق: قيمتي كه هر ساله توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. 
ظـ  قيمت غيريارانه اي فرآورده هاي نفتي:ظـ  قيمت غيريارانه اي فرآورده هاي نفتي: قيمتي معادل بهاي عرضه ى فرآورده هاي 

نفتي در خليج فارس است. نفتي در خليج فارس است. 
عـ  قيمت غيريارانه اي گاز:عـ  قيمت غيريارانه اي گاز: قيمتي معادل بهاي پايه ى صادراتي گاز است. 

غ ـ كاربران انرژي: غ ـ كاربران انرژي: كليه ى اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي دولتي و غيردولتي 
شامل توليدكنندگان، فروشندگان، مصرف كنندگان انرژي و تجهيزات و فرآيندهاي انرژي بر شامل توليدكنندگان، فروشندگان، مصرف كنندگان انرژي و تجهيزات و فرآيندهاي انرژي بر 
اعم از اين كه مصرف كننده يا توليدكننده ى مستقيم حامل هاي انرژي باشند و يا بر آن تأثير اعم از اين كه مصرف كننده يا توليدكننده ى مستقيم حامل هاي انرژي باشند و يا بر آن تأثير 

بگذارند. بگذارند. 
توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يك منبع مركزي فـ  گرمايش و سرمايش ناحيه اي: توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يك منبع مركزي فـ  گرمايش و سرمايش ناحيه اي: فـ  گرمايش و سرمايش ناحيه اي: توزيع انرژي حرارتي و برودتي از يك منبع مركزي 

تبديل انرژي به طوري كه نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در يك ناحيه تأمين شود. تبديل انرژي به طوري كه نيازهاي گرمايشي و سرمايشي در يك ناحيه تأمين شود. 
قـ  مديريت بار:قـ  مديريت بار: مجموعه مطالعات و فعاليت هاي مهندسي و مديريتي كه منجر به كاهش 
مصرف انرژي در محدوده ى زماني اوج مصرف يا انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول مصرف انرژي در محدوده ى زماني اوج مصرف يا انتقال و توزيع آن به ساير ساعات يا فصول 

مي شود و منحني بار را هموار مي كند. مي شود و منحني بار را هموار مي كند. 
ك ـ مصرف انرژي:ك ـ مصرف انرژي: كاربرد انرژي براي اين كه انرژي ثانويه يا محصول و خدمات توليد 

شود. 
گ ـ مصرف ويژه ى انرژي:گ ـ مصرف ويژه ى انرژي: ميزاني از انرژي است كه به ازاء يك واحد توليد و ارزش 
اقتصادي آن مصرف مي شود و اين واژه براي كل اقتصاد كشور، يك بخش و يا اجزاء آن به اقتصادي آن مصرف مي شود و اين واژه براي كل اقتصاد كشور، يك بخش و يا اجزاء آن به 

كار مي رود. كار مي رود. 
لـ  معيارها و مشخصات فني:لـ  معيارها و مشخصات فني: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ويژه ى انرژي و ساير 
ويژگي هاي فني در كليه ى تجهيزات، فرآيندها و سامانه هاي انرژي بر كه به نحوي با مصرف ويژگي هاي فني در كليه ى تجهيزات، فرآيندها و سامانه هاي انرژي بر كه به نحوي با مصرف 

انرژي مرتبط است. انرژي مرتبط است. 
مـ  مميزي انرژي:مـ  مميزي انرژي: مجموعه مطالعات و فعاليت هاي فني و اقتصادي كه منجر به شناخت 
و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حامل هاي انرژي، تلفات انرژي و عوامل مؤثر در آن و ارزيابي نحوه و ميزان و محل مصرف حامل هاي انرژي، تلفات انرژي و عوامل مؤثر در آن 
مي شود و موجب ارائه ى شيوه ى ارتقاء سطح بازدهي مصرف حامل هاي انرژي و روش هاي مي شود و موجب ارائه ى شيوه ى ارتقاء سطح بازدهي مصرف حامل هاي انرژي و روش هاي 
اعمال مديريت انرژي در كارخانه ها، ماشين آالت، تجهيزات، فرآيندهاي صنعتي و ساختمان ها اعمال مديريت انرژي در كارخانه ها، ماشين آالت، تجهيزات، فرآيندهاي صنعتي و ساختمان ها 

مي گردد. مي گردد. 
ن ـ واحد مديريت انرژي:ن ـ واحد مديريت انرژي: واحدي در مؤسسات صنعتي است كه مجموعه ى عملياتي 
شامل شناخت ميزان و نحوه ى مصرف حامل هاي انرژي، ثبت اطالعات مربوط و تعيين و شامل شناخت ميزان و نحوه ى مصرف حامل هاي انرژي، ثبت اطالعات مربوط و تعيين و 

اجراي راهكارهاي الزم جهت كاربرد بهينه ى انرژي را بر عهده دارد. اجراي راهكارهاي الزم جهت كاربرد بهينه ى انرژي را بر عهده دارد. 
تبصرهـ  قيمت غيريارانه اي برق، فرآورده هاي نفتي و گاز تابع افزايش و يا كاهش قيمت هاي تبصرهـ  قيمت غيريارانه اي برق، فرآورده هاي نفتي و گاز تابع افزايش و يا كاهش قيمت هاي 

موضوع بندهاي«ط»، «ظ» و«ع» اين ماده است. موضوع بندهاي«ط»، «ظ» و«ع» اين ماده است. 



فصل دوم: سياست ها و خط مشي هاي اساسي 
ـ3ـ3ـ تعيين، اصالح و بازنگري خط مشي هاي اساسي در مورد هر كدام از  ماده ى
حوزه هاي مصرف  و توليد انرژي توسط كارگروهي متشكل از وزراى نيرو و نفت 

و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي شود. 
ماده ى4ـ راهكارهاي اجرائي مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام 
تحقيق و توسعه درباره ى فناوري هاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي 
موردنياز تا مرحله ى ساخت نمونه و تجاري سازي، توسط وزارتخانه هاي نفت و 

نيرو در قالب بودجه ى سنواتي تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

فصل سوم: ساختار و تشكيالت 
ماده ى5 ـ سياست گذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژي هاي نو و 
بهينه سازي توليد و مصرف انواع حامل هاي انرژي فقط برعهده ى شوراي عالي 

انرژي است. 
تبصرهـ  ساختار شوراي عالي انرژي بايد به گونه اي اصالح شود كه امكان حضور 
منظم طرف هاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياست .گذاري 

مشترك آن ها در بخش انرژي فراهم شود. 
ماده ى6 ـ وزارتخانه هاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنايع و معادن موظفند 
كليه ى فناوري هاي موردنياز حوزه ى تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي 
در بيست سال آينده را در حيطه ى تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و 
امكان طراحي و بهبود آن ها براي به كارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان 

داخلي را فراهم نمايند. 
اصالح سازمان ها يا تشكيالت الزم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق ماده ى7ـ اصالح سازمان ها يا تشكيالت الزم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق ماده ى7ـ اصالح سازمان ها يا تشكيالت الزم داخلي براي ارتقاء نظام تحقيق 
و توسعه ى موضوع ماده ى(4) اين قانون، درچهارچوب قانون برنامه ى پنج ساله 
و قانون مديريت خدمات كشوري به  پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو 

حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

فصل چهارم: معيار و استاندارد مصرف انرژي مشتركين، فرآيندها 
و تجهيزات انرژي بر 

شركت ها  مؤسسات،  نهادها،  اجرائي،  دستگاه هاي  كليه ى  ماده ى   15. 
انتظامي موظفند  و  نيروهاي نظامي  و واحدهاي صنعتي دولتي و همچنين 
تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز خود را براساس بهترين الگوي مصرف سطوح 
انرژي بري خريداري نمايند. آيين نامه ى اجرائي اين ماده توسط شوراي عالي 
انرژي ضمن رعايت تبصره ذيل ماده ى (5) اين قانون با رعايت قانون حداكثر 
استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي 
پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 تهيه 
و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه ى وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط 

موظفند نسبت به حسن اجراء اين ماده نظارت نمايند. 

و  ساختمان  بخش  در  انرژي  مصرف كنندگان  پنجم:  فصل 
شهرسازي 

وزارت  ساختمان،  كنترل  و  مهندسي  نظام  قانون  اجراي  در  ماده ى18ـ 
مسكن و شهرسازي موظف است آيين نامـه هاي صرفه جويي مصرف انرژي در 
ساختمان ها را با جهت گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را 
منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يك سال بعد از تصويب اين 

قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. 
آيين نامه هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان 
سبز حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه اي كه تمامي 
ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از 
جمله كاهش آلودگي و نياز به كمترين حد انرژي هاي تجديدناپذير در آن ها 

شوراي عالي انرژي مي رسد. مصارف برق و گازطبيعي مازاد بر الگوي مصرف 
مشمول حداكثر صددرصد(100%) افزايش قيمت خواهد شد. وجوه اضافي أخذ 
شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و براساس قانون 
هدفمندكردن يارانه ها و قانون بودجه ى ساالنه و به ترتيب مقرر در ماده .ى(73) 

اين قانون هزينه مي شود. 
ماده ى19ـ صـدور گواهي پايان كار توسط شهـرداري ها و يا ساير مراجع 
مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي موضوع ماده ى(18) 

اين قانون است. 
ماده ى20ـ كليه ى  مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس 
از تصويب اين قانون با تعبيه ى سامانه هاي كنترلي الزم براي مصرف انواع 
حامل هاي انرژي در ساختمان هاي اداري خود مطابق با آيين نامه هاي موضوع 

ماده ى(18) اين قانون اقدام نمايند. 
ماده ى21ـ كليه ى دستگاه هاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي 
ساختمان هاي  در  انرژي  مديريت  سامانه ى  كنترل  و  اجراء  به منظور  انرژي 

مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند. 
ماده ى22ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت 
مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح 
ساختماني با اولويت اقالم مرتبط با انرژي بري ساختمان، اقدام نمايد و به تصويب 
كارگروه موضوع ماده ى(11) اين قانون برساند. مؤسسه ى استاندارد و تحقيقات 
صنعتي ايران مكلف است نسبت به ابالغ اين استانداردها و نظارت بر حسن 

اجراي آن اقدام نمايد. 
ماده ى23ـ شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر 
اجراي ساختمان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده ى(34) قانون 
اجراي  مسؤوليت   1374/12/22 ساختمان مصوب  كنترل  و  مهندسي  نظام 
اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات ذي ربط 
موظف به همكاري در اين زمينه خواهند بود. وزارت مسكن و شهرسازي هر 
سال گزارش نظارتي از عملكرد دستگاه هاي اجرائي ذي ربط را به هيأت وزيران 

و مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد كرد.

فصل هشتم: حمل و نقل 
انجام مطالعات  ماده ى31ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن 
توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربري هاي غيرضروري از كالن شهرها 
به شهرهاي كوچك تر را پيگيري و در طرح هاي ناحيه اي و منطقه اي لحاظ 
نمايد و همچنين در تهيه ى طرح هاي توسعه ى شهري، مراكز عمده ى جذب 
جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك و مصرف سوخت در مناطق 

پرتراكم شهري كاهش يابد. 
تبصره ى1ـ تمامي دستگاه هاي اجرائي موظفند در تهيه ى طرح ها و برنامه هاي 
و  مراجعين  آمد و شد  نحوه ى  و  ترافيكي  حوزه ى مسؤوليت خود، مالحظات 
كاركنان را مدنظر قرار داده و اقدامات الزم را به منظور تسهيل رفت و آمد و 

كاهش مصرف سوخت صورت دهند. 
تبصره ى2ـ وزارت كشور، شوراهاي اسالمي شهر و شهرداري ها موظفند در 
خدمات  منطقه اي  مراكز  ايجاد  به  نسبت  جامع حمل ونقل  چهارچوب طرح 
با هدف كاهش سفر، كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زيست  شهري 

اقدام نمايند. 
ماده ى32ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه ى طرح هاي 
جامع شهري، پيامد ساخت وسازهاي مهم شهري بر ترافيك شهري، تأمين 

توقفگاه (پاركينگ) در شهرهاي بزرگ و كالن شهرها را لحاظ نمايد. 
تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان نظام 
از مهندسان  اقدام و  مهندسي ساختمان نسبت به تهيه ى آيين نامه ى  الزم 
ترافيك داراي پروانه ى اشتغال جهت انجام امور بررسي، طراحي و نظارت 
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جمله كاهش آلودگي و نياز به كمترين حد انرژي هاي تجديدناپذير در آن ها 
لحاظ شده باشد، در كارگروه موضوع ماده ى(11) اين قانون تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران مي رسد. 
به  ازاء هر مترمربع ساختمان  به  الگوي مصرف برق و گازطبيعي  تبصره ـ 
پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو و مسكن و شهرسازي به تصويب 

ترافيك داراي پروانه ى اشتغال جهت انجام امور بررسي، طراحي و نظارت 
استفاده نمايد. 

ماده ى33ـ شهرداري ها موظفند نسبت به ساماندهي معابر و تسهيل عبور و 
مرور عابران پياده و دوچرخه سواران در شهرهاي كشور اقدام نمايند. 

و  خريد  به  نسبت  فقط  موظفند  اجرائي  دستگاه هاي  كليه  ماده ى34ـ 
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به  كار گيري خودروهاي واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده ى (11) اين قانون، اقدام نمايند. 
تبصره ى1ـ كميسيون ماده ى (2) اليحه ى قانوني نحوه ى استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد 

مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف به اجراي اين حكم است. 
تبصره ى2ـ دستگاه هايي كه نياز به خودروهاي خاص دارند با تشخيص هيأت وزيران از شمول اين ماده مستثني 

مي شوند. 
ماده ى35ـ وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط با به كارگيري خودروهاي عمومي 
واجد معيارها و مشخصات فني موضوع ماده ى (11) اين قانون، خودروهاي فاقد معيارهاي فوق را از رده خارج نمايد. 

تبصره ى1ـ خودروهاي عمومي فقط در صورت رعايت شرايط فوق، قابل شماره گذاري است. 
تبصره ى2ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري شهرداري ها و شوراهاي اسالمي شهر شرايط الزم جهت ارائه ى 
مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاه هاي ارائه دهنده ى خدمات پس از فروش به خودروهاي موضوع اين ماده را 

فراهم نمايد. 
ماده ى36ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور ارتقاء كارآيي مصرف سوخت، نسبت به همكاري و نظارت 
جهت توسعه ى توليد، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهاي ديزلي سبك با اولويت خودروهاي عمومي بار و مسافر، 

مطابق با استانداردهاي روز دنيا و معيارها و مشخصات فني موضوع ماده ى (11) اين قانون اقدام نمايد. 
ماده ى37ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهادكشاورزي و راه  و ترابري و معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رئيس جمهور موظفند در مكان يابي جايگاه هاي جديد عرضه ى گازطبيعي فشرده، با شركت هاي 
زيرمجموعه ى وزارت نفت همكاري نمايند و در تأمين و واگذاري زمين و اعطاء مجوزهاي الزم براي احداث جايگاه هاي 
مذكور به بخش غيردولتي اقدام كنند. كميسيون ماده ى(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و 
ديگر كميسيون هاي ذي ربط مكلفند درصورتي كه طرح جامعي موجود باشد، در چهارچوب آن كاربري را تغيير دهند 

و مجوزهاي الزم را صادر نمايند. 
ماده ى38ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است با هماهنگي شركت هاي زيرمجموعه ى وزارت 
نفت، جهت همكاري در ايجاد جايگاه هاي عرضه ى سوخت گازطبيعي در مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي اقدام 

نمايد. 
ماده ى39ـ وزارتخانه هاي نيرو، راه وترابري، جهادكشاورزي، مسكن و شهرسازي و نفت موظفند حسب مورد به 
تأمين انشعابات و اتصال به شبكه هاي برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حريم راه ها و گذر از عرض جاده ها، مجوز 
حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زميني مناسب در قبال أخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

اقدام نمايند. 
نفت،  و  راه و ترابري  كشور،  وزارتخانه هاي  همكاري  با  است  موظف  محيط زيست  حفاظت  سازمان  ماده ى41ـ 
مؤسسه ى استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و شهرداري ها براي كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق اجراي 

استانداردهاي زيست محيطي اقدام نمايد. 
ماده ى42ـ كليه ى دستگاه هاي اجرائي دولتي و غيردولتي موظفند به منظور تسهيل در ارائه ى خدمات غيرحضوري 

متقاضيان:
الفـ  فرآيندهاي كاري خود را اصالح و مراكز تماس، با كانال هاي تلفني، پيام كوتاه و پايگاه اينترنتي ايجاد نمايند. 

بـ  تمامي خدمات خود شامل فرم ها، فرآيندها، شرايط، آدرس ها، تعرفه هاي خدمات، نحوه ى دسترسي آن را در پايگاه 
اينترنتي به طور كامل توصيف، اطالع رساني، به روزرساني و تا حداكثر ممكن اجرائي و قابل ارائه نمايند. 

ماده ى43ـ وزارتخانه هاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطالعات مكلفند به منظور كاهش تعداد مراجعات حضوري 
متقاضيان؛ زيرساخت ها، مجوزها و تسهيالت الزم براي فروش الكترونيكي و توزيع كاال و خدمات از طريق اصناف 

را فراهم نمايند. 

فصل دهم: انرژي هاي تجديدپذير و هسته اي 
وزارت نيرو موظف است به منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي، شامل انرژي هاي ماده61ـ  وزارت نيرو موظف است به منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي، شامل انرژي هاي ماده61ـ  وزارت نيرو موظف است به منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير انرژي، شامل انرژي هاي 
زائدات  بر ضايعات و  (تا ده مگاوات)، دريايي و زيست توده (مشتمل  آبي كوچك  بادي، خورشيدي، زمين گرمايي، 
كشاورزي، جنگلي، زباله ها و فاضالب شهري، صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس) و با هدف تسهيل و تجميع اين امور، 
از طريق سازمان ذي ربط نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خريد تضميني از توليدكنندگان غيردولتي برق از منابع 

تجديدپذير اقدام نمايد. 
تبصره ى1ـ قيمت و شرايط خريد برق توليدي از منابع تجديدپذير به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران 

تعيين مي شود. 
تبصره ى2ـ شركت هاي تابعه ى وزارت نيرو اعم از شركت هاي برق منطقه اي و نيز شركت هاي توزيع موظفند با 

هماهنگي شركت مديريت شبكه برق ايران نسبت به تحويل و خريد برق از سازمان مربوطه اقدام نمايند. 
تبصره ى3ـ منابع مالي موردنياز براي خريد تضميني برق توليدي از منابع تجديدپذير از محل ارزش سوخت صرفه جويي 
شده براساس سوخت هاي وارداتي مايع و قيمت هاي صادراتي گاز و منافع حاصل از عدم توليد آالينده ها و حفاظت از 

محيط زيست به ازاء برق توليدي اين قبيل نيروگاه ها تأمين و به وزارت نيرو پرداخت مي شود. 
آيين نامه ى اجرائي اين ماده شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و نفت به 

تصويب هيأت وزيران مي رسد. 
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با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهاي درسي مديريت 
انرژي در كليه ى مقاطع تحصيلي و رشته هاي مرتبط، و به روزرساني مطالب اقدام 

نمايند. 
ماده ى65 ـ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش موظفند در 
تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي دوره هاي فني و حرفه اي ذي ربط، آموزش 
مؤثر روش هاي بهينه سازي كاربرد انرژي را طبق نظر وزارتخانه هاي نفت و نيرو 

ملحوظ نمايند. 
ماده ى66 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به ايجاد و 
گسترش گرايش هاي مرتبط با مديريت انرژي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا 
در دانشگاه هاي كشور و همچنين گنجاندن واحد درسي با عنوان مديريت انرژي در 
دوره هاي كارداني و كارشناسي رشته هاي مهندسي و ساير رشته هاي مرتبط ظرف 

يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه ريزي و اقدام نمايد. 
ماده ى67ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران، سازمان تبليغات اسالمي و شهرداري ها موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و 
نفت در برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فرهنگي و تبليغاتي، اشاعه ى فرهنگ مصرف 

منطقي انرژي و اصالح رفتار و الگوي مصرف را ملحوظ نمايند. 
تبصرهـ  پخش آگهي هاي تبليغاتي در مورد تجهيزات انرژي بر از شبكه هاي مختلف 
سازمان صدا و سيما منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني انرژي بري موضوع 

ماده ى(11) اين قانون است. 
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي تهيه ى مواد آموزشي ماده ى68ـ  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي تهيه ى مواد آموزشي ماده ى68ـ  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي تهيه ى مواد آموزشي 
و  در ساختمان  انرژي  بهينه سازي  كاربردي روش هاي  آموزش  نياز جهت  مورد 
تأسيسات مكانيكي و برقي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي مهندسان، كاردانان 
و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمون هاي تعيين 

صالحيت آنان، موارد فوق را ملحوظ نمايد. 

مسؤول در اين قانون موظـفند ساالنه گزارشي از ميزان اثربخشي سياست ها 
بخش هاي  و  حامل ها  تفكيك  به  انرژي  به صرفه جويي  مربوط  اقدامات  و 
اقتصادي مصرف كننده ى انرژي را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رئيس جمهور جهت جمع بندي و انعكاس آن به هيأت وزيران و مجلس شوراي 

اسالمي، ارسال دارند. 
ماده75ـ دولت موظف است:

الفـ  اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد 
در قالب بودجه ى سنواتي دستگاه ها، وجوه اداره شده، منابع داخلي شركت هاي 
دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيالت داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل 

صرفه جويي هاي حاصله در لوايح بودجه  ى سنواتي پيش بيني نمايد. 
ب ـ آيين نامه هاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين 
قانون است به استثناء مواردي كه در مواد اين قانون تصريح شده است را حداكثر 

ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. 
قانون فوق مشتمل  بر هفتاد و پنج ماده و بيست تبصره درجلسه ى علني روز 
چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي 

اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/12/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 

ماده ى62ـ  وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند به منظور ترويج كاربرد اقتصادي منابع 
تجديدشونده ى انرژي در سامانه هاي مجزاي از شبكه از قبيل آبگرمكن خورشيدي، 
حمام خورشيدي، تلمبه ى بادي، توربين بادي، سامانه هاي فتوولتاييك، استحصال گاز 
از منابع زيست توده و صرفه جويي در هزينه هاي تأمين و توزيع سوخت هاي فسيلي، 
حمايت الزم را به صورت عمومي اعالم و از محل بودجه هاي مصوب ساالنه خود يا 

منابع مذكور در ماده .ى (73) اين قانون تأمين و پرداخت نمايند. 

فصل يازدهم: آموزش و آگاه سازي 
ماده ى64ـ  وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند 
با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهاي درسي مديريت 

فصل دوازدهم : ساير مقررات 
ماده ى71ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد با پيشنهاد آيين نامه و 
صدور دستورالعمل هاي موردنياز، بر اجراي دقيق اين قانون نظارت و نتايج آن 

را به هيأت وزيران و دستگاه هاي ذي ربط گزارش مي نمايند. 
ماده ى72ـ وزارتخانه ها و دستگاه هاي متولي زيربخش هاي تأمين و مصرف 
انرژي موظفند با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، 

راهكارهاي بهبود بهره وري موضوع اين قانون را ارائه و اجراء نمايند. 
ماده ى73ـ به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف و 
ارتقاء كارآيي انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانه هاي 
نفت و نيرو اجازه داده مي شود از محل صرفه جويي هاي ناشي از اجراي اين 
قانون، بودجه هاي سنواتي و منابع داخلي شركت هاي دولتي تابعه، تسهيالت 
مالي الزم را تأمين نمايند. مقدار تسهيالت مالي اين ماده توسط شوراي عالي 

انرژي تعيين مي شود. 
ماده ى74ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
مسؤول در اين قانون موظـفند ساالنه گزارشي از ميزان اثربخشي سياست ها 

تبصرهـ  پخش آگهي هاي تبليغاتي در مورد تجهيزات انرژي بر از شبكه هاي مختلف 
سازمان صدا و سيما منوط به رعايت معيارها و مشخصات فني انرژي بري موضوع 

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي تهيه ى مواد آموزشي 
و  در ساختمان  انرژي  بهينه سازي  كاربردي روش هاي  آموزش  نياز جهت  مورد 
تأسيسات مكانيكي و برقي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي مهندسان، كاردانان 
و معماران تجربي شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمون هاي تعيين 

اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/12/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 
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: لطفاً در ابتدا خودتان را معرفى كنيد.
از مديران سازمان شهردارى  هاى كل كشور كه چنين  ضمن عرض تشكر 
بنده عليرضا صحرائيان شهردار جهرم  برپا كرده  اند،  را  نمايشگاه باشكوهى 
هستم، فارغ التحصيل رشته  ى عمران و عضو هيئت  رئيسه  ى سازمان نظام 
مهندسى كشور و همچنين داراى پروانه اشتغال پايه  ى 2 نظارت و محاسبات 

مى  باشم.

: شما چندمين شهردار جهرم هستيد؟
از موقعى كه جهرم داراى شهردارى شده است فكر مى  كنم 17 يا 18 اُمين 
شهردار مى  باشم. سابقه  ى شهردارى جهرم به حدود 87 سال مى  رسد. در سال 
1335 جمعيت شهر حدود 30 هزار و اكنون در حدود 120 هزار نفر جمعيت شهر 

مى  باشد البته با حواشى شهر و اطراف آن در حدود 230 هزار نفر مى .باشد.

شتاب  انگيزى  رشد  رشد،  اين  كه  اين  به  توجه  با   :
نيست و جمعيت آرام آرام در حال رشد است، چه تمهيدى براى 

توسعه  ى شهر انديشيده شده است؟
اول از همه طرح جامع تفضيلى شهر جهرم را به تصويب شوراى عالى شهرسازى 
رسانديم و در پى يك برنامه  ى بلندمدت هستيم با عنوان جهرم 1404. چه 
در زمانى كه در نظام مهندسى بودم، چه االن كه 1/5 سال است به شهردارى 
آمده  ام، با همكارى شورا، مديران شهردارى و يك سرى از انديشمندان، اتاق 
فكرى را تشكيل داده  ايم تا اين طرح را با بررسى دقيق و تفضيلى به سرانجام 
برسانيم. در توسعه  ى كوتاه  مدت نيز در زمينه  هاى فضاى سبز، آسفالت معابر و 
خيابان  ها و تجهيز آن  ها كارهاى خوبى انجام شده است. اميدواريم با همكارى 

مسئولين خدمت خوبى را در نزد مردم داشته باشيم.

: آقاى مهندس وقتى ما توسعه را بررسى مى  كنيم، مى  توانيم 
شهرهايى را مثال بزنيم كه طرح  هاى توسعه  اى در آن  ها اجرا شده 
مانند تهران، آيا اين نوع توسعه مدنظر شماست يا توسعه  اى كه 

پايدار باشد و آيندگان را با مشكالت شما درگير ننمايد؟

دقيقًا ما دنبال اين هستيم كه زيرساخت  ها را اصالح كنيم. به طورى كه قائل 
به فرد نباشد و هر شهردار و شورايى كه بر سر كار مى  آيد بتواند مبتنى بر اصول 
اين توسعه  ى پايدار كارها را به سامان برساند. مثًال تهران دچار مشكلى مثل 
تونل مشترك است كه هنوز با آن دست به گريبان است. يكى از موضوعات اين 
است كه دستگاه  هاى اجرايى بسيارى بايد هماهنگ باشند كه زيرمجموعه  ى 
شهردارى نيستند. اما در حال حاضر در جهرم يك اتحاد و همكارى خوبى بين 

آن  ها و شهردارى ايجاد شده است.

: آيا مديريت يكپارچه  ى شهرى در شهر شما ايجاد 
شده است؟

بنده در گذشته چون در وزارت نيرو و كارهاى اجرايى بوده  ام، تعامل خوبى را با 
4 ارگان اجرايى اداره  ى برق، گاز، آب، مخابرات كه عمده  ى دخالت  ها در امور 
شهرى را دارند برقرار شده است. اما غير از آن بنده اعتقاد به مديريت واحد 
شهرى دارم، چون ممكن است االن به دليل حضور شخص صحراييان، اين 
هماهنگى  ها و رفاقت  ها ميان شهردارى و ارگان  هاى مربوطه صورت گرفته 
باشد ولى بين فرد بعدى و ارگان  هاى ذى  ربط اين هماهنگى صورت نگيرد، 
بنابراين بهتر است يك الزام قانونى براى اين امر وجود داشته باشد و قطعًا 
بايد ادارات ذى  ربط به همكارى با شهردارى و زيرمجموعه  هاى شهردارى 

ملزم باشند.

از نگاه شهردار

جهرم،
از قلب تاريخ

مهندس عليرضا صحرائيان در سال 1356 در جهرم متولد شد. وي پس از دوران               به سوى آينده
آموزشي در مدارس جهرم با حضور در كنكور سراسري موفق به قبولي در رشته عمران از 
دانشگاه صنعت آب و برق تهران گرديد. پس از طي دوران تحصيل و اخذ مدرك مهندسي 
در رشته عمران از سال 1379 به عنوان كارشناس هيدرومكانيك و  الينينگ بتني كارهاي 
اجرايي خود را آغاز نمود. مهندس صحرائيان در سال 89 در حالي كه 33 سال از سنش مي 
گذشت با اكثريت آراء شوراي اسالمي شهر جهرم بعنوان شهردار انتخاب شد. وى از چهره 
هاي برتر سد سازي كشور مي باشد و برخي فعاليت هاي وي به اين شرح مي باشد: رئيس 
كارگاه سد مخزني سلمان فارسي (بزرگترين سد مخزني استان فارس وبزرگترين سد بتني 
ـ قوسيـ  وزني دركشور) از سال 86 تا سال 89 نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان 
شهرستان جهرم وعضو هيئت رئيسه سازمان مذكور ازسال 86 تا 89 و مدير ارزيابي و 

كنترل پروژه سازمان نظام مهندسي مهندس برگزيده استان فارس در سال 86
برگرفته از سايت شهردارى جهرم
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شهردارى  ها،  سازمان  امروزى  دغدغه  هاى  از  يكى   :
حمل و نقل و خودروهاى تك  سرنشين است، به طورى كه ديگر 
شايد تهران را بتوان در تصرف خودروها دانست، آيا در مورد 
جهرم مى  توان چنين امرى را برقرار دانست؟ آيا شما آمارى از 

تعداد خودروهاى در شهر داريد؟
در بافت قديمى و كوچه و خيابان  هاى شهر تراكم خودرو بسيار زياد مى  باشد. 
اين امر شهردارى را مجبور ساخت تا از كارت پارك استفاده نمايد و كارت 
پارك حدود 3 سال گذشته براى اولين بار وارد جهرم شد. در خيابان  هايى كه 
مراكز خريد در آن  ها وجود دارد، بسيار ميزان ترافيك باال رفته است، حاال شايد 
مثل تهران 100 درصد شهر نباشد، اما مى  توان گفت در حدود 30 درصد از 
حجم شهرى اين اتفاق روى داده است. ما در شوراى عالى ترافيك شهر به 
دنبال آن هستيم كه جلوى گسترش اين امر را بگيريم، يكى از راهكارها همين 
كارت  پارك  هاست و ما البته به دنبال تمهيداتى هستيم كه همين 30 درصد را 

هم كاهش بدهيم.

: سياست  هاى شهر شما در قبال حمل  و  نقل عمومى چه 
بوده است؟

ما سازمان اتوبوس  رانى و سازمان تاكسيرانى را تشكيل داديم. اتوبوس  رانى 
ما داراى حداقل 43 خط خصوصى است و چند خط نيز متعلق به شهردارى 
مى  باشد. پيگير هستيم كه 10 دستگاه اتوبوس و 50 دستگاه مينى  بوس به اين 
ناوگان اضافه گردد. در امر تاكسى  رانى نيز صاحب حدود 365 دستگاه تاكسى 
گردشى و 350 دستگاه تلفنى و خطى هستيم و همچنين سرويس  هاى مدارس 
را گسترش داده  ايم. 90 درصد تاكسى  هاى گردشى گازسوزند. اتوبوس  ها اكثراً 
گازوييلى  اند كه به سمتى حركت نموده  ايم آن  ها را هم گازسوز كنيم. همچنين 
تعبيه  گازسوز  اتوبوس  هاى  و  تاكسى  ها  براى  اختصاصى  طور  به  جايگاهى 

كرده  ايم.

عمومى  نقل  و  حمل  از  مردم  استفاده  ى  جهت  آيا   :
فرهنگ  سازى صورت گرفته است؟ 

سازمان تاكسى  رانى ما در اين زمينه اقدامات خوبى را انجام داده است. هم 
شهردارى، هم تاكسى  رانى و هم اتوبوس  رانى، براى اين موضوع سايت  هاى 

اينترنتى و نشرياتى را براى آموزش شهروندان راه  اندازى نموده  اند.

: جهرم پيشينه  اى باستانى دارد، حتى نامش در شاهنامه 
هم آمده است. شما براى جذب گردشگر به شهر چه كارهايى 

مى  توانيد انجام دهيد و اصوالً چه كارهايى انجام داده  ايد؟
به نكته  ى بسيار حائز اهميتى اشاره كرديد. شهر جهرم پيشينه  ى بسيار قديمى  اى 
دارد، قدمت شهر به قبل ساسانيان برمى  گردد. قدم  گاه جهرم، قلعه  گبرى، غار 
سنگ  تراشان و... از آثار تاريخى شهر جهرم هستند. جهرم حتى داراى بسيارى از 
علما و اديبان و دانشمندان مى  باشد. باربد جهرمى يكى از افرادى است كه نامش 
به نظر بنده بهترين راه استفاده از سرمايه  گذاران در شاهنامه نيز آمده است. به نظر بنده بهترين راه استفاده از سرمايه  گذاران در شاهنامه نيز آمده است. به نظر بنده بهترين راه استفاده از سرمايه  گذاران 
به  ورودمان  از  بعد  ما  كه  كارى  مى  باشد.  مردم  مشاركت  جلب  و  داخلى 
سرمايه  گذاران  جذب  و  مردمى  مشاركت  دفتر  تشكيل  كرديم،  شهردارى 
داخلى و خارجى بود. ارتباطات خوبى با سرمايه  گذارانى كه با شرايط بومى و 
اقليمى و فرهنگى مجموعه  ى شهر جهرم آشنايى داشتند گرفته شده است. 
در اين زمينه با توجه به وضعيت درآمد ناچيز شهردارى و هزينه  هايى كه 
تحميل مى  شود و توقعات مردم و نياز شهر به توسعه  ى پايدار، ما نيازمند 
و  سرمايه  گذار  جذب  بدون  مطمئنًا  و  هستيم  شهر  در  سرمايه  گذار  جذب 

مشاركت وى نمى  توانيم به اهدافى كه در ذهنمان هست برسيم.
البته منتظر سرمايه  گذار نمانده  ايم و خود نيز اقداماتى را به انجام رسانده  ايم. ما در 
حال بازسازى و بهسازى و ترميم اطراف قدمگاه و مسير رسيدن به آن هستيم 
يا زمينى كه دسترسى به غار سنگ  تراشان (كه بزرگ  ترين غار دست  ساز بشر 
است) است ملك خصوصى فردى است كه با مالك مذاكره كرديم تا بتوانيم راه 
رسيدن به غار را تسهيل نماييم و به مالكيت شهردارى دربياوريم. پس از آن 
پيگير هستيم كه زمين را به پارك تبديل كنيم، تا مردم هنگام بازديد از غار از 
امكانات تفريحى و رفاهى آن استفاده نمايند. پس از پيگيرى  هاى صورت  گرفته 
از سازمان شهردارى  ها، مهندس ارشاد  منش، مهندس تابش فر، كوشش تبار و 
دكتر صارمى كمك  هاى خوبى را در اين زمينه به ما كردند. سازمان فضاى سبز 
ما طرح آن را آماده نموده است تا براى جذب سرمايه  گذار و تبديل منطقه به 

منطقه  ى تفريحى توريستى، از امكانات آن استفاده نماييم.

: در 18 كيلومترى شهر جهرم، باستان  شناسان ساختار 
قديمى شهر را كشف نموده  اند، كه كم  كم شهر از آن  جا به جاى 
فعلى منتقل گشته است، آيا باستان  شناسان براى جذب توريست 
و گردشگر سراغ شما آمده  اند؟ و يا خود شما كارى را انجام 

داده  ايد؟
باستان  شناسان سراغ ما نيامدند، ولى خود من از اطالعات شخصى  اى كه دارم 
خبر داشتم كه يك شهر تاريخى در فاصله  ى نه چندان دور از شهر جهرم شناخته 
شده است. شايد همان قلعه  گبرى باشد، شايد هم همان شهر باستانى  اى باشد 
كه 2500 سال قدمت دارد و در مخزن باالدستى سد سلمان فارسى واقع شده 

است، كه اگر آن باشد 40 كيلومتر از شهر جهرم فاصله دارد.

: درآمد پايدار شما االن چه چيزى است كه مى توانيد 
به آن تكيه نماييد.

متأسفانه در حال حاضر هيچ درآمد پايدارى نداريم، چون در نقطه  اى واقع 
شده  ايم كه هيچ كارخانه  اى در اطراف آن وجود ندارد. جهرم شهرى است با 
ساختار كشاورزى، اكثر مردم هم كشاورز و باغدارند. امسال هم به خشكسالى 
برخورد كرديم، كه باعث شد در دريافت عوارض از مردم بسيار دچار مشكل 
باشيم و به اين داليل نيازمند حمايت ويژه  ى سازمان شهردارى  ها هستيم. البته 
CNGسعى كرديم دو مجموعه جايگاه CNGسعى كرديم دو مجموعه جايگاه CNG در نقاط ورودى شهر احداث كنيم كه 

در جهت درآمد پايدار ما باشد.

بايد مشكلى نداشته  با توجه به سدى كه فرموديد   :
باشيد، ولى چرا اين گونه نيست؟

البته آن سدى كه عرض كردم با فاصله از شهر قرار دارد و در حال حاضر آب را به 
سمت الرستان منتقل مى  كند و چون تراز شهر 600 متر از تراز سد سلمان باالتر 
است، انتقال آب بسيار مشكل است كه با تالش مسئولين بويژه نماينده محترم 

شهرستان پروژه آبرسانى از سد سلمان فارسى به جهرم در حال اجراست.

: در انتها اگر مطلبى داريد بفرماييد.
تقدير مى  كنم از شما كه اين وقت را در اختيار بنده قرار داديد و همچنين از 
بنده و  آقاى مهندس بهمنى معاون  همه  ى همكارانم در شهردارى جهرم، 
مديران شهردارى و اعضاى شوراى شهر جهرم تشكر مى  نمايم و اميدوارم با 
حمايت ويژه  ى سازمان شهردارى  ها و استاندار محترم فارس  و معاونت محترم 
عمران و مديركل محترم شهرى استاندارى بتوانيم در جهت توسعه  ى پايدار 

شهر قدم برداريم.



43 4سال دوازدهم / شماره 4سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 104

:لطفا در آغاز كالم خود را معرفى فرمائيد.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر. ابتدا از شما تشكر مى كنم بابت انتشار 
نشريه ى شهردارى ها زيرا منبع خوبى براى كسانى است كه در اين زمينه ها 
فعاليت مى نمايند.من رشيد صحابى مديركل امور شهرها و روستاهاى استان 
خراسان رضوى هستم و تقريبًا سه سال است كه در اين سمت مشغول به خدمت 
هستم. قبل از آن هم در مشهد شهردار منطقه ى 12 بودم كه توفيق حاصل شد 

در اين سمت جديد فعاليت داشته باشم.

: لطفاً پس از معرفى استان خراسان رضوى، در مورد 
عملكرد دفتر در سال 90 توضيح فرماييد.

خوب است كه من در ابتدا به معرفى استان خودمان بپردازم. استان خراسان 
رضوى شامل 71 شهراست كه با توجه به عنايت خدا به اين استان، مجموعه ى 
كاملى از وضعيت هاى آب وهوايى، صنعت هاى مختلف، كشاورزى، گردشگرى 
و... را به خود اختصاص داده است. شهرهاى ديگرى از اين استان كه در مسير 
رسيدن به زيارت امام رضا(ع) هستند ساالنه حداقل پذيراى 25 ميليون زائر 
هستند كه خود پذيرايى از اين زائران توسط شهردارى هاى شهرهاى استان 

حائزاهميت است كه سعى مى شود با كمترين نقص انجام پذيرد. 
ما در سال 89 و 90 براى اين كه بدانيم در سال آينده چه كار بايد انجام دهيم 
برنامه ريزى هاى درونى را انجام داديم و با همكارى دوستان در دفتر اين را 
تعيين كرديم كه در فروردين هر سال كجاييم و در اسفند همان سال بايد به 
كجا برسيم.همان طور كه مستحضريد دفتر امور شهرى بخش هاى مختلفى 
امور شورا  و  مالى، حقوقى، درآمدى  استخدامى، خدمات شهرى،  اداره ى  از 
دارد، بنابراين از دوستان خواستيم با توجه به رسالت ذاتى كه بخش آن ها 
فروردين هر سال  در  اين موضوع  از  بعد  ارائه دهند.  را  برنامه هايشان  دارد 
برنامه ى سال آينده مان را اعالم مى كنيم. در طول سال، همايش، گردهمايى ها 
و كارگاه هايى كه داريم برنامه ريزى شده است كه به روز آن ها را اجرا مى نماييم. 

هر مجموعه از برنامه ى خود و وضع مالى خود آگاه است.
لحظه  اين  تا  بوديم شكرخدا  گرفته  نظر  در  براى سال 90  برنامه هايى كه 
حدود 80 درصد آن اجرايى شده است. مثًال يكى از مشكالت و برنامه هاى ما 
براى آن مربوط به مشكالت شهردارى ها در دستگاه هاى اجرايى بود. به طور 
مثال موضوع اوقاف بود زيرا كه بسيارى از زمين هاى استان ما اوقافى است 
كه بعضًا در نهايت كار به مراجع قضايى مى كشيد. ما براى اين كه مشكل را 
حل كنيم و زمان و هزينه ها را هم كاهش دهيم نشستى با مديركل اوقاف، 
مديران اوقاف در شهرها، شهرداران و رؤساى شوراها گذاشتيم و مشكالت 
بررسى شد و تفاهم نامه اى منعقد شد كه در نهايت شورايى به وجود آمد كه 3، 
2 نفر از مجموعه اوقاف و 3، 2 نفر از مجموعه ى دفتر امور شهرى مشكالت 
را بررسى خواهند كرد. اين بحث در جاى خودش بسيارى از مشكالت ما را 
حل كرد. همين بحث را در موضوع كتابخانه ها داشتيم. در بحث پرداخت 0/5 
درصد عوارض جهت كتابخانه ها مشكالتى وجود داشت. كه در نشست هايى 

سعى كرديم آن ها را حل وفصل كنيم. 
در مجموعه هاى حمل ونقلى نيز مسائل را پيگيرى كرديم كه شكر خدا به 
نتيجه رسيده است. در استان ما با عنايت به گستردگى و پراكندگى مكانى هر 
شهر سيستم حمل ونقل اعم از اتوبوسرانى، تاكسيرانى و... داشت كه هر كدام 
به صورت جزيره اى عمل مى كردند. ما جلسه اى جهت هم انديشى شهرهايى 
گذاشتيم كه داراى مجموعه ى حمل ونقل هستند كه بتوانند از نظرات و تجربيات 
همديگر استفاده كنند. اين نشست استانى تبديل به يك نشست منطقه اى شد 
كه استان هاى خراسان شمالى، خراسان جنوبى، سيستان وبلوچستان و كرمان هم 
اضافه شدند و هر از چند گاهى با هم نشست مشترك دارند. در بحث هدفمندى 
يارانه ها بعد از مشخص شدن سرانه ى حمل ونقل در آن جلسه و با توجه به 
مسافت شهرها مبلغ اين يارانه براى هر شهر و مسير مشخص شد. همايش هاى 
مختلفى را در مجموعه ى شهردارى هايمان گذاشته ايم. مثًال شهرهايى كه 
داراى بافت هاى فرسوده هستند كه بحث ميراث فرهنگى هم در آن ها مهم 
است. ما نشستى گذاشتيم بين مديران ميراث فرهنگى و شهرداران و اهميت 

مهندس رشيد صحابى
مديركل امور شهرى استاندارى خراسان رضوى

استان با 

ارتقاى
آموزش شهرى 

در خراسان رضوى
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موضوع ميراث فرهنگى را كه ممكن است برخى از شهرداران ما توجيه نباشند و 
بايد اين اطالع رسانى اتفاق مى افتاد توضيح داديم. مثًال يك قنات در گناباد يك 
اثر ملى است و شهردارى اگر توجيه نباشد آن را پر مى كند ولى پس از اين جلسات 
با ادبيات ميراث فرهنگى آشنا مى شود. باالخره همه ى دستگاه هاى دولتى به دنبال 
اين هستند كه محيط شهرى براى زندگى شهروندان مناسب تر باشد و آن ها بتوانند 
باامنيت و رفاه بيشترى زندگى كنند. گاهى اوقات اتفاقاتى مى افتد كه سليقه هاى 
دستگاه هاى مختلف رودرروى يكديگر قرار مى گيرد كه تعامل به هم مى خورد و 
هدف اصلى تحت الشعاع قرار مى گيرد. ما تالشمان در دفتر شهرى اين بوده است 

كه تعامالت خوبى را بين دستگاه هاى استان برقرار كنيم.
ما يك سرى همايش هايى داريم كه در بُعد ملى برگزار مى شود. كه معموًال مربوط 
به فضاى آموزش و پژوهش است. در سال هاى اخير فعاليت هاى خوبى در اين 
دو حوزه صورت پذيرفته است. ما امسال 6، 5 آموزش ملى را ميزبان بوديم. 
آموزش هاى محلى را هم داشتيم. ما آموزش هاى محلى را از شهر مشهد خارج 
اتفاق خوب  باعث چند  آورده ايم كه  كرده ايم و در فضاى شهرهاى ديگرمان 
مى شود.  نخست اين كه ساير شهرداران با عملكرد شهرداران شهرهاى ديگر از 
نزديك آشنا مى شوند. دوم اين كه نكات مثبت و نكات ضعف را مى بينند و انتقال  

تجربه ى خوبى صورت مى پذيرد.
اين فضا به قدرى مثبت است كه يكى از شهرهاى درجه ى 2 ما هفته ى گذشته 
مكاتبه كرده كه حاضر است ميزبان نشست آموزش شهردارها باشد. اين نكته 
براى ما خوشحال كننده است زيرا نشان دهنده ى آن است كه يك شهردار از فضاى 
روزمرگى خارج مى شود. در سال 90، 120 عنوان آموزشى را براى شهردارى ها 
برگزار كرديم. در سال 89 اين ميزان 16 عنوان بود. ما ظرفيت مؤسسه ى آموزش 
علمىـ  كاربردى شهردارى ها را هم داريم كه در حوزه ى علمى و آموزشى بسيار 
موفق است. 2000 دانشجو دارد و از نظر امكانات نرم افزارى و سخت افزارى و 
هم چنين خروجى ها موفق عمل كرده است. ما در حوزه ى آموزش واقعًا خأل داريم. 
حوزه اى كه چه بين شهردارها چه در شوراها و چه در بين پرسنل به آن كمتر توجه 
مى شود همين حوزه ى آموزش است. ما سومين دوره ى شوراها را مى گذرانيم اما 
هنوز الفباى شوراها در برخى نقاط جا نيفتاده است. مثًال شوراها در مسائل ريز 
اداره ى شهرى دخالت مى كنند يا برعكس در برخى از نقاط به جاى شوراى شهر 
به شوراى شهردارى تبديل شده اند. ما دوره هاى آموزشى را براى اعضاهاى شوراها 
نيز گذاشته ايم. به صورت خوشه اى منطقه بندى كرديم و اساتيد را به شهرستان ها 

فرستاديم. اما هنوز هم با آن چيز ايده آل خيلى فاصله داريم.اتفاق خوبى كه افتاد 
اين بود كه مسائل شوراها از معاونت سياسى به معاونت عمرانى و دفتر اجتماعى 

و امور شهرى منتقل شد. اما اتفاقات بعدى نيفتاد.
در سال 90 اساسنامه ى سازمان هايى كه در شهردارى ها فعال هستند معموًال 
به دهه ى 40، 50 و 60 مربوط مى شدند كه بسيار با هم مغايرت دارند. مثًال 
اساسنامه ى اتوبوسرانى هاى شهرهاى ما با هم متفاوت بود. ما توانستيم يك 
وحدت رويه را در موضع اساسنامه ها داشته باشيم. سفرهاى آموزشى را به صورت 
ميدانى براى شهردارانمان انجام داديم از كارهاى امسال بود كه چند سفر نيز تا 
پايان سال انجام خواهد شد. دنبال ايجاد سيستم يكپارچه ى شهرسازى براى كل 
شهردارى ها هستيم. يعنى پاسخ گويى به مردم به جهت قوانين متفاوت باعث تالى 
فاسد مى شود. سيستمى كردن اين خوبى را دارد كه اطالع رسانى را شفاف مى كند 
و سليقه ى نظر افراد را حذف مى كند و سرعت اطالع رسانى را نيز باال مى برد. 
شهر مشهد در سيستم يكپارچه سازى پيشگام است. براى 52 شهر استانمان نيز 
اين مسأله را برنامه ريزى كرده ايم كه در 10 شهر اتفاق افتاده است كه در باقى 

شهرها نيز كار در حال انجام است.
نكته ى ديگر در مورد عوارض خودرو بود كه مى ديديم مثًال مردم گناباد عوارض 
خود را در بيدخت پرداخت مى كنند زيرا در بيدخت معوقات را طبق مصوبه ى 
شوراى آن جا نمى گرفتند و همين باعث شده بود مردم گناباد با توجه به نزديكى اين 
شهر به آن جا مراجعه كنند. با طرح يكسان سازى پرداخت عوارض خودرو را انجام 
داديم كه در دهه ى فجر امسال راه اندازى خواهد شد. بحث آزمون شهردارى ها 
را هم داشتيم كه معموًال باعث ايجاد نارضايتى هايى مى شد كه امسال با همت 
سازمان شهردارى ها انجام شد كه كار سخت و سنگينى بود ولى امسال شكر خدا 
با كمك دانشگاه فردوسى مشهد انجام شد. در سال 90 همايش هاى مختلفى را 
در سطح ملى داشتيم كه دستاوردهاى شهردارى ارائه مى شد كه استان خراسان 
اين  رتبه هاى خوبى را به دست آورد. 17 شهردارى و 2 شركت خصوصى در 
برنامه ها شركت  كردند كه 12 رتبه ى برتر را به خودشان اختصاص دادند. حضور 
شهردارى را در هفته ى پژوهش داشتيم كه تا پيش از اين اتفاق نيفتاده بود. در سال 
89، 5 شهردارى ما شركت كردند اما در سال 90، 16 شهردارى ما شركت كردند كه 
حضور شهردارى ها بسيار مهم بود. استان ما در حوزه ى آموزش و پژوهش خوب 
و ساختارى عمل كرده است. تشكيل شوراى پژوهش استانى يكى از موارد است 
كه طرح هاى شهردارى بايد در آن بررسى و تصويب شود. زيرگروه ها مثل دفتر 
امور روستايى و در شهرستان ها نيز در حال انجام فعاليت هايى است. در حوزه ى 
آموزش و پژوهش در همين گردهمايى كه امروز در آن هستيم، شهردارى هاى 
مختلف مان توانسته اند رتبه هاى برتر را به خود اختصاص دهند كه نشان دهنده ى 

عملكرد آنان است.

: در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى چه فعاليت هايى صورت 
گرفته است؟

مهم ترين بحث آموزش شهروندى است كه در شهردارى مشهد اتفاق افتاد و بعد 
در شهردارى هاى ديگرمان مثل نيشابور و تربت و سبزوار اين بحث پى گيرى شد. 
خروجى خوبى هم داشت. بخش خصوصى با مشاركتى كه زمينه اش ايجاد شده 
بود مشاركت كردند. همين شعار «آموزش مردم براى مردم» اين زمينه را فراهم 
براى آشنايى بيشتر در حوزه ى شهردارى ها، چون شهردارى ها در شهرهاى كرد. براى آشنايى بيشتر در حوزه ى شهردارى ها، چون شهردارى ها در شهرهاى كرد. براى آشنايى بيشتر در حوزه ى شهردارى ها، چون شهردارى ها در شهرهاى 
كوچك گرفتارى هاى زيادى دارند و دچار روزمرگى مى شوند. يك شهردار در شهر 
درجه ى زير 5 بايد به فكر اين باشد كه چگونه درآمد كسب كند و حقوق آخر ماه 
را پرداخت كند. ما نشست هاى هم انديشى را براى اين شهردارى ها گذاشتيم تا 
بتوانند از تجربيات خوب شهردارى مشهد استفاده كنند و آن را به صورت مدون 

كرديم تا در شهرهاى كوچكمان اتفاق بيفتد.
بحث خانه هاى فرهنگ و بحث ورزش همگانى را نيز به عنوان 2 بحث فرهنگى 
دنبال كرديم. در حوزه هاى مختلف از آتش نشانى تا حقوق شهروندى و مسائل 
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شهرى مربوط به دانش آموزان، كتاب هاى گوناگونى را چاپ كرديم.

: همان طور كه مستحضر هستيد يكى از وظايف  دفتر امور 
شهرى و شوراها در استان ها نظارت بر عملكرد شوراها مى باشد، 

سوال من اين است كه اين نظارت از چه راهى اعمال مى شود؟
و  فرماندارى ها  برعهده ى  نظارتى  فضاى  كه  شده  مشخص  شوراها  بحث  در 
كميته هاى انطباق است كه مصوبات شوراها به كميته ى تطبيق مى رود و روند 
عادى خود را طى كند كه اگر تصويب شد كار دنبال مى شود و اگر رد شد و شورا 
بر اجراى آن اصرار كرد، مصوبه به شوراى حل اختالف استان مى آيد كه استاندار 
مسئول آن است .موضوع نظارت ديگر بازديدهاى ميدانى و سرزده اى است كه ما 
از شهرهايمان داريم و در حوزه ى شوراها بازديدى كه از دفاتر و اسناد دبيرخانه و 
مصوبات داريم. نشست هايى را هم به صورت مذاكره اى داريم كه نظارت ها در آن 

نيز صورت مى پذيرد.

چگونه  استان  سطح  در  را  شوراها  عملكرد  كلى  بطور   :
ارزيابى مى كنيد؟

شوراهاى ما چون در حوزه ى آموزش كمتر به آن توجه شده به نظر من عملكرد 
خوبى نداشته است. مردم شوراها را به عنوان نماينده ى خود انتخاب كرده اند تا 
آن ها براى آبادانى شهر خودشان سياست گذارى داشته باشند. اگر اين افراد منتخب 
ادبيات كار را نشناسند ما نبايد انتظار بااليى داشته باشيم. ما بايد در بحث آموزش 
شوراها سرمايه گذارى كنيم تا از يك سرى مشكالت جلوگيرى كنيم. مثًال به علت 
عدم اطالعات اعضاى شوراها پس از مدتى با شهردار درگيرى ايجاد مى شود زيرا 
اعضاى شوراها مى خواهند حرف آن ها عملى شود و بنابراين شهردار را استيضاح 
مى كنند. نتيجه اين مى شود شهردارى كه براى تربيت او كلى هزينه كرده ايم 

عوض مى شود.
در 12 سال پيش 63 مورد از وظايف وزير كشور به استاندار تفويض شده بود. با 
حالتى خوش بينانه بايد تا امروز 75 مورد باشد اما اتفاقى كه افتاده اين است كه اين 
موارد به 12 مورد تقليل پيدا كرده است كه نتيجه ى آن اين است كه شهردار ما بايد 
مدام به تهران رفت وآمد كند. مسائل امنيتى، تصادفات جاده اى و... كه پيش مى آيد 
مشكالت زيادى را به وجود خواهد آورد. ما بايد براى مسائل جزيى تغيير وضعيت 

استخدامى بايد به تهران رجوع داشته باشيم كه قابل تأمل و توجه است.

: به نظر شما آيا شهردارى هاى استان خراسان رضوى در 
ارائه خدمات شهرى موفق بوده اند؟ 

من شهر را مثل يك درخت مى بينم. سه عامل نياز دارد تا حيات بانشاط داشته 
باشد: آب، خاك و نور. اين عوامل بايد با هم تعادل داشته باشند در غير اين صورت 
مرگ تدريجى اتفاق مى افتد. اين سه عامل براى شهر، عبارتند از: شوراهاى شهر، 
اين  در  انسانى.  و عوامل  فرماندارى ها و شهردارى  نظارتى مثل  مجموعه هاى 
داستان شهردار متعادل كننده ى عوامل فوق است. شهردارى ها در حوزه خدمات 
شهرى خوب هستند (مثل شهرهاى بزرگ مثل مشهد) در بحث پسماند حرف اول را 
مى زند، در حوزه ى رفت و روب و فضاى سبز نيز حرف هاى خوبى مى زند. اين موارد 
به شهردارى شهرهاى كوچك سرايت  مى كند. طرح هايى مثل استقبال از بهار، 
پروژه هاى عمرانى و... موفق بودند. البته در بحث پروژه هاى عمرانى در شهرهاى 
كوچك مشكل داريم چون كمك ها دير انجام مى پذيرد. به نظر من كمك اگر دير 
قرار است انجام شود اگر نشود بهتر است زيرا مثًال اعتبارى در زمستان مى رسد، در 
خريد مصالح دقت نمى شود، سريع انجام مى شود و مى بينيم پروژه هنوز تمام نشده 
اما دارند براى تعميرات آن هم هزينه مى كنند. بنابراين كمك هاى دولتى بايد در 
زيرا مردم در حالت روستايى هزينه هاى كمكى  انجام شود.  شهرهاى كوچك 
داشتند اما حاال كه تبديل به شهر شده اند هزينه هايشان چند برابر مى شود اما 
كارى براى آن ها انجام نمى شود. مردم هم توقع بااليى دارند و فرهنگ سازى هم 
صورت نپذيرفته است. بنابراين دولت بايد به اين شهرها كمك نمايد. در بحث 
منابع انسانى كارهاى خوبى صورت پذيرفته كه مى تواند مشكالت بسيارى را در 

آينده حل نمايد.
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: باتوجه به موضوع تخصصى اين شماره نشريه شهردارى ها كه «نقش مديريت شهرى در مصرف 
بهينه ى انرژى» مى باشد؛ آيا شهردارى هاى استان خراسان رضوى اقدامى در اين زمينه داشته اند؟

امسال ما بحث تبديل انرژى خورشيدى به الكتريكى را داشته ايم كه اعتباراتى را براى آن در نظر گرفته ايم. دومين نكته 
استحصال انرژى از زباله است كه در شهر مشهد انجام پذيرفته است. زباله اى كه قبًال فقط دفع مى كرديم و فقط مشكل ساز 
بود تبديل به يك فرصت شده است. در بحث بعدى در مبحث حمل ونقل سعى كرديم وسايل را به گازسوز تبديل كنيم كه 
اين موضوع براى استفاده ى بهينه ى انرژى بوده است كه 50 هزار خودرو را در استان تبديل كرده ايم و يا سوخت مجموعه اى 

مثل كشتارگاه يا كارخانه هاى توليد آسفالت را تغيير داده ايم.

: به عنوان سوال پايانى، از آن جايى كه در پايان سال 90 و در آستانه ى سال جديد هستيم چه 
برنامه هايى را براى سال آينده در نظر داريد؟

هنوز براى سال 91 جمع بندى كامل صورت نپذيرفته است. البته آموزش در سال 91 براى ما حرف اول را مى زند. حل مشكالت 
با دستگاه هاى اجرايى، توانمندسازى پرسنل دفتر امور شهرى، شهرداران، شوراهاى شهر، آموزش شهروندى از موارد ديگر 
است. خيلى از كارهايى هم كه در سال 90 كرده ايم بايد در سال 91 تكميل كنيم. در بحث هدفمندسازى يارانه ها هم كه كار 

دشوارى در حوزه ى حمل ونقل و سوخت بود، بايد در سال 91 كار را دنبال نماييم. 
در سال 90 اِعمال ماده ى 74 برنامه ى توسعه در خصوص برون سپارى بود كه زيرساخت هايش را آماده كرده ايم تا در سال 91 

بتوانيم اين كار را انجام دهيم.  . بحث سرمايه گذارى بخش خصوصى را نيز بايد در سال 91 پررنگ كنيم.
 . شناسايى منابع پايدار براى شهردارى ها نيز يكى از موارد سال 91 است كه البته اين منابع پايدار بايد با توجه به ظرفيت هاى 

خاص هر شهر صورت بپذيرد.
 . تقويت و ترويج فن آورى هاى نوين در شهردارى ها يكى ديگر از سرفصل هاى سال 91 است.

 . بحث فرهنگ سازى در پرداخت عوارض نيز مى تواند تأثيرگذار باشد. ما در بحث خدمات شهرى برايمان جا نيفتاده است كه 
بايد هزينه هاى شهرنشينى را پرداخت نماييم. بايد در كنار قبوض آب، برق، تلفن، قبض عوارض شهردارى هم توزيع گردد. 
خيلى از مردم خبر ندارند كه شهردارى نسبت به جمع آورى زباله ها مسئوليتى ندارد. مسئوليت شهردارى فقط آن است كه در 
خارج از شهر محيطى را جهت دپوى زباله ايجاد كند. مثًال در منطقه ى 11 شهردارى مشهد كل پولى كه ما گرفتيم، به ازاى 
هر نفر 4350 تومان بود اما ما 355000 تومان خرج كرده بوديم. وقتى كه اطالع رسانى كرديم باعث شد باالى 98 درصد 

عوارض توسط مردم پرداخت شود.
قطعًا توانمند بودن نيروهاى شهرى بايد مهم ترين نكته باشد. تا وقتى ما نيروهاى كارا نداشته باشيم اين موارد فوق شايد به 

نتيجه اى نرسد. بنابراين بايد روى آن سرمايه گذارى كنيم.

تجربيات جهـــانى
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مقدمه:
در دنياى امروز، مشاركت مردمى يكى از راه هاى رسيدن به پيشرفت و توسعه است، رهيافت 
مشاركت محلى، مردم را براى داشتن نقش مؤثر در سرنوشت شان آماده مى كند و آن ها را 
قادر مى سازد تا در فرايندهاى توسعه و حفاظت مشاركت نمايند(Ericson,2004) در طي 
سال هاى گذشته، بسيارى از برنامه ريزان و مديران دركارمديريت و برنامه ريزي شهري در 
سطح جهاني بر ترويج نگرش مشاركتي براي تشويق نوعي مديريت و برنامه ريزى از پايين 
به باال و توانمندسازي به منظور نظارت بر اقدامات توسعه اي تأكيد داشته اند و تصميم گيري و 
چاره انديشي در خصوص حل مسائل شهري مبتني بر اجتماعات محله اي، با هدف تأمين شرايط 
الزم براي رفاه شهروندان را مدنظر داشته اند(Oana,2001,P:1.3). موضوع مشاركت مردم 
پس از انقالب اسالمى بيش از پيش مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفت. شوراهاى شهر به عنوان 
يكى از موضوعات مهم در حوزه ى مديريت شهرى مطرح است كه مى تواند نقش مهمى در 
فرآيند توسعه ى شهرى داشته باشد (رضوانى، احمدى1388). شهر مجموعه اى از تركيب عوامل 
طبيعى، اجتماعى و محيط هاى ساخته شده توسط انسان است كه در آن جمعيت ساكن متمركز 
شده است (احمدى،1388،ص15). شهر به.عنوان يك فضاى جغرافيائى داراى پايگانى است كه 
شامل: منطقه، ناحيه، محله، بلوك و واحدهاى مسكونى مى باشد كه هريك داراى خصوصيات 
و كاركردهاى مشخصى مى باشند. رشد شهرنشيني و شكل گيري مقياس هاي جديدي از رشد 
شهري در طي چند دهه ى اخير موجب شده است كه شهر و شهرسازي معاصر با چالش هاي 
نويني مواجه گردد. به دليل گستردگي ابعاد و تغيير در ماهيت مسائل شهري و پيچيدگي اين 

علي اصغر رضواني
 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز

اميد حسن پور
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري 

مجيد نامى
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري

چكيده:
شهر به عنوان يك سامانه داراي عناصر گوناگوني است و به صورت مداوم بر آن ها 
اثر مي گذارد و يا از آن ها تأثير مي پذيرد. اين سامانه داراي تقسيمات كوچك تري زير 
عنوان محله مي باشد. درفرايند كنونى برنامه ريزى و مديريت توسعه ى شهرى، استفاده 
از راهبردهاى مشاركتى و رويكرد برنامه ريزى از پايين به باال به تدريج مورد اجماع نظر 
برنامه ريزان و مديران شهرى قرار گرفته است. براى تحقق اين رويكرد نيازمند تعريف 
نظام تقسيمات خردترى است كه مى توان محله را به عنوان واحد پايه و محور برنامه ريزى 
مشاركتى در عرصه ى همگانى در شهرها قلمداد كرد. با اين وجود در تئورى هاى جديد 
برنامه ريزى شهرى بر نقش مردم در امور شهر و همچنين بر لزوم مشاركت در مداخله 
در شهرها تأكيد شده است. هدف از اين برنامه ريزى اين است كه همه ى عناصري كه 
در مديريت شهري مؤثر هستند بايد بتوانند به سهم خود در اين امر مشاركت كنند تا 
نهايتًا  دستيابي  به  توسعه ى  پايدار در شهر ميسر گردد. توسعه ى پايدار نيز عبارت است از 
“شيوه اي از توسعه كه درعين رفع نيازهاي جامعه ى كنوني، از توانايي نسل هاي آينده 

در برآوردن نيازهايش نكاهد.”
اين  مقاله  با استفاده از روش هاي تحليلي ـ توصيفي و همچنين بهره گيري از منابع 
كتابخانه و نتايج همايش ها وكنفرانس ها گردآورى شده است و با ارائه  ى تعريفي  از 
مديريت  و برنامه ريزى شهري همراه با مشاركت محله اى، نقش آن را در توسعه ى 
پايدار شهري  مشخص  كرده و با بيان  اهداف  و راهبردهاي  مديريت محله اى، ويژگي ها 
و معيارهاي  مطلوب  در جهت توسعه پرداخته شده است و در پايان با توجه به مطالب ارائه 

شده به ارائه ى راهكارها و پيشنهادات الزم در اين زمينه خواهيم پرداخت.

واژگان كليدى: مشاركت محله اى، توسعه ى پايدار، مديريت و برنامه ريزى

مشاركت محله اى
 و نقش آن در

 توسعه پايدارشهرى

مسائل جامع نگري و توجه به ابعاد و جنبه هاي مختلف مسأله به 
منظور حل پايدار آن ها را گريزناپذير ساخته است. در اين ميان توجه 
و تأكيد برنامه ريزي و مديريت شهرها، بيش از هر زمان ديگري 
به سطوح پايين تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده است 
(Friedman, 1993,482). خردترين واحد در نظام برنامه ريزى 
را، كه كانون كنش و واكنش هاى اجتماعى است، با توجه به تجارب 
گذشته در قسمت هايى از جهان پيشرفته مى توان در قالب”محله 
“و بر پايه ى واحد اجتماع محلى ارزيابى كرد. بديهى است نقشى كه 
محله در شهرهاى سنتى در دست داشت، متفاوت با نقشى است 
كه محله هاى كنونى در شهرهاى امروز مخصوصًا كالن شهرها به 
عهده دارند. از اين رو شناسايى مفهوم محله و نقش گوناگون آن در 
زندگى شهرى و بازبينى و تطبيق نظام محله مبنا بر حسب مقتضيات 
جديد در برنامه ريزى و مديريت شهرى يكى از موضوعات مهم و 
كاربردى دربعد برنامه ريزى شهرى است كه پيامدهاى اجتماعى 
وفضايى بسيارى را به همراه خواهد داشت (صرافى،1389،ص85). 
در اين جا منظور از محله، محيطى جغرافيايى و كالبدى است و 
اجتماعى كه در يك محله وجود دارد شامل رابطه ى بين فردى يا 
رابطه ى فرد با ساير ساكنان محله مى شود. هدف اصلى بسيارى از 
مديران و برنامه ريزان شهرى منطبق ساختن اين دو مفهوم است 
(لنگ،1381،ص27). واژه ى توسعه ى پايدار نيز كه از دهه ى هفتاد 
ميالدي در جهان مطرح گرديد، در كشورهاي توسعه يافته طي دو 
دهه مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفت به نحوي كه بحث پايداري 
به عنوان ركني از ابعاد توسعه و در واقع بستر توسعه جاي خود را 
باز نمود. اين در حالي است كه در اين كشورها سازماندهي امور 
بر مبناي علم مديريت سال ها مورد تجربه قرار گرفته بود. توسعه 
درواقع نشان گر فرايندي است كه طي آن پايداري مي تواند اتفاق 
بيفتد. اما پايداري مجموعه اي از وضعيت هاست كه درطول زمان 
دوام دارد. منظور از توسعه ى پايدار، حفاظت صرف از محيط زيست 
نيست، بلكه مفهوم جديدي از رشد اقتصادي است كه عدالت و 
امكانات زندگي را براي تمامي مردم جهان و نه تعداد اندكي از افراد 
برگزيده است (ازكيا و غفاري، 1382). امروزه اهميت نقش مؤثر 
مردم و مشاركت آن ها در حركت به سمت توسعه ى پايدار شهرى 
بر كسي پوشيده نيست و روشن است كه براي حركت به سمت 
توسعه ى پويا و پايدار كه متعلق به مردم امروز و نسل هاي آينده 
باشد، بايد خود مردم از دسترسي به فوايد توسعه احساس رضايت و 
عدالت كنند. همان ها هم بايد تعيين كنند كه مالك موفقيت يا عدم 

موفقيت چيست (لنگرودى و سخايى،1388،ص126.111).

شورا و مشاركت
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روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش حاضر تحليلىـ  توصيفى يا ژرف نگر است،كه به منظور انجام اين پژوهش به روش اسنادى و به تهيه ى اطالعات و تجزيه و تحليل اقدام 
شده است. در مرحله ى اسنادى و گردآورى اطالعات از كتب، نشريات، نتايج همايش ها و كنفرانس ها و پايگاه هاى شبكه ى پردازش شده و نهايتًا با استخراج امكانات و 

فرصت ها، محدوديت ها و تهديدات، حاصل اين شناخت به ارائه ى پيشنهادات منجر گرديد كه به عنوان راهبردهايى براى رفع محدوديت ها در اين زمينه مى انجامد.

رخساره هاى نظرى
مفهوم مشاركت

Participation به معنى قسمت، جزء و بخش گرفته شده و از ريشه ى التين Participation به معنى قسمت، جزء و بخش گرفته شده و از ريشه ى التين Participation Part انگليسى است. اين كلمه از ريشه ى Part انگليسى است. اين كلمه از ريشه ى Part Participation مشاركت معادل واژه ىParticipation مشاركت معادل واژه ىParticipation
به معناى با خود داشتن و سهيم شدن در چيزى يا گرفتن قسمتى از آن است (آريانپور، 1374،ص285). تجربيات جهانى نشان مى دهد كه از دهه ى1980ميالدى به بعد در 
برنامه هاى توسعه ى شهرى توجه فزاينده اى به رويكرد مشاركتى صورت گرفته است تا جايى كه در حال حاضر مشاركت شهرى رمز موفقيت پروژه هاى توسعه ى شهرى 
است. تأكيد بر اصل مشاركت در برنامه ريزي به اين دليل است كه توسعه بيش از هر چيز به انگيزش و يادگيري نيازمند است و در بهبود و كفايت مستمر توانايي هاي 
دروني تجلي مي يابد و اين امر مستلزم مشاركت در تمامي مراحل يك برنامه ريزي توسعه اي است. مشاركت موردنظر عالوه بر دوره ى طراحي برنامه ها، همه ى مراحل 
مطالعات، هدف گذاري، سياست گذاري، ارزيابي، تأمين منابع، اجرا، نظارت و ارزش يابي را نيز در بر خواهد گرفت (رضوانى،1383،ص214). با گسترش مفهوم مشاركت در 
ميان دست.اندركاران و صاحب نظران توسعه و به ويژه توسعه ى پايدار، عده ى زيادي از فعاالن توسعه به ارائه ى راهكارهاي علمي و منطقي در راستاى ترغيب و تشويق به 
مشاركت و از طرفي اهميت موضوع مشاركت در توسعه پرداخته اند (لنگرودى و سخايى،1388،ص126.111). مشاركت الزمه ى توسعه.ى شهرى است و برنامه ريزي هاي 
مشاركتي در جوامع شهرى، سبب ارتقاي كيفي جوامع شهرى و گرايش به توسعه اي خودجوش از درون جامعه مي گردد. مشاركت، مفهومي ذاتي در جوامع بشري است 

 (Wang, Xiaojun et al., 2008, P: 86).كه براي تحكيم آن، نياز به برنامه ريزي از پايين به باال و ارتباط بين همه ى مؤلفه هاي موجود در اين زمينه وجود دارد

مشاركت و مديريت شهري
يكى ازاصول برنامه ريزى در دنياى جديد، توجه به مشاركت فعال و اثربخش همه جانبه ى افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه، مى باشد (محسنى تبريزى،1374،ص54). 
در اين راستا مهم ترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت ساكن در قالب اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و حفاظت 
ازحقوق شهروندان، تشويق به توسعه ى اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظت از محيط كالبدي دانست. بنابراين، هنگامي كه شهر، داراي مشكالت و نارسايي هايي 
درچرخه ى امور خود است و از مشكالت بهداشت شهري و آلودگي هاي محيطي و اقسام آسيب هاي اجتماعي رنج مي برد وبحران هايي، همچون مسكن، نقص درظرفيت 
كافي تأسيسات عمومي، بيكاري، كمي درآمد، حاشيه نشينى، رشد خودروي شهري و بي هويتي درشكل گيري بافت ها و ساختمان ها را تجربه مي كند ، مي توان گفت كه 
مديريت شهري در تنگنا و نارسايي به سر مى برد. در اين باره، مديريت شهري بايد ضمن دارا بودن برنامه براي وضع موجود شهر و فايق آمدن بر مشكالت آن، برنامه هاي 
آينده ى شهر را تدوين كرده، بر اساس آن ها، به ترسيم آينده ى ايده آلي كه بر مبناي واقعيت ها و شرايط زمان و مكان قرار دارد، بپردازد. در اين مورد، مديريت شهري بايد 
حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد (شيعه ، 1382،ص39). از ديدگاه ديگر مي توان مديريت شهري را درمسير يك توسعه ى قانونمند و پايدار مورد توجه قرار داد. 
اين مورد، بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه نحوه ى مديريت بر جريان مطلوب زندگي شهرى، مى تواند در بهبود سكونت گاه هاي انساني و پايداري توسعه ى شهري، 
مهم ترين نقش را ايفا كند. زيرا عامل اجازه دهنده و تنظيم كنندة برنامه هاي شهري ازكارآيي مديريت شهري نشأت مي گيرد نكته ى نهايي اين كه مديران شهري مي توانند 

با جلب مشاركت مردم بر توانايي هاي مديريت شهري بيفزايند .شكل زير ارتباط ميان مديريت شهري و شهروندي و حقوق شهري را نشان مى دهد.
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توسعه ى محله اي بر اساس تو سعه ى پايدار شهري
بستر  بايستي  محله اي  توسعه ى  اصول  به  رسيدن  براي 
مناسبي براى تحقق اين امر مهيا گردد، اين بستر مناسب 
همان قابليت ها، ظرفيت ها وتوان هاي محيطي، اجتماعي، 
در  بالقوه  صورت  به  يا  .ظرفيت ها  مى باشد  و...  اقتصادي 
جامعه و محيط موجود هستند يا اين كه به صورت بالفعل 
مورد استفاده قرارمي گيرند. يكي از ابزارهاي توسعه كه به 
صورت چندوجهي هم موجب صرفه جويي در مصرف زمين 
و استفاده ى بهينه از زيرساخت ها مي شود و هم به پركردن 
باير و بالاستفاده و كم استفاده درداخل محدوده ى  اراضي 
توسعه ى  مي باشد.  ميان فزا   توسعه ى  مي پردازد  محالت 
ميان فزا توسعه ى مجدد از درون فرآيندي است از توسعه 
در اراضي خالي و باير و كم استفاده در داخل مناطق موجود 
Carry,)دارد توجه  درخور  توسعه ى  قابليت  كه  شهري 

John. 2001, P: 220.235). توسعه ى ميان افزا موجب 
افزايش الگوي فشرده  از توسعه كه در آن زمين به عنوان 
ابزار توسعه ى مجدد به تقويت و ارتقاي پايداري واحدهاي 
همسايگي (محالت) همانند توسعه هاي تجاري و صنعتي 
عمل نمايد. اين نوع توسعه ى تقويت محلي تحت عنوان 
واحد همسايگي، (جايي كه پيوسته و منظم موجب افزايش 
كند،  تسهيل  را  همسايه ها  بين  مي شود)  زندگي  كيفيت 
نهايتًا توسعه ى ميان.افزا مي تواند به كاهش رفت و آمدهاي 
از  بلندمدت، استفاده از خودرو و مصرف سوخت  روزانه ى 
مجاور  و  شهر  مراكز  در  سكونت  محل هاي  ايجاد  طريق 

ترابرى عمومي، كمك كند.

توسعه ى پايدار شهري
توسعه ى پايدار و توسعه ى پايدار شهري طي دهه هاي اخير 
رفته رفته به واژه اى نوين و مسلط در ادبيات نظري و علمي 
رايج در باب توسعه و برنامه.ريزي شهري تبديل شده است. اين 
واژه اگر چه ناظر به برداشت ها و تفسيرهاي گوناگون مي باشد، 
اما در مجموع بر  پايداري و استمرار توسعه براي همگان و 
نسل هاي آينده طي زمان و بر همه جانبه نگري ابعاد پيچيده ى 
اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي فرايند توسعه در سطح 
يك كشور يا شهر تأكيد دارد. مهم ترين دغدغه اي كه موجبات 
تعمق و توجه جدي صاحب نظران و برنامه ريزان شهري را به 
سوي مفهوم “توسعه ى پايدار شهري” جلب نموده، واقعيت 
رشد شتابان شهرنشيني در جهان امروز و تداوم آن در آينده 
از يك سو و رشد حيرت آور چشم گير كالن شهرها به ويژه در 
كشورهاي جنوب و پيامدهاي زيان بار آن براي ساكنان اين 

مناطق مى باشد(راهنمايي و پور موسي، 1385).

مشاركت توسعه اى
در سكونت گاه هاى غيررسمى مشاركت شهروندان معمولى 
مشاركت كسانى سروكار  مسأله ى  با  بلكه  نيست،  مطرح 
داريم كه به عنوان ساكنان غيررسمى شهرها شناخته شده 
و بنا به داليلى، در بسيارى از موارد، حتى از ابتدايى ترين 
حقوق شهروندى نيز محروم گشته اند. مشاركت از نوعى 
است  توسعه اى  مشاركت  مى باشد  مدنظر  جا  اين  در  كه 
و آن فرايندى جامع است كه افراد و گروه هاى اجتماعى 
منطقه اى در تمامى مراحل توسعه به.گونه اى فعال و سهيم، 

مشاركت مى كنند. در اين شيوه از مشاركت، مردم محلى درتفكر، برنامه ريزى، تصميم گيرى 
و اجراى برنامه ها و همچنين نظارت و ارزش يابى كارها سهيم شده و نقش فعالى را ايفا 
نموده، درمنافع برنامه ريزى نيز سهيم مى شوند. دراين الگو كه به عنوان توسعه ى مشاركتى 
از پايين ناميده مى شود بر هويت محلى، هدف هاى واقعى، تأمين نيازهاى اساسى عمومى، 

فنآورى مناسب و تشكل هاى مردمى تأكيد مى شود (آقابخشى،1382، ص2).

 اهداف و اصول توسعه ى محله اي بر اساس توسعه ى پايدار شهري
1: توسعه ى فشرده با تراكم بهينه

توسعه  ى فشرده، به معناى توسعه اى است كه بر اساس مقياس انسانى طراحى شده است. 
توسعه ى فشرده موجب افزايش برهم كنش هاى اجتماعى از طريق فضاهاى شهرى مانند 
پارك ها و ساختمان هاى عمومى كه در نزديك هم بنا شده اند مى شود و مى توانند مردم را 
به پياده روى در رسيدن به كاربري هاى مختلف تشويق نمايند. اين نوع توسعه در محالت 
قديمى بايستى به صورت توسعه ى فشرده با تراكم بهينه باشد، الگوهاى توسعه ى فشرده 
براى تمام كاربري ها (هم كاربري هاي مسكونى و غيرمسكونى) مى تواند موجب افزايش 
كارايى بهره بردارى از زمين گردد و همچنين هزينه هاى مربوط به ايجاد زيرساخت ها و 

خدمات عمومى را كاهش مى دهد.

2: كاربرى مختلط
توسعه ى محالت قديمى مطابق نظريه ى توسعه ى پايدار شهري بايستى بر اساس كاربرى 
مختلط باشد. اين بدين معناست كه كاربرى اراضى غيرمسكونى مانند تجارى ـ خدمات 
شهرى و فضاى باز با كاربري اراضى مسكونى آميخته مى شوند. كاربرى مختلط موجب 

ايجاد يك مركز محله يا كانون تمركز مى شود.

3: اشكال مختلف حمل ونقل
به وسيله ى  سنتى  همسايگى  واحدهاي  توسعه ى  منظور  به  محلى  دسترسى  شبكه هاي 
به هم پيوسته كه  به شبكه ى سيستم هاي گردشي  اتصال  با  اشكال مختلف حمل ونقل، 
شبكه هاي  مي گردند.  ايجاد  مي كند،  تسهيل  را  رانندگي  و  دوچرخه سواري  پياده روي، 
سنتى،  شبكه هاى  در  كوتاه  بلوك هاى  به.وسيله ى  محالت  توسعه ى  براى  دسترسي 
مسيرهاى چندگانه و مسيرهاى مستقيم براى پياده روها و دوچرخه سوارى، تكميل مى شوند. 

(وحدانى،1384،ص28).

مفهوم محله در شهرهاى ايران
از دوران اسالمى محله به عنوان سلول شهر سنتى داراى محدوده هاى مشخص و معين 
بوده و از نظر اجتماعى نيز بر حسب سكونت گاه قوم، نژاد، مذهب يا فرقه اى خاص بوده 
است. براين اساس جامعه ى شهرى رنگ گرفته از نظام عشيره اى در روند شكل گيرى 
به  بافت كالبدى محله  به محله معروف شده اند.  ايجاد كرده كه  را  خود مجموعه هايى 
عنوان تبلور فضايى شرايط اجتماعى ـ اقتصادى جامعه داراى انسجام و همگنى خاصى 
است. اصول و عناصر تشكيل دهنده ى محله در نظام سنتى، تحت تأثير شرايط اقتصادى 
و اجتماعى و مبتنى بر شرايط توسعه ى درون زا بود كه نقش غالب را فرهنگ سنتى ايفا 
و  به شهرها  روستاييان  مهاجرت  و  اجتماعى  كار  پيچيده شدن  ورود خودرو،  با  مى كرد. 
گذر از نظام سنتى و ورود به فضاى جديد توسعه در شهرها در قالب نظام فعلى با ايجاد 
تغييرات بنيادى رقم خورد و در نتيجه ى آن دخالت هاى سنگينى عينى و مادى در كالبد 
شهر رخ داد. بدين ترتيب مى توان گفت محله هاى شهرى در ايران به تناسب قرارگيرى 
در شرايط اقتصادى و اجتماعى با تحوالت مختلفى مواجه شده اند و با گذشت زمان مفهوم 
محله دچار تغيير و تحوالتى شد به گونه اى كه در نظام شهرنشينى و شهرسازى كشور 
محله هاى سنتى كمتر به مصداق گذشته و با كاركردهاى قابل انتظار از آن ها وجود دارد 
و مهم ترين قانونى كه محله در آن تعريف شده است، قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات 
كشورى مصوب سال1362 است. حدود محله هاى شهرى تابع تقسيمات شهرى است، در 
شهرهاى بزرگ از به هم پيوستن چند محله ى شهرى منطقه ى شهرى تشكيل مى شود 

(صرافى، 1389، ص98.96).

اشكال مختلف عدم مشاركت
مشاركت غيرواقعى و فريبكارانه : استفاده از نيروى كار و منابع مردم محلى براى رسيدن به 
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اهداف طرح، بدون اين كه قدرت تصميم گيرى و دخالت مؤثر به آن ها اعطا شود.
مشاركت تزئينى : درخواست انجام كارى از افراد، بدون اين كه هدف آن كار را بدانند.

مشاركت ظاهرى : افراد ظاهراً در كارها، مشاركت داده شده اند ولى درواقع اختيارى درباره ى موضوع و روندكارها ندارند.
اشكال مختلف مشاركت

مشاركت مشروط به برابرى انسان ها و منوط به آزادى آن هاست كه بايستى فرصت مناسب براى كليه ى مردم جهت تأثير گذارى بر سياست ها و اجراى برنامه هايى كه در 
زندگى عمومى و خصوصى آن ها مؤثر است، داشته باشد. همچنين دولت بايد امكان رقابت را براساس شايسته ساالرى افراد فراهم نمايد و مشاركت بايد به گونه اى باشد 
كه در قالب هاى پايدار و مقبول جامعه و دولت تبلور مى يابد و به نوعى توان بخشى به گروه هاى ضعيف است كه در نتيجه ى آن مى توانند به سهمى كه در زندگى آن ها 

تأثير خواهد گذاشت دست يابند (محمودى صبا،1389،ص3).
مشاوره : مسؤوالن يا برنامه ريزان نظرات مردم را جويا مى شوند و به نظر آن ها به طور جدى در تصميم گيرى ها توجه مى شود.

مسؤوليت پذيرى مردم : شهروندان مى توانند فعاليتى را آغاز كنند، خود تصميمات را اتخاذ كرده و نهايتًا محصول نهايى كار را تعيين كنند.
تصميم گيرى مشترك : همه ى اعضاى جامعه بدون در نظر گرفتن سن و سوابق فرصت مى يابند تا در روند امور شركت كنند و سهم برابرى بر تصميمات داشته باشند 

اين نوع مشاركت بهترين شكل مشاركت مى باشد (عبدى و كريمى آذر،1389،ص6).
محله از ديدگاه برنامه ريزى شهرى

از ديد برنامه ريزى شهرى، محله را مى توان به صورت بخش قابل شناسايى از محدوده اى شهرى و يا محدوده اى تركيب شده از كاربرى هاى تأمين كننده ى نيازهاى 

ساكنان در ساختار شهر تعريف كرد (Cowan,2000,P:265). سيدنى براور در كتاب محله ى خوب معتقد است محله نوعى مكان است، مكانى كه مردم در آن زندگى 
مى كنند. در اصل محله، مكانى است داراى خانه هايى براى زندگى و كاربرى هاى چون پارك، مدرسه، فروشگاه... اما وجود اين كاربرى ها نمى تواند آن را فراتر از مفهوم 
محله يا كمتر از آن بسازد و عالوه با وجود آن ها نيز بايد به گونه اى برنامه ريزى شود تا اين مكان، شكل محله را به خود بگيرد. همچنين محله عالوه بر بعد كالبدى، 
يك مكان اجتماعى است. در تمييز بين اجتماع محلى و محله بايد دقت شود كه اجتماع محلى به گروه تشكيل دهنده ى واحد اجتماعى اطالق مى شود، اما محله و بافت 

                  .(Brower , 1996 ,P:2) كالبدى، اجتماع محلى را دردرون خود جا مى دهد

عوامل مهم و مؤثر در نظام مشاركت
1) حكومت و (شرايط سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى حاكم بر جامعه)

2) متخصصان و برنامه ريزان
3)مردم

4) نهادهاى مشاركت كننده در جامعه (دولتى، نيمه خصوصى، خصوصى)
5) نظام مشاركتى (سيستم مربوطه، شامل اجزاء و كليت آن، روش هاى به كارگرفته شده جهت مشاركت (فنون و تكنيك ها) انگيزه هاى مشاركتى و مبانى نظرى نظام مشاركتى

6) اهداف و اولويت ها
7)عواملى چون آموزش هاى الزم، اطالع رسانى، تبليغات مناسب (ياور،1380،ص27)

اصول مشاركت جامعه محور
  تحقيق با جامعه و نه بر روى جامعه انجام مى گيرد.
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  سودبران مختلف در فرايند پژوهش همكار يكديگر هستند.
  افراد از همديگر آموزش مى بينند.

  توسعه ظرفيت سازى منطقه اى را باعث مى شود.
  توانمندسازى افراد از دستاوردهاى مهم مى باشد.

  به تعادل بين پژوهش و عمل گرايى منجر مى گردد.
براى بهره مندى از مشاركت و پويش اجتماعى مردم، رسيدن به شهرى پايدار و مشاركتى در سايه ى حضور فعال و مؤثر مردم در بخش غيردولتى و ايجاد بستر الزم، 

ضرورى است كه آنان را مورد تشويق و حمايت قرار داده و به عبارت ديگر توانمند نمود(خوب آيند،1384).

سير تحول برنامه ريزى و پيدايش برنامه ريزى مشاركتى
براساس طبقه بندى پيتر هال دوره هاى مهم برنامه ريزى شهرى در قرن بيستم به سه دوره تقسيم مى شوند:

دوران اول: دوران طرح هاى جامع (1960.1930)
دوران دوم: دوران برنامه ريزى سيستمى (1980.1960)

دوران سوم: دوران برنامه ريزى دموكراتيك مشاركتى(1980به بعد)
جدول زير سير تحول رويكردهاى برنامه ريزى را نشان مى دهد:

نتيجه گيرى
با توجه به مطالب ارائه شده مى توان نتيجه گرفت كه مشاركت، ابعاد گوناگونى دارد كه هر كدام ويژگى خاص خود را دارد. اما نحوه ى عملى شدن مشاركت از جمله 

مشاركت عمومى و استفاده از ظرفيت هاى مردمى در جهت توسعه ى پايدار شهرى، زمانى صورت مى پذيرد كه ساكنين اين مناطق 
در مرحله ى بررسى راه حل ها و تصميم گيرى به حساب آيند و درگير شوند و در برنامه ريزى، تقسيم كارها، اجراى كارها و ارزيابى 
برنامه ها مشاركت فعال داشته باشند همچنين از نتايج مشاركت ها بهره مند شوند. پس جهت رسيدن به توسعه ى پايدار محله اى 
كه هدف اصلى هر نوع برنامه ريزى و توسعه ى پايدار شهرى است مشاركت هرچه بيشتر مردم ساكن در محالت شهرى را طلب 
مى كند تجربه نشان داده است كه مشاركت مردمى در امور شهرى باعث بهبود كارايى، تخصيص هزينه به اولويت هاى اجتماعى 
و پروژه هاى زيربنايى مى گردد. مشاركت مردمى كه نوعى تمركزگرايى در اداره ى امور مى باشد باعث افزايش توسعه ى انسانى و 
عوامل برابرى و تحقق عدالت اجتماعى مى گردد. در پايان خطوط كلى راهبردى، در جهت ارتقاى كيفيت فضاى زندگى در اين گونه 

سكونت گاه ها، مى توان راهكارهاى زير را پيشنهاد كرد:

منبع : مهندسين مشاور فرنهاد، 1379
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ارائه ى راهكارها و پيشنهادات

 * برگزاري جلسات مستمر مديران با مردم در زمان هاي مشخص
 *  برگزاري جشن ها و مراسم محلي براي باالبردن تعلق اجتماعي شهروندان

 * اطالع رساني درخصوص ضرورت شركت داوطلبانه ى شهروندان در امور شهري
 *  طراحي سايت هاي نظرخواهي از ساكنين محله ها

 *  برقراري روابط الكترونيكي و حركت كردن به طرف شهرداري الكترونيكي
 *  فعال كردن سراى محله و هويت بخشيدن به آن

 * جلب اعتماد شهروندان از طريق به فعليت رساندن نظرات شهروندان
 *  نظرخواهي از شهروندان در خصوص اجراي طرح هاي شهري

 *  افزايش ناوگان اتوبوس راني، براي نظم دهي به زمان رفت و آمدها
 *  باالبردن  سطح فرهنگ و اخالق

 *  آموزش فنون و مهارت هاى فنى الزم براى به دست آوردن مشاغل مناسب دايمى
 *  اتخاذ شيوهاى هم فكرى و تبادل نظر و اطالعات به منظور آگاه سازى شهروندان از اهداف اختيارات

 *  جلوگيرى از افزايش شتاب زده ى جمعيت و تشكل محالت جديد درسطح كالن
 *  تقويت و بهسازى بافت هاى فرسوده و ايجادكاربري هاي جديد در سطح محله

 *  استفاده از توان بخش خصوصى در امر مشاركت
 *  انجام مطالعات برنامه ريزي در سطح محالت با توجه به برنامه هاي موجود درسطوح فرادست و فرودست

 *  انجام مطالعات جامع در زمينه ى شناسايي و احياي امكانات بالقوه و بالفعل با توجه به تقسيمات كالبدي و سلسله مراتب فضايي
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درك الگوي
مصرف انرژي خانگي

در انواع تحوالت  مختلف شهري

چكيده
شهر به خاطر مجازي بودنش اثريست ماندگار بسته به رفتار 
آدمي و به خاطر وابسته بودن شهروندان، ميراث تمام نسل هاي 
ماست. با نگاهي گذرا به سير تحول شهر و رابطه ي آن با مؤلفه هاي 
تعجب آور چون جرم، ونداليسم و... اين بار اين مطالعه سعي برآن 
دارد كه مقدار انرژي مصرفي براي حمل ونقل و كارهاي پخت وپز 
و غيره، آن را در سطح خانگي اول مطابق با انواع تحوالت شهري 
مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار دهد. شهر بندانگ اندونزي 
به عنوان منطقه ي مورد مطالعه برگزيده شد، اطالعات موجود 
مصرف انرژي خانگي از طريق پرسش نامه به دست آمد، اين 
نتايج دو يافته ي اصلي را در ارتباط با مصرف انرژي خانگي نشان 
مي دهد. اول اين كه منطقه ي برنامه ريزي نشده بر حسب مصرف 
انرژي بر طبق هر ميزان درآمد مهم تر از مناطق برنامه ريزي و 
كنترل نشده است. دوم اين كه افراد كم درآمد،  درصد بيشتري از 

درآمدشان را صرف مخارج انرژي مي .كنند تا افراد پردرآمد.

كليد واژه: منطقه ي تجاري، مسكوني كنترل شده، شهرهاي 
اقماري،  ناحيه ي شهري طراحي نشده

نوشته  :  پرمانا و همكاران
ترجمه و تلخيص :

 ابوذر سام ،كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري
  كاوه زال نژاد ،كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مطالعه و بررسي مقايسه اي در شهر 
باندونگ اندونزي

تجربيات جهـــانى
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ايجاد جوامعي است كه به دليل مجاورت مبدا و مقصد مردم پياده و يا با دوچرخه 
UDFتردد مي كنند. اين اولين نوع UDFتردد مي كنند. اين اولين نوع UDF است كه در اين مطالعه قرار دارد. دومين 
UDFنوع UDFنوع UDF،  تحوالت منطقه برون شهري بدون برنامه ريزي است. به طور حتم 
مناطق برون شهري برنامه ريزي شده خصوصًا در شهرهاي كشورهاي پيشرفته 
وجود دارد. در مورد تحوالت فاصله اي منطقه ي بيشتري نياز است. اين ويژگي 
مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده را از مناطق مسكوني ـ تجاري متمايز 
مي كند. در اين بررسي يك منطقه ي برون شهري برنامه ريزي نشده به عنوان 
توسعه ي شهري برنامه ريزي نشده به مناطق ثانوي تعريف مي شود. اين وضعيت 
به دليل فرايند پراكندگي كنترل نشده امكان پذير مي گردد و بنابراين خصوصيت 
تراكم كم، تحوالت پراكنده و مجزا، تحوالت بسيار كم تجاري و تحوالت يك 
در ويان (يا سريع) را داراست. (اوين 1979) ويژگي هاي مناطق برون شهري 
برنامه ريزي نشده و كم تراكم احتماًال مصرف انرژي كمتري را نسبت به اين 
واقعيت دارد كه شهر پرتراكم، انرژي انتقالي كمتري دارد كه نيومن و كن ورلي 

آن را در سال 1989 مطرح كردند.
شهر اقماري يعني سومين نوع UDF مي تواند از دو مرحله به وجود آيد كه 
به آن شهر اقماري پيشرفته مي گويند كه اساسًا به دليل محدوديت اراضي در 
درون شهر رشد كرده و توسعه مي يابد و ديگري شهر اقماري برنامه ريزي شده 
است كه باالخص نيازهاي خانه سازي را برطرف مي سازد. فانگ و فريبرن در 
سال 1981 گفتند كه هدف اصلي تحوالت شهر اقماري برنامه ريزي نشدند 
كه خوابگاه باشند اما تا اندازه اي مستقل بودند. يه و يوان در سال 1986 گفتند 
كه هدف اصلي تحوالت شهر اقماري در چين اين بود كه به منظور جلوگيري 
از رشد جمعيت و صنايع آن ها را از مناطق مركزي شهري شهرهاي بزرگ 
بيرون به هر حال در اندونزي،  هر دو نوع شهرهاي اقماري برنامه ريزي شده و 
پيشرفته اكثراً شهرهاي خوابگاهي هستند و بنابراين خانه ها و محل كار نزديك 
نيستند. ساكنين شهرهاي اقماري مانند همكارانشان در مناطق برون شهري 
برنامه ريزي نشده از اطراف به مركز شهر تردد مي كنند. اين فرايند نيازمند انرژي 
چشمگيري جهت تردد براي ساكنين هر دو شهر اقماري برنامه ريزي شده و 
مناطق برون .شهري برنامه ريزي نشده است. با وجودي كه تاثيرات مختلفي بر 
ساكنين هر دو نوع تحوالت شهري دارد. مشخص ترين حالت مصرف انرژي 
در اين 3 نوع تحوالت مختلف شهري، انرژي انتقالي است. مقايسه ي مصرف 
انرژي خانگي در 3 نوع تحوالت شهري به نظر قابل توجيهند زيرا يك مكان 
جغرافيايي مشترك و همين طور منابع شهري مشتركي دارند. اين بررسي 
در بخش خانگي 3 نوع تحوالت مختلف  شهري به عهده گرفته شد و شهر 
باندونگ اندونزي به عنوان منطقه ي مورد مطالعه انتخاب شد زيرا يك شهر 
تك هسته اي (محوري) با يك مركز واحد و پراكندگي محيط (اطراف شهر) 

است و همين طور يك شهر اقماري هم دارد.
2UDFـ وضعيت كنوني سه 2UDFـ وضعيت كنوني سه UDF در منطقه ي مورد مطالعه (بررسي) :

باندونگ مركز استان جاوه ي غربي اندونزي است كه در170 درجه ى شرقي و 
6 درجه و 55 دقيقه ى جنوبي واقع شده است.

منطقه ي كنوني شهر باندونگ،16767 هكتار است. منطقه ي تجاري مركزي 
باندونگ در مركز جغرافيايي شهر واقع شده است.

تصوير شماره ى 1 . گسترش و توسعه ي شهر باندونگ

   

1. مقدمه
فرايند تحوالت شهري در شهري كه به صورت طبيعي در حال رشد است يا 
در شهري كه كنترل تحوالت بي پايه است عمومًا به 3 نوع تحوالت مكاني 
منجر مي شود كه در مجموع به آن ها انواع تحوالت شهري (UDF) اطالق 
مي شود. اين بررسي تحوالت شهري را به عنوان ظهور رشد و تحوالت قطعي 
مكاني و فاصله اي توصيف مي كند كه نتيجه ي فعاليت هاي مردم در مناطق 
شهري هستند. به طرز مشابه، اندرسن و گروهش در سال 1996، (UDF) را 
به عنوان طرح هاي فاصله اي مشاغل و فعاليت هاي مردم در برهه ي خاصي 
از زمان مي دانند. اين امر انواع مختلف تحوالت شهري را مناطق برنامه ريزي 
شده و يا نشده عنوان مي كند. اين تعريف، استفاده از زمين را به عنوان عامل 

اوليه ي شكل گيري شهري نمي داند.
UDF برنامه ريزي و كنترل شده يا كنترل نشده عمومًا در يك شهر توسط مناطق 
كنترل شده ي مسكوني و تجاري در مركز شهر. مناطق برنامه .ريزي نشده ي 
برون شهري و شهرهاي اقماري برنامه ريزي شده مشخص مي شوند. جهت هدف 
مقايسه ي مصرف انرژي،  كنترل تحوالت و مكان جغرافيايي، شايد براي اين 3 
UDFنوع UDFنوع نوع UDF شاخص هاي اصليـ  مقايسه ي مصرف انرژي بسيار ضعيف است  شاخص هاي اصليـ  مقايسه ي مصرف انرژي بسيار ضعيف است 
بنابراين پر واضح است كه اماكن مسكوني همانگونه كه در مطالعات به دست 
آمدهـ  متغير كنترلي اصلي براي انرژي انتقال هستند. در شهرهاي كشورهاي در 
حال پيشرفت، مرحله .ي اوليه ي مركز شهرها اساسًا از يك منطقه ي مسكوني 
كنترل نشده ي اصلي، رشد مي كند كه بعدها فعاليت هاي تجاري را براي تشكيل 
اراضي مختلط تقويت مي كند. شهر در حالي كه رشد نمي كند مقامات محلي اين 
منطقه را براي اين كه به صورت يك منطقه ي كنترل شده ي مسكونيـ  تجاري 
شود قانونمند و تنظيم مي كنند. پترسون (1979) عنوان كرد كه برنامه ريزان با 
مشكالت تركيبات مجموعه ي مناسب استفاده از اراضي بسيار در ارتباطند. يكي 
از مزاياي استفاده از اراضي مختلط و توانايي آن جهت كاهش انرژي انتقالي، 
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2  . 1  .  مناطق مسكوني و تجاري كننده شده:
يكي از جذابيت هاي زندگي شهري (شهرنشيني)،  نزديكي محل كار، مغازه ها و ديگر مناطق اجتماعي، تحصيلي و امكانات 
تفريحي است از اين رو ايجاد عملكردهاي مختلط مي تواند مردم را براي زندگي، كار و بازي به اين منطقه جذب كند. منطقه ي 
مسكوني ـ تجاري كنوني در باندونگ نتيجه ي فرايند تغيير است كه سال ها دستخوش تحول شده است، به هر حال، طبق 
CDPAآخرين برنامه فاصله اي شهري سال هاي 2013ـ  CDPA 2003) 2003آخرين برنامه فاصله اي شهري سال هاي 2013ـ  2003 (CDPA 2003) مقامات شهر كاربردهاي مختلط موجود در مركز 
شهر را با تشويق بخش هاي خصوصي كنترل مي كنند تا كسب و كارشان را در اين منطقه بنا كنند. مناطق تجاري در واقع 
فقط در مركز شهر متمركز نشده اند اما به نظر مي رسد كه پيشرفت طولي (خطي) جادهها خصوصًا در طول جاده هاي شريان 

اصلي را دنبال مي كند.

2  .  2. مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده:
پراكندگي شهري به احتمال قوي توسط دو عامل كلي كه نيوال (1977) آن را جذب برون شهري و دفع منطقه ي مركزي 
مي نامند. در منطقه ي مورد مطالعه علت جذب برون شهري و دفع شهري سرمايه گزاران بخش خصوصي هستند كه جهت 
سرمايه گزاري به دنبال زمين هاي نسبتًا ارزان تر اطراف شهر هستند. اما علت دفع منطقه ي مركزي به دليل قيمت باالي 
زمين ها است كه خارج از توانايي افراد عادي يعني با درامد متوسط است اين مسئله باعث حاشيه نشيني افراد كم درامد است. در 
اطراف مناطق (شهري) مي شود. فرايند پراكندگي كه منجر به مناطق برون شهري مي شود هم مي تواند با انرژي نسبتًا ارزان 
قيمت به وجود آيد كه موجب پراكندگي مشاغل مختلف مي شود. مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده در شهر باندونگ كه 
به آن ها دهكده هاي سنتي مي گويند كه معموًال توسط اكثر برنامه ريزان شهري فقط مورد يك استفاده ي خاص قرار مي گيرند. 
هيچ استفاده ي مختلط (چند جانبه) قابل توجهي در اين UDF ديده نشده زيرا به طور عمده توسعه ي برنامه هاي اسكان 
(اقامت) توسط خود شهروندان يا بنگاه داران به وجود مي آيد. اين تحوالت (توسعه) محل كار و منزل را مسلمًا تفكيك كرده 
است عالوه بر اين سرويس حمل و نقل عمومي ناكافي در شهر باعث شده كه شهروندان با درامد متوسط و باال خودشان 
اتومبيل شخصي داشته باشند. يك تحقيق جديد نشان مي دهد كه عملكرد و بازدهي سرويس حمل و نقل عمومي بسيار بد، 

مورد استفاده اكثر كاربران بدان وسايل عمومي حمل ونقل قرار مي گيرد.
ادامه ي تحوالت مناطق مسكوني كم تراكم بدون در نظرگرفتن تعادل ميان خانه و محل كار و تشويق و دلگرمي اندك براي 
استفاده از اراضي مختلط به تمايزات مبداء و مقصد براي اهداف كار يا خريد منتهي شده است. تحوالت مناطق مسكوني 
كم تراكم، استفاده از اراضي را يك طرح متحدالمركز در باندونگ مي داند. اين امر به تازگي در يك تحقيق مبداء ـ مقصد 
در باندونگ به اثبات رسيده است. همان گونه كه تصوير 2 نشان مي دهد شهرهاي كيالنگ، " سومور باندونگ"  و "رگل" 
شهرهاي عمده براي كار هستند. اين شهرها به ترتيب 11.1%، 9.8%، و 10.5% محل مناسب كار در درون خود شهرها محسوب 
مي شوند و مقصدهاي مطابق با خانه تا محل كار به ترتيب 12.1% ، 31.6% ، 15.8% كل ترددها هستند. اين يافته 3 حقيقت 
عمده را آشكار مي سازد: طرح متحدالمركز باندونگ، تفكيك مناسب خانه و محل كار و تقاضاي باال براي انرژي جهت حمل 
و نقل، تفكيك فاصله مربوطه مبداء و مقصد، به طور چشمگيري تقاضاي انرژي بيشتري جهت حمل (جابجايي) و نقل ايجاد 
مي كند و غلبه بر اين امر به دليل بخش خصوصي قوي و فرمانداري دهكده ي منطقه ي مسكوني برنامه ريزي نشده است 
در واقع يك شهر ورودي " در واقع يك شهر ورودي " در واقع يك شهر ورودي  كه اساسًا بدون كنترل مناسب تحوالت شهر اقماري برنامه ريزي شده  كوتاه  با  "راپاراهايانگان
مرز مشخصي دارد. خالصه مقدمه 3 نوع تحوالت شهري فوق نشان " مرز مشخصي دارد. خالصه مقدمه 3 نوع تحوالت شهري فوق نشان " مرز مشخصي دارد. خالصه مقدمه 3 نوع تحوالت شهري فوق نشان  "محسوب مي شود كه نسبت به شهر سنتي "محسوب مي شود كه نسبت به شهر سنتي "كم پانگش
مي دهد كه مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده و شهرهاي اقماري برنامه ريزي شده مسلمًا دو  UDF هستند كه به 
دليل فعاليت هاي (كاري) ساكنين شان مصرف انرژي حمل و نقل بيشتر بدارند. در مقابل ساكنين مناطق مسكوني ـ تجاري 
كنترل شده در مركز شهر از نظر نزديكي خدمات و محل كار، نفع مي برند. بنابراين ساكنين چنين اراضي مختلطي احتماًال 
انرژي جابجايي كمتري مصرف مي كنند. مقايسه ي مصرف انرژي جهت درك تاثير موقعيت اسكان و سطح تحوالت يك 
UDF با مصرف انرژي خانگي انجام شد. يك متادلوژي (اصول) مناسب در اين بررسي به كار گرفته شد تا اين يافته هاي 
مهم اثبات شوند. انتظار مي رود اين يافته ها براي برنامه ريزان شهري، مديران شهري و مقامات محلي هزينه هاي اصلي به 

سوي نيل به شهري با انرژي كافي باشد.

تصوير شماره  . 2 برآورد مبداء و مقصد
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اين مورد بعداً در بخش هاي UDF مربوطه مورد بحث و تبادل نظر 
خواهد گرفت. در يك تحقيق جداگانه N=421)) كه در شهر باندونگ 
توسط اولين نويسنده در سال 2007 انجام شد، مجموع متوسط مصرف 
انرژي در شهر باندونگ  MJ/HH7169 در ماه بود (انحراف 1373 
انتقالي چشم گير بود.  استاندارد،S=1373) كه در واقع مصرف انرژي 
يك مقايسه نشان داد كه اندونزي وسيع ترين مصرف كننده ى انرژي 
اندونزي وسيع ترين  داد كه  نشان  بود. يك مقايسه  انتقالي چشم گير 
  MJدر نقل)  و  (انرژي حمل  باستثناء  خانگي  انرژي  مصرف كننده ى 
4387 ماه است و به دنبال آن بروئني (3362) چين(3440) هند(3680)، 
مالزي(2428) و تايلند(2506) هستند. اين آمار و ارقام بر اساس داده ها و 
اطالعاتي از مؤسسه .ى تحقيق جهاني (در سال 2007) به دست آمدند.

نمونه ى ثابت مجموع  مصرف انرژي در سطح خانگي با توجه به درآمد 
خانواده در منطقه ى مورد مطالعه هم به دست آمد. چنانچه درآمد ماهانه 
لحاظ  از  واقع  در  كه  مي يابد  افزايش  نيز  انرژي  مي رود مصرف  باال 
لگاريتمي قرينه هستند. اين مسئله در بسياري از جاها مشهور شد و 
مطالعه ها و بررسي هاي بيشماري اين قضيه را تأييد كردند كه ميانگين 
درآمد حاصله و مجموع مصرف انرژي مسلمًا به هم مربوطند. براي درآمد 
و مجموع مصرف انرژي يك ميانگين حاصل شده است. براي اين كه به 
وضوح همبستگي را ميان اين دو متغير را نشان دهيم، فواصل مختلفي وضوح همبستگي را ميان اين دو متغير را نشان دهيم، فواصل مختلفي 
كه در گروه درآمد (زا) براي دست يافتن به عدد يكسان گروه درآمدزا در 

UDFهر  UDFهر  UDF استفاده شده است.
درك الگوى مصرف انرژي در رابطه با سه نوع تحوالت شهري برگزيده 
در شهر، تصوير كاملي از سطح مصارف انرژي فعلي را در شهر باندونگ 
ارايه مي دهد. توضيح  مصارف  انرژي  خانگي  حمل و نقل و خدماتيـ  

UDFتجاري در سه UDFتجاري در سه UDF در ذيل آمده است:

ـ تجاري كنترل شده 4.1. مصرف انرژي در مناطق مسكوني 
 4.1.1. مصرف انرژي در خانه

اكثر پاسخ دهندگان منطقه ى مختلط در خانه هاي دوطبقه اي كه مغازه 
دارند زندگي مي كنند كه خودشان مغازه را اداره مي كنند. طرح نقشه ها در 

مقايسه با مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده منظم تر است. 

تصوير شماره ى3ـ  طرح ريزي اليه هاي مسكوني و تجاري

UDFدرآمد خانواده ى شهروندان كه در اين UDFدرآمد خانواده ى شهروندان كه در اين UDF زندگي مي كنند بين 500 و 
USD و با ميانگين USD 937.51 و با ميانگين USD 937.51 است (S=281.59) مساحت  USD 1600USD 1600USD
(زيربنا) هر واحد 75 تا 250 متر است. بخش اصلي مصرف انرژي خانگي 
در اين مورد به خصوص شامل پخت و پز و نور و روشنايي و انرژي 
گرمايي و مصرف انرژي ديگر لوازم خانگي مي شود. تمام پاسخ دهندگان 
UDFكه در اين UDFكه در اين UDF زندگي مي كنند، در بخش تجاري كار مي كنند. ساير 
متغيرهاي مهم كه بر مصرف انرژي تأثير مي گذارند وضعيت خانه ها و 
UDFوسايط نقليه است. انواع خانه ها در اين UDFوسايط نقليه است. انواع خانه ها در اين UDF همان گونه كه قبًال شرح 
داديم، اكثراً ساختمان هاي دوطبقه يكجور و در يك رديف (ديوارهاي 
آجري با اسكلت بتوني) هستند كه در سال هاي 1990ـ 1980 ساخته 
شدند. حدود 91% خانه هاي مغازه دار پاسخ دهندگان از دستگاه تهويه ى 

 3. مجموعه ي روش ها
داده ها و اطالعاتي كه توسط اين مطالعه مورد استقاده قرار گرفتند از طريق پرسش نامه كه به 
طور تصادفي و به صورت دستي بين 500 خانوار (پاسخ گر) در 3 نوع تحوالت شهري پخش 
شده بود، به دست آمد. به پاسخ گران 1 هفته فرصت داده شده تا به پرسشنامه ها پاسخ دهند و 
فقط افراد بزرگسال خانواده ها واجد شرايط پاسخگويي بودند. تعداد 390 پرسشنامه پاسخ داده 
شد و 110 خانوار باقي مانده بنا به داليلي به پرسشنامه ها پاسخ ندادند. پاسخ شامل 140 پاسخ 
از خانواده هايي بودند كه در منطقه مسكونيـ  تجاري كنترل شده زندگي مي كنند و 105 پاسخ 
ديگر از جانب خانواده .هايي بود كه در شهر اقماري برنامه ريزي شده زندگي مي كنند. پاسخ نامه ها 
كاربرد انرژي را بر مبناي 3 منطقه ى كليدي به نام هاي سطح فعاليت پاسخگوها، ساختار مصرف 

انرژي و كاربرد فن آوري بررسي كردند.
سطح فعاليت: اين اصطالح به درجه ى فعاليت هاى مختلف اجتماعى پاسخ گر باز مى گردد 

كه نيازمند انرژى است.
ساختار مصرف: اين اصطالح به تركيب كاربردهاى انرژى پاسخ گران باز مى گردد.

انرژي جابجايي كه براي كار، خريد، مطالعه و اوقات فراغت به كار رفت، حاصل شد. سه 
فرضيه ى كاربرد انرژي شهري به نام هاي مصارف انرژي خانگي، حمل و نقل و خدماتيـ  
تجاري مورد تحقيق و ارزيابي قرار گرفتند. با اين پرسشنامه ها 2 نوع فرضيه ى پاسخ گرها 
به نام هاي پاسخ گرهاي خانگي و پاسخ گرهاي تجاري يا خدمات وجود داشت. اولين نوع 
پاسخ گرها دريافتند كه چگونه انرژي را در كارهاي منزل مصرف كنند و به همين نحو پاسخ گرها دريافتند كه چگونه انرژي را در كارهاي منزل مصرف كنند و به همين نحو 
دومين گروه پاسخ گرها چگونگي انرژي را در بخش هاي تجاري و خدمات دريافتند. فاكتور 
ANOVAتجزيه و تحليل مصرف انرژي ANOVAتجزيه و تحليل مصرف انرژي ANOVA در 9 نوع تحوالت شهري هم به كار گرفته 

شد تا تأثير انواع تحوالت شهري را در مصرف انرژي اثبات كند.
پاسخ گرهاي خانگي، كاربران انرژي در يك ساختمان مسكوني هستند كه انرژي را براي 

مصارف خانگي استفاده مي كنند.
پاسخ گرهاي تجاري يا خدماتي كاربراني هستند كه در يك ساختمان تجاري ساكنند و 

انرژي را براي مصارف تجاري يا خدماتي به كار مي برند.

 4. مصرف انرژي در UDF 3 در منطقه ى مورد مطالعه:
مصرف انرژي خانگي بستگي به عوامل مختلفي دارد. مصرف انرژي در كشورهاي نزديك 
استوا فصل به فصل تغيير مي كند. به هر حال در كشورهاي گرم سيري مصرف انرژي فصلي 
به طور كلي وجود ندارند. نوسان ساعتي فشار برق از يك طرح 24 ساعته ى نوبتي با دو طرح 
اوج مصرف يكي در ساعت 12 ظهر و ديگري در حدود 6ـ  8 شب تبعيت مي كند. تالش هاي 
بي شماري شد تا مصرف انرژي در سطوح مسكوني و خانگي مطابق مدل معيني درآيد. از 
يك سيستم شبكه اي آزمايشي براي تخمين ساعتي مصرف انرژي استفاده كردند. منطق و 
استدالل قديمي به كار بردند. نمونه اي از 2 معادله ى قديمي لگاريتميـ  خطي در زمان اوج 
مصرف برق و غير اوج مصرف برق توسط فيليپيني (در سال 1995) با به كارگيري انبوه 

داده ها و اطالعاتي كه به 4 سال و 40 شهر باز مي گردد، ارايه شده است.
سيستم پيش بيني كننده ى ديگري توسط هوشاكر (در سال 1980) مطرح شد كه تقاضاي 
برق مسكوني را مجدداً بر اساس داده ها و اطالعات نمونه مجدداً آزمايش كرد و به روشي 
مشابه، هسينگ (در سال 1994) پيش بيني تقاضا را با مدل زمان ـ عقل كه خود به خود 
از رواج افتاد ادامه داد. به هر حال نمونه ها به طور جامع و فراگير، مجموع انرژي خانگي 
را پيش بيني نمي كنند اما تقريبًا تقاضاي برق را پيش بيني مي كنند. آن ها درك كردند كه 
انرژي انتقالي كه در مصرف انرژي خانگي گنجانده شده  و براي اين كه كامًال به عنوان 
نمونه به كار گرفته شود بسيارمشكل است. انرژي پخت و پز در متوسط زمان با هيچ متغير 
مهمي از سوي كاربران صرفنظر از درآمد گروه ها و محل سكونت قابل مقايسه نيست از 

اين رو ديگر نيازي به تجزيه و تحليل نيست.
انرژي كه براي مصارف خانگي و حمل ونقل استفاده مي شود در واقع در مناطق برون شهري 
برنامه ريزي نشده و شهرهاي اقماري برنامه ريزي شده توسط متداولند، زيرا ويژگي برجسته ى 
اين دو نوع تحوالت شهري،  نواحي سراسر مسكوني هستند كه فعاليت هاي تجاري و 
خدماتي شان ناچيز است. در يك روش ديگر در مناطق مسكوني و تجاري انرژي اي كه 
براي مصارف خانگي،  حمل و نقل و تجارت يا خدمات به كار مي رود به طور مساوي از 

اهميت قائلند.
UDF خالصه آمار و ارقام مصارف انرژي خانگي، تجاري و خدماتي و حمل و نقل در سهUDF خالصه آمار و ارقام مصارف انرژي خانگي، تجاري و خدماتي و حمل و نقل در سهUDF

ارائه شده است.
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هوا براي داشتن گرماي مناسب استفاده مي كنند، 15 خانوار هم از تهويه و هم آب .گرمكن استفاده مي كنند. تمام آن ها از 
CFL  براي پخت و پز برخي هم از اجاق گاز برقي استفاده مي كنند. استفاده از CFL  براي پخت و پز برخي هم از اجاق گاز برقي استفاده مي كنند. استفاده از CFL متداول تر از المپ .هاي نئون است.  LPG

اين حالت منجر به مصرف انرژي خانگي همان گونه مي شود.

4.2. مصرف انرژي در مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده:
4.2.1. استفاده از انرژي در خانه:

سنتي زندگي مي كنند در مقايسه " سنتي زندگي مي كنند در مقايسه " سنتي زندگي مي كنند در مقايسه  تجزيه و تحليل نشان مي دهد درآمد ماهانه خانوارهايي كه در اين "دهكده هاي شهري
 (USD (1000IDR = 1 = USD  750 2 هاي ديگر بسيار پائين است. دامنه ى درآمد ماهانه شان از 200 تاUDF با
با ميانگين درآمد USD  (12400= S 380012) است. مساحت زيربناى ساختمان هاى مسكونى بين 40 و 200 مترمربع 
و با ميانگين 106048 مترمربع (s=330744) است. توسعه ي برنامه هاي اقامت اصًال برنامه ريزي نشده اند. طرح مسكن 
تفكيك شده در حالي كه يك شكل بودن هر واحد (طبقات) و اقامت در آن جا نسبتًا متفاوتند. (تصوير شماره 4)  اختالف در 
اندازه ى ساختمان و طرح غيرمعمولي و ( نامرتب نقشه هاي زمين تفاوت هايي را به وجود مي آورد كه بين مصرف انرژي و 
ديگر پارامترها همبستگي ايجاد مي كند كه كامًال متفاوتند بنابراين مجموع مصرف انرژي به سهولت قابل پيش بيني نيست. 
تقريبًا تمام پاسخ .دهندگاني كه در اين منطقه زندگي مي كنند در خانه هاي به هم چسبيده (غالبًا ديوارهاي آجري با سقف هاي 
سفالي) زندگي مي كنند، كه در طول دوره 2000ـ  1970 ساخته شده اند. حدود 24% از خانه ها مجهز به تهويه ى هوا هستند 
و 5 واحد از خانه ها آبگرم كن هم دارند. با اين جريان و همين طور سطح مختلف درآمد خانواده ها، مصرف انرژي در خانه ها 

به طور ميانگين پايين تر از منطقه ى مسكونيـ  تجاري كنترل شده است.

تصوير شماره ى 4 ـ  طرح ريزي اليه هاي مسكوني در ناحيه ى شهري طراحي نشده

4.2.2.مصرف انرژي حمل ونقل:
مصرف انرژي در جهات مختلف در اين UDF در كل پايين تر از ميانگين كل مصرف انرژي در منطقه ى برون شهري 
برنامه ريزي نشده است كه حدود نصف آن مي شود. انحراف استاندارد براي مصرف انرژي حمل ونقل در زمان فراغت در اين 
منطقه كمي بيشتر از ميانگين آن است. اين امر به دليل تغييرپذيري مفرط فعاليت هاي فراغتي شهروندان اين ناحيه است. 
انرژي جابجايي براي مطالعه در منطقه ى برون شهري به دليل وضعيت حمل ونقل، كمتر از منطقه مسكونيـ  تجاري است. 
اكثر كودكان در منطقه ى برون شهري از وسايط حمل ونقل عمومي براي مدرسه رفتن استفاده مي كنند در حالي كه كودكان 
منطقه مسكوني ـ تجاري به طور عمده از وسايل نقليه ى شخصي استفاده مي كنند. شصت و شش پاسخ گر وسائط نقليه ى 
SUVشخصي مثل خودروي سواري يا SUVشخصي مثل خودروي سواري يا SUV  با حجم موتور  3000. 1400  دارند كه در سال هاي 2002ـ  1988 ساخته شده اند. 
(سبك:1990) در حالي كه 78 پاسخ گر براي حمل ونقل از موتورسيكلت استفاده مي كنند. اندازه ى موتور اين موتورسيكلت ها 
200ـ  110  است و بين سال هاي 2005ـ  1996 ساخته شده اند. يك پاسخ دهنده هم از اتوبوس هاي عمومي براي رفتن به 
سركار استفاده مي كند. مردم از وسايط حمل ونقل استفاده نمي كنند زيرا وسائط حمل و نقل عمومي مناسب (در سطح منطقه) 

وجود ندارد.
گرچه ساكنين مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده و شهرهاي اقماري برنامه ريزي نشده و شهرهاي اقماري برنامه ريزي شده 
از منزل به محل كار مي روند اما سطح مصرف انرژي حمل و نقل به دليل تفاوت در سطح درآمد و فعاليت (كاري) متفاوتند.

4.2.3.كاربرد انرژي در بخش تجارت و خدمات:
در مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده ى كارها و فعاليت هاي تجاري و خدماتي آن قدر وسيع و گسترده نيستند زيرا طبيعت 
منطقه ى برنامه ريزي نشده است و فعاليت هاي مسكن (گزيدن) بيشترند. تنها برخي كارها و خدمات كوچك در اين منطقه 
موجودند. اكثراً كارهاي غير رسمي را در منزل انجام مي دهند هر چند كه برخي مشاغل رسمي مثل بانك ها و خرده فروشي ها 
هم دايرند. يك سرويس خدمات اجتماعي هم هست كه كارهاي تبليغاتي شهروندان را انجام مي دهد. اين وضعيت مصرف 
انرژي برنامه هاي تجارتي و خدماتي را در اين منطقه كه از سه نوع تحوالت شهري كوچك تر است به همراه مي آورد. همين 

موقعيت مشابه اما به طور طبيعي متفاوت هم در شهرهاي اقماري برنامه ريزي شده رخ مي دهد.
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با كرايه ى رفت و " با كرايه ى رفت و " با كرايه ى رفت و  دارد. اين خط ويژه ى اتوبوس توسط شركت دولتي "وامرى
4500USD  يا حدود 4500USD 45  يا حدود USD 45 يك طرفه فراهم شده است. اين اتوبوس  IDR برگشتIDR برگشتIDR

40 نفره مسير شهر اقماري را تا ترمينال اصلي شهر باندونگ طي مي كند.
اين بررسي نشان مي دهد كه 105 پاسخ دهنده فقط سه نفر از اتوبوس خطي 
مي كنند.  استفاده  باندونگ  شهر  در  كارشان  محل  به  رفتن  براي  عمومي 
تمام پاسخ دهندگان براي خريدهاي هفتگي از ماشين هاي شخصي استفاده 
مي كنند. در حالي كه براي خريدهاي روزمره به فروشندگان گاري داري كه به 
در خانه ها مي آيند وابسته اند. پاسخ دهندگان كودكانشان را به مدرسه ى باندونگ 
مي فرستند زيرا مدرسه ى مناسبي در حال حاضر وجود ندارد. مدارس ابتدايي و 
وجود دارد اما دبيرستاني براي " وجود دارد اما دبيرستاني براي " وجود دارد اما دبيرستاني براي  "راهنمايي خصوصي در "راهنمايي خصوصي در "كوتا با را پاراهايان گان
ساكنين موجود نيست. كاربرد انرژي براي زمان فراغت نيز در اين منطقه بسيار 
باالست. تردد زمان فراغت ظاهراً براي ساكنين بسيار با اهميت است، زيرا آمار 

و ارقام بيش از مصرف انرژي غير پخت و پز است.
داد كه %61  نشان  بررسي  دارند.  ماشين هاي شخصي  پاسخ دهندگان  تمام 
پاسخ دهندگان ماشين هاي سواري دارند در حالي كه 39%باقيمانده ماشين .

SUVهاي SUVهاي SUV دارند. حجم موتور از 1400 تا 3500 است ( ميانگين 1600) كه 
در سال هاي  2006. 1998 ( ميانگين 2000) ساخته شده اند. اين واقعيت نشان 
مي دهد كه پاسخ دهندگان از نظر طبقه ى اجتماعي در مقايسه با پاسخ دهندگان 

UDFدو UDFدو UDF  ديگر باالتر است.

 3. 4. 3. مصرف انرژي در بخش تجارت و خدمات
شهر ماهواره اي برنامه ريزي شده در منطقه مورد مطالعه عمداً براي برنامه هاي 
سكونتي برنامه ريزي شده است اما به هرحال مجري اين طرح يك مركز خدمات 
ارايه شده كه گرچه محدود است اما نيازهاي مختلف روزمره ى شهروندان را 
به  است.  موجود  تا خرده فروشي رسمي  چند  و  بانك  برطرف مي كند. يك 
هرحال وجود تجارت و مراكز خدماتي محدود نمي تواند مانع تردد ساكنين 
براي دستيابي به ديگر خدمات شود. وجود كار رسمي در شهر " براي دستيابي به ديگر خدمات شود. وجود كار رسمي در شهر " براي دستيابي به ديگر خدمات شود. وجود كار رسمي در شهر  به "شهرمادر
اقماري برنامه ريزي شده در مقايسه با كار غيررسمي در مناطق برون شهري 
برنامه ريزي نشده، مصرف انرژي تجاري و خدماتي تقريبًا دو برابر آن است. 
ويژگي متفاوت مصرف انرژي سه بخش در سه UDF نشان مي دهد كه 
فرم تحوالت شهري، مصرف انرژي را كنترل مي كند. به هرحال اين يافته 
نيازمند تجزيه و تحليل آماري بيشتري است تا تأييد كند كه اين يافته قابل 

توجيه است.

 4. 4. تجزيه وتحليل مقايسه اي يا آماري مصرف انرژي در سه 
UDF

كه  مي دهد  نشان  مختلف   UDF سه  در  انرژي  مصرف  تحليل  و  تجزيه 
شهروندان شهر اقماري برنامه ريزي نشده كمترين مصرف كنندگانند. به هرحال 
اگر تجزيه و تحليل بر اساس مصرف درآمد هر فرد باشد، نسبت بين كل مصرف 
انرژي و درآمد خانواده در شهر اقماري برنامه ريزي شده كمترين مقداراست. اين 
بدان معناست كه ساكنين اين منطقه در مقايسه با ساكنين دو منطقه ى ديگر 
براي انرژي با توجه به درآمد كمتر هزينه مي كنند. اين نسبت تأييد مي كند كه 
خانواده هاي فقيرتر بر حسب درآمد قابل عرضه شان در مقايسه با خانواده هاي 
پردرآمدتر براي انرژي بيشتر هزينه مي كنند. اين پديده هم براي تهيه ى آب و 

خدمات حمل و نقل در كشورهاي پيشرفته ديده شده است.
اگر بررسي مصرف انرژي بعداً تفكيك انرژي حمل و نقل و ساير انرژي هاي 
UDFخانگي غير از پخت و پز انجام شود، UDFخانگي غير از پخت و پز انجام شود، UDF هاي مختلف بازده و عملكردهاي 
مختلفي ارايه مي دهند. شهرونداني كه در نواحي مختلطي زندگي مي كنند در 
مقايسه با دو ناحيه ى ديگر روي هم رفته انرژي حمل و نقل كمتري براي هر 

بخش از درآمد فردي كه دريافت مي كنند، مصرف مي كنند.
در واقع شهرونداني كه در منطقه ى مسكوني ـ تجاري كنترل شده ى مركز 
از  انرژي كمتري يعني بسيار كمتر  شهر ديگر مصرف مي كنند و همچنين 
دو نوع تحوالت شهر ديگر مصرف مي كنند و همچنين انرژي كمتري در هر 

 3. 4. شهر اقماري برنامه ريزي شده:
4.3.1. مصرف انرژي در خانه

شهر اقماري برنامه ريزي شده در منطقه ى تحت مطالعه همان طور كه قبًال 
شرح داديم، اساسًا در حال توسعه و تحول منطقه اي با كارها و فعاليت .هاي 
با " با " با "راپاراهيان گان"  شديد اجتماعي است. شهر اقماري برنامه ريزي شده "كوتا
در حومه ى غربي شهر باندونگ به عنوان منطقه ى مورد مطالعه سومين نوع، 

برگزيده شد. (تصوير شماره 5)
يكصد و پنج پاسخ از پرسشنامه به دستمان رسيد. اين بررسي نشان مي دهد 
كه اكثر ساكنين اين شهر پردرآمدند و حداقل دارايي آن ها به ارزش  70000 
USDاست. درآمد ماهانه ى پاسخ دهندگان از 550 تا USDاست. درآمد ماهانه ى پاسخ دهندگان از 550 تا 2500USD متغير است  USD
(تغيير مي كند). به هر حال آن ها بر اين باورند كه درآمد ماهانه ى خانواده ى 
USDبرخي ساكنين بيش از USD 10000برخي ساكنين بيش از USD 10000است. يك منطقه ى تجاري در اين شهر 
(با دروازه و نگهباني) وجود دارد اما فاصله ى نزديك ترين منطقه ى مسكوني 
بيش از يك كيلومتر است كه ساكنين آن مرددند كه براي رسيدن به اين 
منطقه ى تجاري پياده بروند يا نه.  اين بررسي نشان مي دهد كه براي خريد 
ملزومات روزمره، ماشين هاي شخصي متداول ترين وسيله ى تردد هستند. هيچ 
"بازار سبزي، ماهي يا گوشت در حال حاضر در كوتاه بار "بازار سبزي، ماهي يا گوشت در حال حاضر در كوتاه بار "راپاراهايانگان"، موجود 
نيست. بنابراين مردم مايحتاج روزمره شان را از دستفروشاني كه اين محصوالت 
را با گاري دستي عرضه مي كنند. اين كار تا حدي نياز به وسايط نقليه براي 

خريد را كاسته است.

تصوير شماره ى5 ـ طرح ريزي اليه هاي مسكوني برنامه ريزي شده در شهرهاي اقماري

تمام خانه هاي پاسخ دهندگان در اين شهر اقماري به تهويه ى هوا مجهزند و 
حدود 53% آن ها هم به تجهيزات آبگرم كن مجهز هستند. اين خانه ها در طول 
سال هاي 1998 تا 2003 ساخته شده اند. اجاق گازهاي برقي و LPG براي 
پخت و پز در تمام خانه هاي پاسخ دهندگان استفاده مي شود. لوازم برقي بيشتري 
با ويژگي هاي ذخيره ى انرژي در اين منطقه در مقايسه با دو منطقه ى ديگر 
وجود دارد. با اين ويژگي مصرف انرژي در خانه ها تقريبًا شبيه مصرف انرژي 

ساكنين مناطق بدون شهري  برنامه ريزي نشده مي باشد.

4.3.2. مصرف انرژي در حمل و نقل:
همچون اكثر شهرهاي اقماري در اندونزي، بيشتر دستمزدبگيراني كه در اين 
زندگي مي كنند بنابراين " زندگي مي كنند بنابراين " زندگي مي كنند بنابراين  منطقه زندگي مي كنند در حال حاضر در "مادرشهر
انرژي حمل و نقل هم مورد نياز است. اكثر ساكنان روزمزد در شهر باندونگ 
به سركار مي روند. در شهر يك مركز تجاري و يك مدرسه وجود دارد. اما 
مشاغل و آموزشگاه هاي بسيار محدودي وجود دارد. اين وضعيت مانع نياز تردد 
به كار يا مدرسه نمي شود. مصرف انرژي حمل و نقل براي اكثر شهروندان 
شهر باندونگ بسيار باالست. تصوير كامل مصرف انرژي شهرونداني كه در 

اين ونطقه زندگي مي كنند.
مصرف انرژي حمل و نقل بسيار چشمگير است زيرا محل كار تمام پاسخ دهندگان 
در شهر باندونگ است كه حدود 52 كيلومتر به سمت شرق است. از اين گذشته 
رفت و آمد براي كارهاي ديگر هم زياد است. براي رسيدن به محل كار روزمره  
وجود دو نوع وسيله ى رفت آمد يعني ماشين هاي شخصي و اتوبوس هاي خطي وجود دو نوع وسيله ى رفت آمد يعني ماشين هاي شخصي و اتوبوس هاي خطي وجود 
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واحد خانواده هزينه مي كنند. اين به دليل مجاورت منازل و محل كارشان است. اكثر پاسخ دهندگان در منطقه ى مسكوني ـ 
درآمد خانواده در منطقه مسكوني ـ تجاري كنترل شده براي رسيدن به محل كارشان به انرژي نياز ندارند، ميانگين باالتر درآمد خانواده در منطقه مسكوني ـ تجاري كنترل شده براي رسيدن به محل كارشان به انرژي نياز ندارند، ميانگين باالتر درآمد خانواده در منطقه مسكوني ـ 
برنامه ريزي نشده، مصرف . برون شهري  منطقه ى  ساكنين  با  مقايسه  در  را  منطقه  اين  ساكنين  كنترل شده  تجاري 

كنندگان باكفايت تري ساخته است. افزايش بيشتر درآمد خانواده در منطقه ى مسكوني ـ تجاري كنترل شده ثابت 
برنامه ريزي نشده ،  برون شهري  مناطق  يا  برنامه ريزي شده  ماهواره اي  شهر  با  مقايسه  در  منطقه  اين  كه  مي كند 
UDF مناسب تري در مصرف انرژي است. به عبارت ديگر ساكنين منطقه برون شهري برنامه ريزي نشده ، انرژي 
UDF سه  ميان  در  آنان  كه  است  دليل  بدان  اين  و  مي كنند  هزينه  خانواده شان  درآمد  واحد  هر  براي  بيشتري 

را مي دهد كه هر  پيام  اين  اين قضيه  است.  اقامتشان  بودن محل  نامساعد  بدليل  ديگر كم درآمدترين هستند كه 
منطقه ى برون شهري برنامه ريزي نشده با درآمد كم ساكنين آن نامطلوب است اما در شهرهاي كشورهاي پيشرفته 
عمومي  ونقل  حمل  وسايط  و  مناسب  تحول  كنترل  با  برنامه ريزي شده  برون شهري  مناطق  است.  اجتناب ناپذير 

هستند. مناسبي  حل هاي  راه  مناسب 
مي كنند  زندگي  شهري  تحوالت  مختلف  انواع  در  كه  شهرونداني  كه  مي دهد  نشان  آماري  تحليل هاي  و  تجزيه 
انرژي (اوقات فراغت،  انرژي به صورت متفاوتي رفتار مي كنند. براي سه نوع مختلف مصرف  با توجه به مصرف 
برون شهري  منطقه ى  تجاري كننده شده،  ـ  مسكوني  منطقه  در  نقل  حمل  و  پز  و  پخت  از  غير  يا  برقي)  لوازم 
 (F (3.02 ارقام  و  آمار  عنوان  به  چشمگيري  برنامه ريزي شده،  تفاوت هاي  ماهواره اي  شهر  و  برنامه ريزي نشده 
متغيرهايي  با  انواع تحوالت و توسعه هاي شهري همراه  اوليه گرفت كه  نتيجه ى  واقعيت مي توان  اين  از  هستند. 

انرژي تأثير مي گذارند. مثل وضعيت فيزيكي خانه ها و وسايط حمل و نقل بر مصرف 
برون شهري  منطقه ى  كنترل شده،  تجاري  ـ  مسكوني  منطقه  در  كه  ساكنيني  مختلف  عملكرد  فوق،  مبحث 
سطوح  در  و  اقامتي  مكان هاي  تفاوت هاي  مي دهد.  نشان  را  برنامه .ريزي شده  اقماري  شهر  و  برنامه ريزي نشده 
نشان  انرژي  مصرف  در  را  تفاوت هايي  وضوح  به   UDF سه  اين  در  آباداني)  و  عمراني  (توسعه ى  تحوالت 

مي دهد.
از  پيشرفته  كشورهاي  در    GDFو شهرنشيني  سطح  مداوم  افزايش  دليل  به  شهري  مناطق  در  انرژي  مصرف 
اهميت برخوردار خواهد بود. در حالي كه منابع انرژي تجديدنشدني بطور تصاعدي رو به اتمام است. تغيير شيوه ى 
مناطق  در  يافته ها  اين  بررسي  با  مي كند.  كنترل  را  منجر مي شود  انرژي  به مصرف  كه  درآمد  افزايش  با  زندگي 
مورد مطالعه، اين موارد در كشورهاي رو به رشد آسيايي با خط مشي هاي درست و مناسب انرژي مي تواند مورد 
توجه قرار گيرد. به هرحال ورود اين مبحث به كشورهاي رو به رشد آسيايي نياز به درك درست و مصرف انرژي 

در اين گونه كشورها دارد.

5. مباحث مصرف انرژي در كشورهاي آسيايي:
اين بررسي كه در شهر باندونگ انجام شد عنوان مي كند كه انواع مختلف تحوالت وتوسعه هاي شهري، مصارف 
ميزان   %42 حدود  با  رشد  به  رو  كشور  يك  فرعي  يك شهر  مطالعه ى  مورد  منطقه ى  دارند.  هم  متفاوتي  انرژي 
شهرنشيني  ميزان  (سطح)  پيوستن  با  شهري  مناطق  در  انرژي  مصرف  مفهوم  است.   (UN  ،2008) شهرنشيني 
6 نشان داده شده به  انرژي مسكوني در كشورهاي منتخب آسيايي، همان گونه كه در تصوير  و سرانه ى مصرف 

اثبات رسيده است.

6 ـ سطح شهرنشيني به درصد تصوير شماره ى 

در  شهرنشيني  سطح  كه  حالي  در  ـ  مسكوني  انرژي  مصرف  افزايش  سوى  به  گرايشي  كم،  همبستگي  وجود  با 
با سطح  در كشورهايي  متفاوت  شرايط  دو  كه  مي دهد  نشان  تصوير  اين  دارد.  وجود  مي يابد،  افزايش  يك كشور 
مالزي  و  كره  بين  مشابه هم  با سطح شهر  تقريبًا  دو كشور  بنگالدش  و  ويتنام  روي مي دهد.  يكسان  شهرنشيني 
از  غير  را  انرژي  مصرف  سرانه ى  كه  دارند  وجود  افزوده اي  متغيرهاي  كه  مي كند  اشاره  مشاهده  اين  شد.  ديده 
مناسب  برنامه ريزي شهري  توسط  بايد  است. همچنين شيوه ى شهرنشيني  و تصديق شده  تأييد  سطح شهرنشيني 

جهت كاهش مصرف انرژي در مناطق شهري نظارت شود.
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نتايج  .6
UDFنتايج متعددي مي توان از مطالعه و بررسي شهر باندونگ به دست آورد. شهراقماري برنامه ريزي شده UDFنتايج متعددي مي توان از مطالعه و بررسي شهر باندونگ به دست آورد. شهراقماري برنامه ريزي شده UDFاي است كه نسبت بين كل مصرف انرژي و درآمد 
خانواده كمترين(مقدار) است. منطقه ى مسكونيـ  تجاري كنترل شده در مركز شهر پائين ترين مصرف انرژي حمل ونقل را بيان مي .كند. همزمان، مناطق 
UDFبرون شهري برنامه ريزي نشده، UDFبرون شهري برنامه ريزي نشده، UDFنامناسبي بر حسب مصرف انرژي هستند. در منطقه ى مسكونيـ  تجاري كنترل شده با داشتن شغل مشابه و يكسان 
شهروندان نشان مي دهد كه مجاورت خانه ها و محل كار مي تواند اساسًا انرژي حمل و نقل را كاهش دهد. تحقيق نشان مي دهد كه تقريبًا انرژي جابجايي 
صفر براي تردد به محل كار در منطقه مسكونيـ  تجاري ديده شده است. براساس يافته هاي فوق و با توجه به تحوالت شهري قابل تحمل نياز به توجه 
عميق به جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي دارد. برخي خط مشي هاي ممكن كه به طور غيرمستقيم بر مصرف انرژي تأثير مي گذارد توصيه مي شود. 
اول اين كه مناطق برون شهري برنامه ريزي نشده با ساكنين كم درآمدتر چنان چه مقدور باشد بايد از رشد بيشتر آنان جلوگيري شود. دوم اين كه چنانچه نتوان 
از گسترش پراكندگي شهري برنامه ريزي نشده جلوگيري كرد مقامات (مسئولين)  شهر حداقل بايد توجه بيشتري به اين تحول نامناسب انرژي داشته باشند. 
تحول سريع هم بايد جهت جلوگيري از مشكالت شديد محيطي شهري در پايان روزها با برنامه ريزي درست انجام شود. بهتر است تحول شهري را بين 
منطقه ى اصلي فقط با تقويت (پيشبرد) تحول شهر متراكم، چندمركزي كردن شهري و محدود كردن شهري متمركز كنيم گرچه در اكثر موارد اين كارها 
از تحول و گسترش ميان يك مرز معين به دليل اجراي ضعيف جلوگيري نمي كند . سوم اين كه تدارك وسيله ى نقليه ى مناسب جهت پيوستن شهرهاي 
(اصلي) مورد نياز است. چهارم اين كه تشويق كاربرد چندگانه ى كارها و فعاليت هاي تجاري و مسكوني بدون ايجاد " (اصلي) مورد نياز است. چهارم اين كه تشويق كاربرد چندگانه ى كارها و فعاليت هاي تجاري و مسكوني بدون ايجاد " (اصلي) مورد نياز است. چهارم اين كه تشويق كاربرد چندگانه ى كارها و فعاليت هاي تجاري و مسكوني بدون ايجاد  "اقماري برنامه ريزي شده و "اقماري برنامه ريزي شده و "شهر مادر
كشمكش كاربرد زمين براي ترويج مجاورت خانه و محل كار ضروريست. مثًال مدل خانه هاي مغازه دار يك فكر ساده اما نيرومند جهت لغو تقاضاي انرژي 
حمل و نقل است. به دليل سروكار داشتن با مشاغل نامتجانس شهروندان جهت افزايش عرضه ى انرژي نمي توان به سادگي با قراردادن مشاغل متجانس 

در يك منطقه .ى جغرافيايي محدود مثل محدوده ى مسكوني پاسخ داد. شايد يك منطقه ى جغرافيايي وسيع تري مورد نياز باشد.
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تجربيات موفق
 در زمينه ى كارايى انرژى شهر

مشخصات پروژه
سيستم هاى مديريت انرژى در ساختمان هاى عمومى عنوان:

بخش: ساختمان هاى عمومى
نوع پروژه: هدف گذارى و پايش انرژى

شهر و كشور: لويف، اوكراين
جمعيت شهر: 760/000 نفر در سال 2010

حدود 1 ميليون گريونا (واحد پول اوكراين) معادل حدود 126هزار دالر هزينه ى پروژه:
كاهش ساالنه ى مصرف انرژى: 10% (و 12% كاهش مصرف آب)

جارى (شروع در سال 2006)وضعيت پروژه: جارى (شروع در سال 2006)وضعيت پروژه: جارى (شروع در سال 2006)
تاريخ گزارش: آوريل 2011

تجربيات جهـــانى

خالصه ى پروژه
در نتيجه ى يك برنامه ى هدف گذارى و پايش (M&T) انرژى براى كنترل مصرف، شهر لويف 
اوكراين توانست به كاهش ساالنه به ترتيب 10 و 12 درصدى مصرف انرژى و آب در ساختمان هاى 
عمومى دست يابد. در نتيجه فقط در سال 2010 حدود 9/5 ميليون گريونا (حدود 1/2 ميليون دالر آمريكا) 

در هزينه هاى انرژى و آب صرفه جويى شد. 
برنامه ى هدف گذارى و پايش (M&T) در دسامبر 2006 آغاز و تا مى 2007 كامًال عملياتى شد 
اين برنامه داده هاى ماهانه ى مصرف براى گرمايش ساختمان ها، مصرف گازطبيعى، برق و آب (خدمات 
عمومى) در 530 ساختمان عمومى شهر را در اختيار مديريت شهر قرار داد. در اين برنامه قرار بود مصرف 
خدمات عمومى ماهانه گزارش و تحليل شود و اهداف ساالنه ى مصرف بر پايه ى روندهاى تاريخى مصرف 
و مذاكراتى كه براى تعديل آن انجام مى شدند (در مواردى كه امكان تغييرات قابل پيش بينى در الگوهاى 
مصرف وجود داشت) تعيين شوند. هر ماه مقادير واقعى مصرف، با مقادير هدف مقايسه شده، موارد انحراف 
از هدف مشخص شده و به سرعت مورد اقدام قرار مى گيرند و عملكرد هر ساختمان نيز به واسطه ى تابلوهاى 

نمايش عمومى، به اطالع مردم رسانده مى شوند.
با صرف هزينه هاى اندك سرمايه گذارى و اجراى پروژه، برنامه M&T توانست به صرفه جويى هاى 
قابل توجهى دست يابد. اهميت كاهش مبلغ صورتحساب هاى خدمات عمومى، در پرتو محدوديت هاى مالى 
بخش عمومى و قيمت هاى فزاينده ى انرژى، بيشتر نمايان شد. چون در اكثر ساختمان هاى عمومى شهر از 
قبل تجهيزات اندازه گيرى مصرف انرژى و آب نصب شده بود و خود شهر نيز چون از اواخر دهه ى 1990، 
با برنامه ى بين المللى كمك هاى انرژى با شهردارى همكارى مى كرد، پروژه از شرايط اوليه ى بسيار مساعد 

و مطلوبى بهره مند بود.
رهبرى و تعهد قوى مديريت شهر فاكتورهاى كليدى برنامه ى پايش و هدف گذارى ((M&T مصرف 
 (EMU) خدمات عمومى ساختمان عمومى لويف بودند. در قالب اين پروژه، يك واحد جديد مديريت انرژى
در ساختار اداره ى شهر ايجاد، منابع مالى به سوى آموزش كليه ى كاركنان روانه و نيز تفويض مسئوليت 
خطى درباره ى مصرف انرژى در هر يك از بخش هاى مديريتى، واحدها يا ساختمان ها اجرا شد. سيستم 
M&T مسئوليت پذيرى را بنيان نهاد، شفافيت ايجاد كرد و كنترل آگاهانه ى مصرف انرژى و آب در 
ساختمان هاى عمومى را امكان پذير ساخت و بدين ترتيب مبناى استوارى براى بهبود پايدار در كارايى 

انرژى و آب فراهم كرد

درباره ى مجرى
برنامه ى كمك به مديريت بخش انرژى (ESMAP)، يك برنامه شامل كمك هاى علمى و فنى به 
مديريت بخش انرژى در سراسر جهان است كه توسط بانك جهانى اداره مى شود. مأموريت اين برنامه كمك 
به كشورهاى با درآمد متوسط و پايين براى افزايش ظرفيت هاى فنى و نهادى آن ها در راستاى راهكارهاى 

پايدار زيست محيطى، كاهش فقر و رشد اقتصادى است.

آرش اسالمى

شهرلويف (Lviv) اوكراين
 سيستم هاى مديريت انرژى در ساختمان هاى عمومى
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1. مقدمه
لويف هفتمين شهر بزرگ اوكراين است. 760 هزار نفر جمعيت و 71 كليومتر مربع 
وسعت دارد. اين شهر كه در كنار مرز اوكراين با لهستان واقع شده، قلب اقتصادى 
غرب اوكراين و دروازه ى ورود به اتحاديه اروپاست. اين شهر به خاطر معمارى 
بناهاى تاريخى، سازمان هاى فرهنگى و مؤسسات آموزش عالى اش كه هر سال 
گردشگران زيادى را جذب مى كنند، شهرت دارد. گردشگرى، فناورى اطالعات، 
خدمات برو ن سپارى و آموزش، پيشران هاى رشد اقتصاد محلى هستند، با اين 
حال صنايع توليدى سنتى شهر، مثل صنايع شيميايى و ماشين آالت در سال هاى 
اخير دچار پسرفت بوده اند. توليد ناخالص داخلى لويف (GDP) در سال 2008 
بالغ بر 3/2 ميليارد دالر و GDP سرانه ى آن حدود 4300 دالر بود.   از نظر 
ثبات كالن اقتصادى، تخصصى بودن كسب وكار و ظرفيت نوآورى، شهر لويف به 
خاطر اقتصاد انطباق پذير و شالوده ى آموزش قوى خود، در ميان برترين شهرهاى 

اوكراين قرار دارد.
عرضه ى انرژى لويف عمدتاً به گاز طبيعى متكى است. گازطبيعى تقريباً 63 
درصد مصرف انرژى شهر را به خود اختصاص مى دهد و عمدتاً براى گرمايش 
استفاده مى شود. سوخت هاى مايع كه عمدتاً در حمل ونقل مصرف مى شوند، تقريبًا 
22 درصد از مصرف انرژى شهر را تأمين مى كنند و 15 درصد باقى مانده به 
برق اختصاص دارد. از سال 2006 تا 2010، به خاطر كاهش شديدى كه روسيه 
(عمده ترين عرضه كننده ى گازطبيعى) روى تخفيف قيمت عرضه ى گاز به اوكراين 
اعمال كرد، قيمت گازطبيعى تقريباً پنج برابر شد. از اين رو افزايش هزينه هاى 
گرمايشى، يكى از نگرانى هاى عمده ى شهرهاى اواكراين شده بود. در گذشته گرمايشى، يكى از نگرانى هاى عمده ى شهرهاى اواكراين شده بود. در گذشته 
مخارج بخش عمومى روى خدمات عمومى (برق، گرمايش، گاز طبيعى و آب) با 
استفاده از نظام بودجه ريزى ثابت (تعيين بودجه ى هر سال عمدتاً با توجه به هزينه ى 
سال هاى قبل) مديريت مى شده است. با اعمال تعديل تعرفه ها و اجراى روش هاى 
صدور صورتحساب بر مبناى مقدار مصرف در اوايل دهه ى 2000، مديريت چنين 
هزينه هاى دشوار و دشوارتر شد. در سال 2006 اكثر ساختمان هاى عمومى داراى 
شمارش گرهاى مصرف آب و انرژى بودند. در اين سال دولت حدود 22/8 ميليون 
گريونا(معادل 4/5 ميليون دالر) يعنى حدود 3/5 درصد از بودجه ى شهر را صرف 

پرداخت بهاى خدمات عمومى كرد.
لويف يكى از شهرهاى پيشرو در اوكراين درزمينه ى ترويج و بهبود كارايى انرژى 
بوده است؛ به ويژه در بخش عمومى شامل مدارس، بيمارستان ها، واحدهاى اجرايى 
و مديريتى شهر و ديگر نهادهاى شهرى كه از بودجه ى شهر استفاده كرده اند. از 
سال 1998 ، شهر در دو برنامه ى بين المللى مديريت انرژى در بخش عمومى 
مشاركت كرده است. ابتدا در پروژه «شبكه كارايى انرژى شهرى»  تحت حمايت 
آژانس توسعه ى بين المللى اياالت متحده، شركت كرد. اين برنامه كه به استقرار 
يك نظام حسابدارى انرژى در ساختمان هاى مدارس كمك مى كرد، يك راهكار 
نرم افزارى براى مديريت داده هاى مصرف انرژى بود. سپس در سال هاى 2005 
و 2006، مديريت شهر فعاالنه به «انرژى شهرها»  پيوست؛ يك انجمن اروپايى 
متشكل از دولت هاى محلى با هدف ترويج استفاده پايدار از انرژى. در اين دو 
تجربه، مقامات لويف چگونگى استقرار نظام هاى مديريت انرژى (EMS) در ديگر 
شهرهاى اروپا را آموختند.  هر دوى اين برنامه ها، تدابير مديريت انرژى را به شهر 
لويف آموختند، نيروهايى را در حوزه ى مديريت انرژى آموزش دادند و بر كاربرد 
نرم افزارها در بهبود كنترل عملياتى مصرف انرژى در ساختمان هاى عمومى تأكيد 
ورزيدند. لويف يكى از اعضاى اوليه انجمن شهرهاى «انرژى.كارا»ى اوكراين يا 

AEECU (كه در سال 2006 تأسيس و در همين شهر مستقر شد) بود.
يك پاسخ ديگر شهر لويف به افزايش هزينه هاى انرژى و محدوديت هاى بودجه اى، 
تشكيل يك كميته ى ويژه ى انرژى در سال 2006 (در راستاى اقدام شهردار براى 
آگاه سازى شهر از مديريت مخارج انرژى و آب بخش عمومى) بود. اين كميته متشكل 
از مشاور شهردار، مقاماتى از «اداره سياست هاى انرژى» شهر و يك متخصص 
AEECUبيرونى از AEECUبيرونى از AEECU، مصرف و صورتحساب هاى خدمات عمومى 530 ساختمان 
عمومى شهر را بررسى و تحليل كرد. بر پايه ى اين ارزيابى، كميته ى اجراى يك 
برنامه ى هدف گذارى و پايش (M&T) با هدف محدودكردن مخارج آب و انرژى 
در ساختمان هاى عمومى را پيشنهاد كرد. ارزيابى آنان متوجه فقدان شمارشگر (براى 
گرمايش مصرف انرژى) در بعضى ساختمان هاى شهر نيز شد، اگرچه در آن زمان 
اكثر ساختمان هاى شهر به شمارشگرهاى آب و انرژى مجهز بودند. شهردار مصوبه ى 
«استقرار سيستم هدف گذارى و پايش مصرف خدمات عمومى در سازمان هاى 

آموزشى، بهداشتى و فرهنگى» را در دسامبر 2006 امضا كرد.

2. توصيف پروژه
پروژه M&T لويف براى ساختمان هاى عمومى از سه جزء كليدى تشكيل 
انرژى (پايش)، تعريف  شده است: جمع آورى منظم اطالعات مصرف آب و 
سطوح مناسب مصرف ماهانه (هدف گذارى) و حصول اطمينان از دستيابى به 
اهداف (كنترل). اين سه جزء در كنار هم با ايجاد شفافيت، برقرارى مسئوليت 
و پاسخگويى و شناسايى ساختمان هاى داراى عملكرد نامطلوب، يك چرخه ى 
بازخوردى دائمى را براى مديريت استفاده از خدمات عمومى و كنترل مخارج 

ايجاد مى كنند.
M&Tبا اين كه ايده ى بنيادين M&Tبا اين كه ايده ى بنيادين M&T ساده بود، چالش پيش روى شهر استقرار يك 
ساختار مديريتى در درون مديريت فعلى و هدايت منابع (مثل افراد و نرم افزارها) 
به سوى اجرايى كردن برنامه بود. شهر پرسنل موردنياز برنامه را در قالب يك 
خط مسئوليت و پاسخ گويى در قبال كنترل مصرف آب و انرژى ساختمان هاى 
عمومى، به كار گماشت (شكل 1). اين ساختار مديريت بر پايه ى نظام موجود و 
با افزوده  شدن يك واحد كليدى ايجاد شد: واحد مديريت انرژى (EMU) تحت 
نظر اداره ى سياست اقتصادى. در اين واحد كامًال جديد، در ابتدا دو متخصص 
كه از خارج از ساختار مديريت شهر استخدام شده بودند، مستقر شدند. در بخش 
مديريتى و در سطح هر ساختمان، پرسنل موجود فنى و پشيتبانى براى فراگيرى 
وظايف جديد خود يعنى گزارش و كنترل مصرف انرژى و آب، آموزش ديدند و 

به «مديران انرژى» تبديل شدند.

خط گزارش دهى مديريت آب و انرژى در لويف– خط گزارش دهى مديريت آب و انرژى در لويف– خط گزارش دهى مديريت آب و انرژى در لويف – شكل 1 – شكل 1 

به موجب پروتكل مديريت مصرف آب و انرژى كه با هدف مديريت هزينه ى 
EMUخدمات عمومى برقرار شد، EMUخدمات عمومى برقرار شد، EMU ضمن مشاوره با مديران انرژى هر بخش، 
اهداف ماهانه ى مصرف خدمات عمومى (شامل گاز، برق، گرمايش و آب) را براى 
هر ساختمان عمومى و برحسب واحدهاى اندازه گيرى فيزيكى، تعيين مى كند. 
هدف ماهانه بر پايه ى متوسط مصرف همان ماه در سال گذشته «خط مبنا» به 
عالوه يك تعديل كه مى تواند منفى (مصرف كمتر) يا مثبت (مصرف بيشتر) باشد 
تعيين مى شود. مثبت يا منفى بودن تعديل به تغييرات قابل پيش بينى الگوهاى 
EMUمصرف در سطح ساختمان، كه توسط EMUمصرف در سطح ساختمان، كه توسط EMU و مدير انرژى ساختمان مربوطه 

تعيين مى شود، بستگى دارد.
در بخش پايش، مديران انرژى ساختمان ها داده هاى مصرف خدمات عمومى و 
نيز دماى بيرون و درون ساختمان را روزانه ثبت و ماهانه اين داده ها را به مديران 
انرژى بخش مربوطه (آموزش، بهداشت و...) ارائه مى كنند. سپس داده ها توسط 
مديران انرژى بخشى، تجميع و به EMU ارائه مى شوند. هدف از پايش دما 
اطمينان از وجود دماى رفاه منطقى و نيز امكان نرمال سازى شرايط آب وهوايى 

در محاسبات آينده اهداف است.
در بخش كنترل، EMU مقادير مصرف ماهانه ى خدمات عمومى را با توجه 
به اهداف تحليل مى كند و مازاد مصرف را شناسايى مى نمايد. سپس يافته ها را 
با بخش مربوطه بررسى و تبادل نظر كرده، روى مجموعه اقداماتى براى رفع 
مشكل به توافق مى رسند. مؤسسات دولتى بسيار مشتاقند به اهداف مورد توافق 
دست يابند، زيرا سطوح مصرف توسط باالترين سطوح مديريت شهر، از جمله 
شهردار، بررسى مى شوند. دستيابى به سطوح هدف در ارزيابى عملكرد مديران 
انرژى نيز، كه با پااليش ماهانه ى عملكرد برجسته ى پرسنل ارتباط دارد، مدنظر 

قرار مى گيرد.
M&Tجمع آورى و تحليل رايانه اى داده ها، در سيستم M&Tجمع آورى و تحليل رايانه اى داده ها، در سيستم M&T شهر نقش حياتى دارد، 
زيرا اطالعات زيادى بايد به طور منظم و دوره اى تجميع و بررسى شوند. يك 
شركت نرم افزارى كه سامانه ى مناسبى در اختيار داشت پيشنهاد تهيه ى رايگان 
نرم افزار موسوم به «انرژى پالن» را به شهر ارائه كرد و در مقابل هزينه ى آموزش 
نرم افزار به پرسنل و پشتيبانى فنى نرم افزار را دريافت كرد. بر پايه ى اطالعات 
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دوره اى، نرم افزار مى تواند داده هاى مصرف و هزينه ى استفاده از خدمات عمومى در سطوح مختلف (ساختمان، بخش فرعى يا كل بخش عمومى) را به طور ماهانه و يا 
ساالنه ى تلفيق، ميزان استفاده از خدمات عمومى سال هاى مختلف و ساختمان هاى مختلف را مقايسه و  شاخص هاى كارايى انرژى را محاسبه كند (مثًال مصرف به ازاى هر 

مترمربع، مصرف سرانه به ازاى ساكنين ساختمان) و نتايج به صورت گرافيكى و نمودار ارائه دهد. (شكل 2)
اين نرم افزار اطالعات ثبت شده مربوط به مصرف و صورتحساب و نيز دماهاى بيرون و درون، تجهيزات انرژى بر، تعداد ساكنين و جداول زمانى عملياتى در هر ساختمان را 

EMU، از جمله استخدام پرسنل EMU، از جمله استخدام پرسنل EMU، آموزش و پااليش روش هاى جمع آورى، انتقال و تحليل داده ها، شش ماه طول كشيد. اين فرآيند 
به واسطه ى جلسات هفتگى مديريت ارشد و ميانى شهردارى به دقت پايش، كنترل و راهبرى شد. همزمان، مديريت شهرى در ساختمان هاى فاقد شمارش گر، شمارش گرهاى 
 كامًال عملياتى شد. از ابتداى ماه ژوئن همان سال، اهداف انرژى براى هر ساختمان عمومى، هر يك از خدمات عمومى 

در ابتداى سال 2008، بر پايه ى داده هاى مصرف و ساير داده هاى جمع آورى شده ى ساختمان ها در سال 2007، شهر يك گواهى اروپايى براى عملكرد خوب در حوزه ى 
انرژى در ساختمان هاى غيرمسكونى دريافت كرد. اين گواهى تحت نظر كميسيون اروپا در قالب برنامه اى موسوم به «پويش تابلوها» . كه برنامه اى داوطلبانه براى نمايش 
اعطا شد. در اين برنامه، يك ابزار آنالين توزيع شده توسط پويش، مردم شهر را قادر مى سازد سه شاخص محاسبه شده ى عملكرد هر 
مصرف اوليه ى انرژى به ازاى هر مترمربع، انتشار آالينده ها برحسب واحد معادل CO2 به ازاى هر مترمربع و مصرف آب به ازاى هر مترمربع مساحت ساختمان 
G (كاراترين) تا G (كاراترين) تا G (كمترين كارايى)  A ازA ازA از – از –  – را مشاهده كنند. بسته به نوع ساختمان، به شاخص هاى عملكرد طبق يك طبقه بندى پذيرفته شده در كل اروپا، در شش طبقه – را مشاهده كنند. بسته به نوع ساختمان، به شاخص هاى عملكرد طبق يك طبقه بندى پذيرفته شده در كل اروپا، در شش طبقه 

براساس امتيازهاى ساختمان، يك پوستر به شكل زير (شكل شماره 3) تهيه مى شود و در جاى مناسبى از ساختمان در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.

ساالنه ى تلفيق، ميزان استفاده از خدمات عمومى سال هاى مختلف و ساختمان هاى مختلف را مقايسه و  شاخص هاى كارايى انرژى را محاسبه كند (مثًال مصرف به ازاى هر 
مترمربع، مصرف سرانه به ازاى ساكنين ساختمان) و نتايج به صورت گرافيكى و نمودار ارائه دهد. (شكل 2)

اين نرم افزار اطالعات ثبت شده مربوط به مصرف و صورتحساب و نيز دماهاى بيرون و درون، تجهيزات انرژى بر، تعداد ساكنين و جداول زمانى عملياتى در هر ساختمان را 
در اختيار مديران انرژى قرار داد.

M&Tبه كارگيرى كامل سيستم M&Tبه كارگيرى كامل سيستم M&T، از جمله استخدام پرسنل 
به واسطه ى جلسات هفتگى مديريت ارشد و ميانى شهردارى به دقت پايش، كنترل و راهبرى شد. همزمان، مديريت شهرى در ساختمان هاى فاقد شمارش گر، شمارش گرهاى 
M&Tجديد نصب كردند. در ماه مه 2007، سيستم M&Tجديد نصب كردند. در ماه مه 2007، سيستم M&T كامًال عملياتى شد. از ابتداى ماه ژوئن همان سال، اهداف انرژى براى هر ساختمان عمومى، هر يك از خدمات عمومى 

و در هر ماه تعيين شدند.
در ابتداى سال 2008، بر پايه ى داده هاى مصرف و ساير داده هاى جمع آورى شده ى ساختمان ها در سال 2007، شهر يك گواهى اروپايى براى عملكرد خوب در حوزه ى 
انرژى در ساختمان هاى غيرمسكونى دريافت كرد. اين گواهى تحت نظر كميسيون اروپا در قالب برنامه اى موسوم به «پويش تابلوها» . كه برنامه اى داوطلبانه براى نمايش 
اعطا شد. در اين برنامه، يك ابزار آنالين توزيع شده توسط پويش، مردم شهر را قادر مى سازد سه شاخص محاسبه شده ى عملكرد هر – اعطا شد. در اين برنامه، يك ابزار آنالين توزيع شده توسط پويش، مردم شهر را قادر مى سازد سه شاخص محاسبه شده ى عملكرد هر – اعطا شد. در اين برنامه، يك ابزار آنالين توزيع شده توسط پويش، مردم شهر را قادر مى سازد سه شاخص محاسبه شده ى عملكرد هر  – اطالعات عملكرد هر ساختمان بود – اطالعات عملكرد هر ساختمان بود 

مصرف اوليه ى انرژى به ازاى هر مترمربع، انتشار آالينده ها برحسب واحد معادل 2– مصرف اوليه ى انرژى به ازاى هر مترمربع، انتشار آالينده ها برحسب واحد معادل 2– مصرف اوليه ى انرژى به ازاى هر مترمربع، انتشار آالينده ها برحسب واحد معادل 2 – ساختمان – ساختمان 
را مشاهده كنند. بسته به نوع ساختمان، به شاخص هاى عملكرد طبق يك طبقه بندى پذيرفته شده در كل اروپا، در شش طبقه – را مشاهده كنند. بسته به نوع ساختمان، به شاخص هاى عملكرد طبق يك طبقه بندى پذيرفته شده در كل اروپا، در شش طبقه – را مشاهده كنند. بسته به نوع ساختمان، به شاخص هاى عملكرد طبق يك طبقه بندى پذيرفته شده در كل اروپا، در شش طبقه 

امتياز داده مى شود. – امتياز داده مى شود. – امتياز داده مى شود. 
براساس امتيازهاى ساختمان، يك پوستر به شكل زير (شكل شماره 3) تهيه مى شود و در جاى مناسبى از ساختمان در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.

دوره اى، نرم افزار مى تواند داده هاى مصرف و هزينه ى استفاده از خدمات عمومى در سطوح مختلف (ساختمان، بخش فرعى يا كل بخش عمومى) را به طور ماهانه و يا 
ساالنه ى تلفيق، ميزان استفاده از خدمات عمومى سال هاى مختلف و ساختمان هاى مختلف را مقايسه و  شاخص هاى كارايى انرژى را محاسبه كند (مثًال مصرف به ازاى هر 

اين نرم افزار اطالعات ثبت شده مربوط به مصرف و صورتحساب و نيز دماهاى بيرون و درون، تجهيزات انرژى بر، تعداد ساكنين و جداول زمانى عملياتى در هر ساختمان را 

، آموزش و پااليش روش هاى جمع آورى، انتقال و تحليل داده ها، شش ماه طول كشيد. اين فرآيند 
به واسطه ى جلسات هفتگى مديريت ارشد و ميانى شهردارى به دقت پايش، كنترل و راهبرى شد. همزمان، مديريت شهرى در ساختمان هاى فاقد شمارش گر، شمارش گرهاى 
 كامًال عملياتى شد. از ابتداى ماه ژوئن همان سال، اهداف انرژى براى هر ساختمان عمومى، هر يك از خدمات عمومى 

در ابتداى سال 2008، بر پايه ى داده هاى مصرف و ساير داده هاى جمع آورى شده ى ساختمان ها در سال 2007، شهر يك گواهى اروپايى براى عملكرد خوب در حوزه ى 
انرژى در ساختمان هاى غيرمسكونى دريافت كرد. اين گواهى تحت نظر كميسيون اروپا در قالب برنامه اى موسوم به «پويش تابلوها» . كه برنامه اى داوطلبانه براى نمايش 
اعطا شد. در اين برنامه، يك ابزار آنالين توزيع شده توسط پويش، مردم شهر را قادر مى سازد سه شاخص محاسبه شده ى عملكرد هر 
 به ازاى هر مترمربع و مصرف آب به ازاى هر مترمربع مساحت ساختمان 
 (كمترين كارايى) 

M&Tشكل 2 . نمايى از نرم افزار M&Tشكل 2 . نمايى از نرم افزار M&T انرژى پالن (ص4)

پوستر «پويش تابلوها»– پوستر «پويش تابلوها»– پوستر «پويش تابلوها» – شكل 3 – شكل 3 
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اين برنامه در شهر لويف طى يك مصاحبه ى مطبوعاتى با دفتر شهردار، مورد حمايت قرار گرفت. اين گونه برنامه ها نيز روش هاى اثربخش و در عين حال كم هزينه اى 
هستند تا بتوان ساختمان ها را به تبعيت از اهداف مصرف خدمات عمومى مجبور كرد. در فاصله ى سال هاى 2006 تا 2009 در ميان 350 ساختمان عمومى شركت كننده در 
برنامه، روند مثبتى در شاخص هاى عملكرد انرژى ساختمان مشاهده مى شود (شكل 4). در ميان ساختمان هاى نمايش دهنده ى پوستر شاخص هاى عملكرد، شاخص متوسط 
مصرف انرژى اوليه 19 درصد كاهش يافت (از 298 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال 2006 به 241 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال 2009) و شاخص متوسط مصرف 

آب 20درصد كاهش يافت. (از 678 ليتر بر مترمربع در سال 2006 به 543 ليتر مترمربع در سال 2009) كاهش يافت.آب 20درصد كاهش يافت. (از 678 ليتر بر مترمربع در سال 2006 به 543 ليتر مترمربع در سال 2009) كاهش يافت.

بهبود امتيازهاى مصرف انرژى و آب در ساختمان ها– بهبود امتيازهاى مصرف انرژى و آب در ساختمان ها– بهبود امتيازهاى مصرف انرژى و آب در ساختمان ها – شكل 4 – شكل 4 

مديريت شهر پويش تابلوها را راهى بسيار اثربخش براى كمك به درك برنامه و ديدن نتايج آن توسط شهروندان، توصيف كرد. افزايش آگاهى و توجه عمومى به موضوع، 
مديران انرژى و ساكنان ساختمان ها را به كاهش مصرف انرژى و اتالف آب تشويق كرد.

3. هزينه ها، تأمين مالى، منافع و نتايج
EMU مربوط به استقرار و فعاليت EMU مربوط به استقرار و فعاليت EMU (واحد مديريت انرژى) بوده اند. جذب نيرو حدود 75 درصد  M&T هزينه ى برنامه نسبتاً اندك بوده است. هزينه هاى اوليه و جارى برنامه

3. هزينه ها، تأمين مالى، منافع و نتايج
هزينه ى برنامه نسبتاً اندك بوده است. هزينه هاى اوليه و جارى برنامه 

3. هزينه ها، تأمين مالى، منافع و نتايج
M&T هزينه ى برنامه نسبتاً اندك بوده است. هزينه هاى اوليه و جارى برنامهM&T

هزينه هاى عملياتى را به خود اختصاص داده و مابقى نيز صرف تجهيزات ادارى و چاپ پوستر شده است. هزينه هاى سرمايه اى شامل تجهيزات ادارى (47/300 گريونا)، 

نرم افزار (40/000 گريونا) و آموزش كاربران نرم افزار (35/589 گريونا) بوده است. (جدول 1)
يادداشت 1: با تعديل نسبت به نرخ هاى تورم، گريوناى جارى به قيمت سال 2008 تبديل شده است.

يادداشت 2: در محاسبه ى ارزش حال خالص برنامه در سال 2008 از نرخ تنزيل ساالنه 12 درصد استفاده شده است.
يادداشت 3: در تبديل ارزش خالص از گريونا به دالر از نرخ تبديل 8 گريونا به 1  دالر آمريكا استفاده شده است.

در پايان سال 2010، اجراى سيستم پايش و هدف گذارى در ساختمان هاى عمومى حدود 9/5 ميليون گريونا (1/2 ميليون دالر) صرفه جويى خالص نصيب شهر لويف كرده 
است و بنابراين برنامه ى بسيار مقرون به صرفه اى تلقى مى شود. چند عامل، از جمله نوسان هاى ساالنه ى آب وهوا (مثًال يك زمستان سرد و طوالنى اثر قابل مالحظه اى 
روى مصرف گازطبيعى و گرمايش خواهد داشت)، افزايش يا كاهش كاربران و تجهيزات و افزايش شرايط الزامى رفاه (مثًال افزايش دماى رفاه)، ارزيابى دقيق هزينه ها و 
منافع برنامه را پيچيده مى سازند. در اين موردكاوى سعى نشده عوامل فوق كنترل شوند. چون 2008 اولين سالى بود كه كل ساختمان هاى عمومى مجهز به شمارش گر 
M&Tشدند و اطالعات مصرف ثبت شد، به عنوان سال پايه ى مقايسه انتخاب شد. هزينه ى نصب شمارش گرهاى جديد جزو هزينه هاى سرمايه اى برنامه M&Tشدند و اطالعات مصرف ثبت شد، به عنوان سال پايه ى مقايسه انتخاب شد. هزينه ى نصب شمارش گرهاى جديد جزو هزينه هاى سرمايه اى برنامه M&T لحاظ نشد، چرا 
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كه وجود شمارش گر پيش شرط اجراى برنامه تلقى مى شد. منافع مستقيم برنامه 
M&T عبارتند از مبالغ صرفه جويى شده در مخارج خدمات عمومى سال هاى 
2009 و 2010 براساس سطوح مصرف سال 2008. كاهش واقعى مصرف 
انرژى و آب بخش عمده ى صرفه جويى ها را تشكيل مى داد. افزايش تعرفه ها نيز 
موجب ارزشمندتر شدن صرفه جويى هاى واقعى مصرف شد.   جدول 2 اطالعات 
جزئى ترى از صرفه جويى هاى گزارش شده و سطوح تعرفه طى دوره ى مورد 

بررسى به دست مى دهد.
به جز صرفه جويى در صورتحساب هاى خدمات عمومى، اجراى اين برنامه يك 
فايده ى جانبى محاسبه نشده نيز دربرداشت. انتشار گازهاى گلخانه اى نيز در 
نتيجه ى اين برنامه كاهش يافت و درجه ى امنيت انرژى باالترى براى كشور 
محقق شد. از آن مهم تر و مفيدتر براى شهر اين بود كه برنامه ى پايش و 
هدف گذارى و پويش تابلوها، نظامى شفاف و پاسخ گو را براى مديريت انرژى و 
آب در بخش عمومى مستقر كرد و اين نظام نه تنها شهر را قادر ساخت مصرف آب 
و انرژى و مخارج آن را فعاالنه مديريت كند، بلكه همچنين نقش رهبرى مديريت 
M&T شهر در پيگيرى اهداف توسعه ى پايدار را نيز به نمايش گذاشت. نظامM&T شهر در پيگيرى اهداف توسعه ى پايدار را نيز به نمايش گذاشت. نظامM&T

تنها يك نقطه شروع براى مديريت مصرف انرژى و آب در ساختمان هاى عمومى 
است. شهر لويف، در عين بهره مندى از منافعى كه تاكنون به دست آورده، براى 
همكارى با مؤسسات عالى و خدمات انرژى روى سرمايه گذارى هاى بالقوه براى 
بهبود بيشتر كارايى انرژى در ساختمان هاى عمومى، از جايگاه مناسبى برخوردار 

است.

4. درس آموخته ها
رهبرى، تعهد و حمايت شهر در موفقيت برنامه M&T نقش حياتى داشتند. 
به كارگيرى اين سيستم مستلزم حمايت هاى سازمانى قابل توجه از سوى مديريت 
EMUشهر، به ويژه در تشكيل يك واحد جديد به نام EMUشهر، به ويژه در تشكيل يك واحد جديد به نام EMU با پرسنل جديد و كارآمد. 
به عالوه بايد كاركردها و وظايف جديدى به برنامه كار روزانه پرسنل فنى و 
پشتيبانى موجود ساختمان هاى عمومى شهر افزوده مى شد. اولگ سينيوتكا  
معاون وقت شهردار لويف و راهبر سازمانى برنامه M&T، با راهبرى دقيق و 
قدرتمند خود، هدايت برنامه را طى مرحله ى استقرار انجام داد. شهر در راستاى 
اطمينان از به كارگيرى افراد و نرم افزار الزم براى اجراى برنامه، اقدامات ويژه اى را 
انجام داد. به عالوه تصميم شهر به مشاركت در پويش تابلوهاى كميسيون اروپا، به 
انتقال نتايج برنامه، افزايش آگاهى عمومى از كارايى انرژى ساختمان هاى عمومى 
و تقويت و تشويق رفتار اصالح شده ى مديران و ساكنان ساختمان كمك كرد.

كرد.  كمك  برنامه  موفقيت  به  نيز  شهرى  مالى  آماده سازى  و  برنامه ريزى 
ارزيابى هاى درست قبل از اجراى برنامه به فراهم شدن مبنايى محكم براى 

وضع اهداف و ترسيم مفاهيم سياستى منجربه اجراى برنامه كمك كرد. همچنين، نصب 
شمارش گر در بعضى ساختمان هاى فاقد شمارش گر، اندازه گيرى ميزان استفاده از خدمات 
عمومى در كل ساختمان هاى عمومى (كه پيش شرط پايش و هدف گذارى است) را تضمين 
كرد. باوجود همه ى اين محاسن، با برگزارى يك رقابت عمومى و باز براى عرضه ى 

نرم افزار و پشتيبانى مربوطه، امكان منتفع شدن بيشتر شهر وجود مى داشت.

5. نوآورى ها
پايش و هدف گذارى مصرف انرژى تكنيك جاافتاده اى است كه اثربخشى خود را در ديگر 
شهرهاى جهان اثبات كرده است. شهر لويف توانست با استفاده از اين تجربه جهانى، از 
NGOتبادل دانش و ظرفيت سازى سازمان دهى شده توسط سازمان هاى غيردولتى NGOتبادل دانش و ظرفيت سازى سازمان دهى شده توسط سازمان هاى غيردولتى NGO)ها( 
در اين حوزه استفاده كرده، تكنيك ها و درس آموخته ها را با ساختار سازمانى و فرآيند 
عملياتى خود انطباق دهد. همچنين شهر توانست با استفاده از ابزار ارتباطى موجود و در 
M&Tدسترس، يعنى پويش تابلوها، براى معرفى و تعريف از برنامه M&Tدسترس، يعنى پويش تابلوها، براى معرفى و تعريف از برنامه M&T، درايت و تدبير خود 
را اثبات كند و به جاى اين كه بكوشد منابع مالى كالنى را براى پشيتبانى از يك برنامه ى 
سرمايه گذارى عظيم جهت كارايى انرژى شهرى تجهيز كند، با اقدامات ساده تر و كمتر 

سرمايه بر كار را شروع كند.

6. پايدارى مالى، انتقال پذيرى و بخش پذيرى
برنامه ى مقرون به صرفه ى M&T در لويف موفق شد كاهش هاى قابل توجهى را در 
صورتحساب هاى خدمات عمومى، آن هم هم زمان با افزايش تعرفه ها و محدوديت هاى 
بودجه اى، محقق سازد. اين برنامه كماكان اطمينان خواهد داد كه مصرف خدمات عمومى 
با كاهش بيشتر مصرف خدمات  در ساختمان هاى عمومى به دقت مديريت مى شود. 
عمومى، احتماًال سرمايه گذارى هاى بيشتر در حوزه ى كارايى انرژى، حاصل خواهد شد. 
ظرفيت انتقال پذيرى برنامه باالست. شهر از تجربيات پيشين مديريت انرژى در ديگر 
شهرها بهره برد. شهرهاى ديگر اوكراين مثل لوتسك، كوول و دولينا  نيز دنباله روى 
لويف شده اند. تجربه ى لويف نشان مى دهد كه با اتخاذ تدابير كم هزينه ى مديريتى، شهر 
مى تواند به  صرفه جويى هاى قابل توجهى در صورتحساب هاى خدمات عمومى دست يابد، 

فشارهاى مالى را آسان سازد و به محيط زيست كمك كند.
برنامه از پوشش خوبى نيز برخوردار بود. همه ى ساختمان هاى عمومى شهر در برنامه 
M&T مشاركت كردند. اين برنامه نمايانگر تالش اوليه.ى شهر براى مديريت كاراتر 
منابع بود. در آينده، برنامه مى تواند دقت خود در وضع اهداف را افزايش دهد، عوامل 
مؤثر در مصرف خدمات عمومى را اصالح كند و مصرف بهينه را با استفاده از بهترين 
عملكردهاى ساختمان هاى مشابه، ترازيابى كند. در حال حاضر، شهر ارائه ى انگيزه هاى 
مالى (مثل كمك يا تقسيم منافع) براى تشويق نهادهاى عمومى به افزايش بيشتر كارايى 

انرژى را بررسى مى كند.

وضع اهداف و ترسيم مفاهيم سياستى منجربه اجراى برنامه كمك كرد. همچنين، نصب 
شمارش گر در بعضى ساختمان هاى فاقد شمارش گر، اندازه گيرى ميزان استفاده از خدمات 
عمومى در كل ساختمان هاى عمومى (كه پيش شرط پايش و هدف گذارى است) را تضمين 
كرد. باوجود همه ى اين محاسن، با برگزارى يك رقابت عمومى و باز براى عرضه ى 

پايش و هدف گذارى مصرف انرژى تكنيك جاافتاده اى است كه اثربخشى خود را در ديگر 
شهرهاى جهان اثبات كرده است. شهر لويف توانست با استفاده از اين تجربه جهانى، از 
)ها( 
در اين حوزه استفاده كرده، تكنيك ها و درس آموخته ها را با ساختار سازمانى و فرآيند 
عملياتى خود انطباق دهد. همچنين شهر توانست با استفاده از ابزار ارتباطى موجود و در 
، درايت و تدبير خود 
را اثبات كند و به جاى اين كه بكوشد منابع مالى كالنى را براى پشيتبانى از يك برنامه ى 
سرمايه گذارى عظيم جهت كارايى انرژى شهرى تجهيز كند، با اقدامات ساده تر و كمتر 

جدول 2 . نتايج برنامه مصرف خدمات عمومى در ساختمان هاى عمومى (2008.2010)
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LEED يا مديريت طراحى انرژى و زيست  محيطى، سيستمى است كه  يا مديريت طراحى انرژى و زيست  محيطى، سيستمى است كه 
توسط شوراى ساختمان  هاى سبز اياالت متحده (USGBC) طراحى شده 
  است. اين سيستم به بازتعريف شيوه  ى طراحى محيط  هاى زندگى، كار و آموزش 
مى  پردازد. LEED كه امروزه به عنوان يكى از معروف  ترين و عالى  ترين 
الگوهاى مديريت طراحى در جهان شناخته   مى  شود، براى مالكان و كاربران 
ساختمان  ها، چارچوبى فراهم مى  كند تا بتوانند راهكارهاى عملى و سنجش .

پذيرى طراحى، ساخت، بهره  بردارى و نگهدارى را شناسايى و اجرا كنند.
LEED با جلب مشاركت حدود 9 ميليارد فوت مربع فضاى ساختمانى 
در زنجيره  ى نظام  هاى رتبه  بندى ساختمان   سبز و با صدور پروانه  ى گواهى تأييد 
براى 1.6 ميليون فوت  مربع فضاى ساختمانى در سراسر جهان، شيوه  ى طراحى، 
ساخت و بهره  بردارى از فضاهاى ساختمانى راـ  از ساختمان  ها و خانه  هاى منفرد 
گرفته تا كل محالت و مناطقـ  متحول مى  سازد. LEED با پوشش جامع و 

ماهيت انعطاف  پذير خود، كل چرخه  ى زندگى ساختمان را پوشش  .مى  دهد.
فرآيند اعطاى گواهى LEED، امكان تأييد مستقل يك شخص ثالث 
به  نگاه  با  يا محله  اين كه يك ساختمان، خانه  بر  مبنى  فراهم مى  كند  را 
راهبردهايى طراحى شده   است كه عملكرد عالى در ابعاد مختلف سالمت انسانى 
و زيست  محيطى را هدف گرفته  اند؛ توسعه  ى پايدار محله/منطقه، صرفه  جويى در 

مصرف آب، كارآيى انرژى و كيفيت مصالح و فضاهاى داخلى.
 2000 سال  در   LEED رتبه  بندى  سيستم  هاى  توسعه  ى  و  تدوين 
توسط USGBC طى فرآيندى باز و مبتنى بر اجماع به رهبرى كميته  هاى 
 ،LEED صورت گرفته  است. به  روزسازى آينده  ى نظام رتبه  بندى LEED
يعنى LEED2012، گام بعدى ما در فرآيند مستمر بهبود و چرخه  ى پيوسته  ى 

LEEDتوسعه  ى LEEDتوسعه  ى LEED خواهدبود.
LEED چه چيزى را اندازه  گيرى مى  كند؟

LEED با شناسايى شاخص  هاى عملكردى در حوزه  هاى كليدى زير، 
مشوق رويكردى جامع به كل ساختمان طى فرآيندهاى طراحى، ساخت و بهره 

بردارى است.
سايت  هاى پايدار

مهم  اجزاى  از  يكى  آن،  توسعه  ى  و  ساختمان  احداث  سايت    انتخاب 
است.  (زيست  محيطى)  پايدارى  معيارهاى  با  ساختمان  انطباق  تعيين  كننده 
سايت  هاى بخش پايدارى با توسعه  ى زمين  هاى قبًال توسعه  نيافته موافق نيست 
و مى  كوشد آثار ساختمان بر اكوسيستم  ها و آبراهه را كمينه كند، چيدمان  هاى 
ساختمانى و كاربرى زمين مناسب براى منطقه را تشويق كند، به راهكارهايى 
هوشمندانه  ى حمل  ونقل پاداش دهد، هدررفت بارش  ها را كنترل كند و كاستن 
از فرسايش، آلودگى نورى، اثر جزيره  ى گرما و آاليندگى دوره  ى ساخت را 

تشويق و ترويج نمايد.
كارايى آب

ساختمان  ها از مصرف  كنندگان عمده  ى ذخيره  ى آب آشاميدنى ما هستند 
هدف بخش كارايى آب تشويق راهكارهاى هوشمندانه  ى استفاده از آب، درون 
يا بيرون از ساختمان است. كاهش مصرف آب معموًال با استفاده از وسايل 
بيرونى آگاهانه  لوله  كشى داخلى بهتر و چيدمان  خانگى كاراتر، اتصاالت و 

نسبت به آب، حاصل مى  شود.نسبت به آب، حاصل مى  شود.

چيست؟چيست؟LEED چيست؟

انرژى و اتمسفر
بر اساس گزارش وزارت انرژى اياالت متحده، ساختمان  ها 39% انرژى و 
74% كل برق توليدى اياالت متحده طى يك سال را مصرف مى  كنند. بخش 
انرژى و اتمسفر از طيف گسترده  اى از راهبردهاى هوشمندانه نسبت به انرژى، 
حمايت مى  كند: پايش مصرف انرژى، طراحى و ساخت كارا، لوازم خانگى، 
سيستم  هاى گرمايش و روشنايى كارا و پربازده، استفاده از منابع انرژى پاك و 

تجديدشونده، و ديگر اقدامات نوآورانه در زمينه  ى افزايش كارايى انرژى. 
مصالح و منابع

طى دوره  هاى ساخت و بهره  بردارى، ساختمان  ها از مصالح و منابع زيادى 
استفاده كرده، مقدار زيادى پسماند ايجاد مى  كند. بخش مصالح و مواد از انتخاب 
محصوالت و مصالحى كه با شيوه  هاى پايدار، كاشت، برداشت، توليد و مستقل 
شده  اند، حمايت مى  كند. اين بخش مشوق كاهش توليد پسماند و نيز استفاده 
مجدد از آن است و به ويژه به كاهش توليد پسماند در منبع توليد يك محصول 

يا مصالح، سوق مى  دهد.
كيفيت زيست محيطى فضاى داخلى

آژانس حمايت از محيط  زيست اياالت متحده برآورد مى  كند آمريكايى  ها 
حدود 90% روز خود را در فضاهاى داخلى، كه كيفيت هواى آن مى  تواند بسيار 
بدتر از محيط بيرون باشد، مى  گذارنند. بخش كيفيت زيست  محيطى فضاهاى 
داخلى مشوق راهبردهايى است كه كيفيت فضاى داخلى را ارتقا مى  دهند، 
دسترسى به نور و مناظر طبيعى را فراهم مى  سازند و ويژگى  هاى آكوستيكى 

محيط داخلى را بهبود مى  بخشند.
مكان  يابى و ارتباطات

سيستم رتبه  بندى LEED براى خانه  ها، با توجه به اين بخش عمده  ى 
اثر يك خانه بر محيط  زيست، نتيجه  ى مكان  يابى محل استقرار آن و چگونگى 
انطباق آن با محيط اطراف است، از احداث ساختمان در موقعيت  هاى قبًال 
توسعه  يافته و زمين  هاى موجود و دور از مناطق آسيب  پذير (از نظر زيست .

اعتبار به  با اعطاى  ارتباطات  محيطى) حمايت مى  كند. بخش مكان  يابى و 
خانه  هايى كه نزديك به زيرساخت  ها، منابع منطقه  اى و ارتباطات (حمل و نقل) 
از قبل موجود، ساخته مى  شوند، به آن  ها پاداش مى  دهند. مكان  يابى در مناطقى 
كه دسترسى به فضاى باز پياده  روى، فعاليت بدنى و وقت  گذرانى در بيرون از 

خانه را تسهيل مى  كنند نيز مورد تشويق و حمايت اين بخش است.
آگاهى و آموزش

سيستم رتبه  بندى «LEED براى خانه  ها» معتقد است خانه، تنها در 
صورتى سبز است كه ساكنان آن تا حد ممكن از ويژگى  هاى سبز خانه استفاده 
كنند. بخش آگاهى و آموزش، سازندگان و حرفه  اى  هاى بخش امالك را تشويق 
مى  كنند تا صاحبخانه  ها، مستأجران و مديران ساختمان  ها را آموزش دهد و 
ابزارهاى مورد نياز آنان را اين كه بياموزند چه چيزهايى خانه  هاى آنان را سبز 

مى  كند و چگونه بايد حداكثر استفاده را از آن  ها كرد، فراهم كنند.
نوآورى در طراحى

بخش نوآورى در طراحى به پروژه  هايى كه از فناورى  ها و راهبردهاى 
LEEDنوآورانه براى بهبود عملكرد ساختمان به فراتر از حدود الزامى LEEDنوآورانه براى بهبود عملكرد ساختمان به فراتر از حدود الزامى LEED به كار 
مى .گيرند، يا به آن دسته از مالحظات و يا پست  هاى يك ساختمان سبز كه به 
LEEDطور خاص در سيستم  هاى LEEDطور خاص در سيستم  هاى LEED تصريح نشده  اند، توجه مى  كنند، با اعطاى 
امتياز پاداش مى  دهد. همچنين اين بخش، به پروژه  هايى كه يك عضو حرفه  اى 
LEEDو مورد تأييد LEEDو مورد تأييد LEED را در تيم اجرايى جاى مى  دهد تا از وجود رويكردى كل  نگر 

و يكپارچه به فرآيند طراحى و ساخت اطمينان حاصل كنند، پاداش مى  دهد.
اولويت منطقه  اى

USGBCشوراهاى منطقه  اى، بخش  ها و سازمان  هاى تابعه USGBCشوراهاى منطقه  اى، بخش  ها و سازمان  هاى تابعه USGBC، مهم  ترين 
مالحظات و نگرانى  هاى زيست  محيطى محلى را شناسايى كرده  اند و براى هر 
بخش از اياالت متحده، شش نمره LEED را به اين اولويت  هاى منطقه  اى 
اختصاص داده  اند. پروژه  هايى كه يك نمره  ى اولويت منطقه  اى را دريافت كند، 
از يك امتياز اضافى به عالوه  ى كليه  ى امتيازهاى اختصاص يافته به آن نمره 

برخوردار مى  شود. بدين ترتيب پروژه مى  تواند تا چهار امتياز اضافى كسب كند.

شهر ها و شهردارى هاى جهان

مترجم : آرش اسالمى
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در نيويورك سطل   زباله  هايي ساخته   شد كه با نور خورشيد كار مي  كنند. اين 
سطل زباله  ها گنجايش 300 گالن زباله دارند كه اين ميزان 4 تا 10 برابر گنجايش 

يك سطل زباله  ى متوسط است. 
به تازگي از اين سطل زباله  ها در برخي خيابان  هاي نيويورك استفاد مي  شود. 
اين سطل زباله  هاي بزرگ به وسيله  ى انرژي خورشيدي كار مي .كنند و مخزن آن 
داراي درب شيشه  اي است و به يك باتري خورشيدي با عمر طوالني متصل مي  باشد. 
زباله  ها به لوله  هايي مي  ريزندكه در اين لوله  ها زباله  ها خرد مي  شوند و بدين  ترتيب از 

فاسدشدن و بوگرفتن زباله  ها جلوگيري مي  شود. 
اين سطل  ها داراي ظرفيت خاصي هستند. زماني كه ظرفيت اين سطل  ها به 
حد نصاب مي  رسد؛ حس  گري كه در آن كار گذاشته  شده به  صورت اتوماتيك دستگاه 
هم  فشار (دستگاهي كه زباله  ها را له  كرده و سپس به آجرك كم  حجم تبديل مي  كند) 

را راه  اندازي مي  كند و بدين  ترتيب زباله  ها فشرده و كم  حجم مي  شوند. 
گنجايش اين سطل  ها 300 گالن يعني 4 تا 10 برابر ظرفيت سطل زباله  هاي 
متوسط كه امروزه مورد استفاده قرار مي  گيرند مي  باشد. بدين  وسيله 75% نياز به كارگران 

جمع  آوري و حمل زباله و ماشين  هاي ديزلي مخصوص اين كار تأمين مي  شود. 
اما اين سطل  ها گران هستند. قيمت سطل  هايي كه در حال حاضر در اماكن 
در  است  دالر  مي  گيرد 100  قرار  استفاده  مورد  نيويورك  خيابان  هاي  و  عمومي 
صورتي  كه قيمت هر كدام از اين سطل  ها 4500 دالر مي  باشد. اما شركت سازنده 
اين طرح متعهد شده   است كه تمهيداتي را تدارك ببيند تا اين سطل  ها با قيمتي 
كمتر خريداري شود؛ البته اين شركت سعي دارد تا شهرداري را متقاعد سازد كه 
استفاده از اين سطل  ها حتي با قيمت گران هم از نظر عملكرد به صرفه است. اين 
شركت اعالم داشته  است كه مشتريان آن اغلب با توجه به هزينه  هاي بازيافت در 
طول سال و نقش اين سطل  ها در صرفه  جويي در سوخت و نيروي كار اين محصول 

را خريداري مي  كنند. 
البته مديريت سازمان بازيافت نيويورك اعالم داشته  است كه اين سطل  ها بيشتر 
براي پارك  ها و مراكز تفريحي، كه مواد غذايي بيشتري حجم زباله را تشكيل مي  دهد 
طراحي شده و براي استفاده  ى وسيع و همه  جانبه در كالن  شهرها مناسب نيست. 
اين سطل  ها به دليل باريك بودن لوله .هايي كه زباله  ها درون آن  ها ريخته مي  شود 
در پياده  روها و معابرى كه در آن  ها حجم بااليي زباله ــ از قبيل كارتن، جعبه، چتر 
و ديگر زباله .هاي بزرگي كه در اين لوله  ها جا نمي  شوند ــ توليد مي  شود، مورد 
استفاده قرار نمي  گيرند و اگر اين سطل  ها نتوانند اين زباله  ها را خرد و له كنند معابر 

و پياده  روها تبديل به زباله  داني مي  شوند. 
يكي ديگر از اشكاالتي كه سازمان بازيافت نيويورك براي اين سطل  ها عنوان 
مي  كند اين است كه مردم با تعجب به اين سطل  ها نگاه مي  كنند اما نمي  دانند كه چيست 
و براي چه منظور در خيابان نصب شده   است. شركت توليده  كننده  ى اين محصول براي 

رفع اين مشكل در صدد است تا آرمي را بر روي اين سطل  ها حك  كنند.

سطل زباله هاى
       خورشيدى

در نيويورك
مترجم: نفيسه كوهستانى نژاد
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نقشى  شهر  انرژى  تعادل  در  شهرى،  مناطق  ريخت شناسى 
ساخت  به  موفق  مادريد  فنى  دانشگاه  محققان  دارد.  حياتى 
«مدل هاى سايه» و نرم افزارى براى محاسبه  ى بسيار دقيق 
ميزان تابش نور به هر يك از خيابان ها و ساختمان هاى شهر 
شده اند. با استفاده از نتايج اين پژوهش كه در ژورنال پژوهشى 
شيمى و محيط زيست منتشر شده  است، مى توان به بهينه سازى 

مصرف انرژى در شهرها كمك كرد.
 :(UPM) به گفته روبرتوسان خوزه، استاد دانشگاه فنى مادريد
«تابش نور خورشيد به هر نقطه اى از شهر، بسته به عواملى مثل 
اوقات مختلف روز، شرايط آب وهوايى، ميزان آلودگى و ديگر 
متغيرها، متفاوت است. كارى كه ما كرده ايم، محاسبه ى ميزان 
تابش با استفاده از ابر رايانه هايى است كه همه  ى داده هاى 
گسترده اى كه در كل فرآيند جوى دخيل هستند را شبيه سازى 

مى كنند».
در اين روش تا 100 هزار پرتوى نور براى چند ثانيه از نقاط 
مختلف به مناطق مورد نظر تابانده و محل برخورد پرتوها پس 
از برخورد با موانع، مشخص مى شوند. محاسبات اين كار آن  قدر 
پيچيده اند كه براى انجام آن  ها، گروه پژوهشى از رايانه هاى 
CEsViMa) ابررايانه و شبيه سازى مادريد قدرتمند مركز 
Mare Nostrum))و ابررايانه هاى ميرنوستروم ( .UPM

در مركز ابررايانه بارسلونا به مدت 72 ساعت استفاده كرده اند 
تا تنها نتايج تابش 6 ثانيه پرتو نور و توليد سايه در منطقه اى 

محدود در مادريد را محاسبه كنند.
در اين پژوهش از داده هاى جهانى هواشناسى مركز ملى تحقيقات 
جوى اياالت متحده  ى آمريكا استفاده شده است. پيش از بررسى 
داده ها در سطوح محلى تر، كل اطالعات مربوط به اروپا و اسپانيا 
دريافت شده اند. نقطه  ى شروع كل فرآيند نيز كاربرد اطالعات 

EULAGآزاد يك تحقيق ژئوفيزيكى به نام EULAGآزاد يك تحقيق ژئوفيزيكى به نام EULAG بوده است.
پژوهشگران دو مدل رياضى «سايه» ساخته اند كه اطالعات 
مدل اول در مدل دوم وارد مى شود. يك مدل تصاوير بسيار 
تفصيلى و سه بعدى از رفتار تابش را به دست مى دهد مدل 
ديگر تبادل انرژى رخ داده در يك محوطه مشخص را آشكار 
مى سازد. ريخت شناسى شهرى نقشى حياتى در تعادل انرژى 

ايفا مى كند.
سان خوزه اين گونه توضيح مى دهد: «بسته به چيدمان عناصر 
به  خورشيد  نور  پرتوهاى  روز  از  خاصى  زمان  در  شهرى، 
خيابان ها، پياده روها و ساختمان ها مى تابند. سپس بارها بازتاب 
مى شوند تا در نهايت درجات مختلفى از سايه را روى سطوح 

ايجاد مى كنند.»
گروه پژوهشى، دو مدل خود را در يك ابزار محاسباتى به نام 
Shadow Model (مدل سايه Shadow Model (مدل سايه Shadow Model)ـ  نرم افزارى  SHAMO
الگوى سايه ها و پرتوهاى خورشيدى در هر  كه كمى سازى 

سايه ها جريان هاى انرژى در شهر را آشكار مى كنند

شهرى را امكان پذير مى سازدـ  وارد مى كنند. به طور خاص، فضاهايى به مساحت يك كيلومتر مربع 
و ارتفاع 400 متر با دقت 4 متر تجزيه  و تحليل مى شوند.

بهينه سازى انرژى در شهر
سان خوزه مى گويد: «نتايج مى توانند به عنوان ابزارى براى توسعه  ى پايدار و بهينه سازى انرژى در 
شهرها، از دو منظر معمارى (مثًال ساختمانى كه در سايه ساخته شده، نسبت به ساختمانى كه از 
نور خورشيد بهره مى برد، به گرمايش داخلى بيشترى نياز خواهد  داشت) و برنامه ريزى شهرى، مورد 
استفاده قرار  گيرد». بدين معنا، نتايج اين پژوهش را مى توان در يافتن هم نوايى (هارمونى) ميان انسان 
و مصرف انرژى طبيعى، به كار برد. او مثال مى زند كه: «معموًال سيستم هاى گرمايش در روز روشن 
و در شب خاموش هستند. اما در بعضى موارد مى توان برعكس عمل كرد. براى مثال، گاهى ميزان 
تابشى كه به يك ساختمان مى رسد براى حفظ گرمايى كه در نتيجه ى روشن بودن گرمايش طى 

شب در ساختمان انباشته شده، كافى است».
BRIDGEاين پژوهش بخشى از پروژه اروپايى BRIDGEاين پژوهش بخشى از پروژه اروپايى BRIDGE درباره ى متابوليسم شهرى است. مفهومى كه شهر 
را يك سازواره ى (ارگانيسم) زنده تصور مى كند كه مى كوشد به تعادل پايدار انرژى دست يابد. اداره  ى 

برنامه ريزى شهرى شوراى شهر مادريد، از قبل عالقه  ى خود به اين ابزار را ابراز كرده است.  

شكل: جريان انرژى در يك محوطه  ى يك كيلومترمربعى در مادريد

مادريد
مترجم: آرش اسالمى
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الف) توزيع رايگان المپ  هاى كم  مصرف
شهر شيكاگو 500هزار المپ فلورسنت فشرده (CFL) را به طور رايگان توزيع 
مى كند. برنامه «المپ هوشمند» به شهروندان در كاهش هزينه هاى برق و 

حفظ محيط زيست كمك مى كند.
CFL در خانه مزاياى زيادى دارد. چون  از المپ هاى كم مصرف  استفاده 
المپ هاى كم مصرف تنها يك سوم المپ هاى التهابى (رشته اى)، برق مصرف 
مى كنند. پس تعويض تنها چند المپ به معناى صرفه جويى قابل توجهى در 
هزينه  ى ماهانه  ى برق است. اگر هر خانوار شيكاگو تنها پنج المپ التهابى 
پر كاربرد خانه خود را با المپ كم مصرف تعويض كند، ساالنه 60 دالر در 
CFL، هزينه ى انرژى خود صرفه جويى خواهد كرد. به عالوه عمر المپ هاى

10 برابر المپ هاى التهابى معمولى است و از اين نظر استفاده، از آنها راحت تر 
و مقرون به صرفه تر است. هر المپ در طول عمر خود به طور متوسط 30 دالر در 
هزينه  ى انرژى صرفه جويى ايجاد خواهد كرد و عالوه بر آن از هزينه ى تعويض 
CFLساالنه آن نيز اجتناب مى شود. المپ هاى CFLساالنه آن نيز اجتناب مى شود. المپ هاى CFL نه تنها هزينه  ى كمترى براى 
مصرف كنندگان دارند، بلكه هزينه ى بسيار كمترى نيز بر محيط زيست تحميل 
مى كنند. هر المپ CFL مى تواند در طول عمر خود از انتشار بيش از 204 
كيلوگرم آالينده از نيروگاه ها جلوگيرى كند. اگر هر شهروند شيكاگو تنها يك 
المپ التهابى خود را با يك المپ CFL استاندار تعويض كند در نتيجه  ى 
اين كنش جمعى تقريبًا از انتشار 578،467،001 كيلوگرم گاز گلخانه اى (كه 
براى روشن كردن 385،384 خانه اضافى طى يك سال كافى است) جلوگيرى 
مى شود. اين تنها يك فايده زيست محيطى بزرگ يك كنش جمعى كوچك، 

يعنى تعويض يك المپ است.

ب) طرح بازپرداخت بخشى از هزينه هاى كاشت يك درخت در 
حياط خانه ها

در اين طرح ابتدا اطالعاتى درباره ى ارزش و اهميت درختكارى در حياط خانه ها 
به شهروندان ارائه مى شود، از جمله:

. درختان آلودگى صوتى و آلودگى هوا را كاهش مى دهند.
افزايش  را  خود  هم  جوار  محيط  در  انسان ها  شادابى  و  سالمت  درختان   .

مى دهند.
. درختان مصرف انرژى را كاهش مى دهند. (يا تعديل دماى محيط در فصول 

مختلف)
. درختان ارزش ملك را افزايش دهند.

. درختان فضاى اجتماعى را تقويت مى كنند و در كاهش جرائم نقش دارند.
بنابراين هر يك از شهروندان و كل شهر از كاشت درخت منتفع مى شوند. سپس 

اطالعاتى درباره ى جنگل هاى شهرى شيكاگو ارائه مى شود؛ از جمله:
. جنگل شهرى شيكاگو از 3/5 ميليون درخت تشكيل شده است.

. برنامه  ى درختان شيكاگو متعهد به افزايش سايبان هاى درختى شيكاگو از 
17/2 درصد (سال 2008) به 20 درصد (سال 2020) است. بخش عمده .ى 
زمين موجود براى اين برنامه در حياط هاى پشتى، جلويى و پاركينگ خانه ها 

قرار دارد.
. جنگل شهرى شيكاگو ساالنه 888 تن آلودگى (به ارزش 6/4 ميليون دالر) را 

رفع و 25200 تن دى اكسيدكربن را جذب مى كنند.
. ارزش ساختارى جنگل شهرى حدود 3.2 ميليارد دالر برآورده مى شود.

راهكارهاى شهر شيكاگو 
براى كارايى انرژى و تعادل زيست   محيطى

سپس اقدامات شهردارى براى اين كار معرفى مى شوند، از جمله:
. پرداخت 50 درصد هزينه ى خريد درختان محلى (تا سقف 100 دالر) تنها با . پرداخت 50 درصد هزينه ى خريد درختان محلى (تا سقف 100 دالر) تنها با 

پركردن يك فرم و ارسال آن با اصل صورتحساب خريد به شهردارى
. برگزارى كارگاه آموزشى رايگان «محيط زيست پايدار در حياط پشتى» توسط . برگزارى كارگاه آموزشى رايگان «محيط زيست پايدار در حياط پشتى» توسط 

اداره ى محيط زيست شيكاگو
سپس اطالعات و آموزش راجع  به خريد، كاشت، نگهدارى و حفظ درخت در سپس اطالعات و آموزش راجع  به خريد، كاشت، نگهدارى و حفظ درخت در 
سال اول پس از كاشت و نيز توصيه و معرفى درخت هاى سازگار با آب وهواى سال اول پس از كاشت و نيز توصيه و معرفى درخت هاى سازگار با آب وهواى 

شيكاگو ارائه مى شود.

ج) برنامه حياط پشتى پايدار: بشكه هاى باران 
پس از بارش باران، آب باران از روى سقف جمع شده و از راه ناودان وارد شبكه پس از بارش باران، آب باران از روى سقف جمع شده و از راه ناودان وارد شبكه 
فاضالب شهر مى شود. اين امر در هنگام باران هاى شديد و گرفتگى شبكه فاضالب شهر مى شود. اين امر در هنگام باران هاى شديد و گرفتگى شبكه 
فاضالب، مى تواند به نم زدگى زيرزمين و جمع شدن آب در معابر منجر شود. فاضالب، مى تواند به نم زدگى زيرزمين و جمع شدن آب در معابر منجر شود. 
اما يك راهكار پايدار براى اين مشكل وجود دارد: استفاده از بشكه هاى باران. اما يك راهكار پايدار براى اين مشكل وجود دارد: استفاده از بشكه هاى باران. 
در اين طرح ساده دو يا چند شبكه در مسير ناودان نصب مى شوند و آب باران در اين طرح ساده دو يا چند شبكه در مسير ناودان نصب مى شوند و آب باران 
در شبكه ها جمع مى شود. سپس از اين آب براى آبيارى درختارن و گياهان در شبكه ها جمع مى شود. سپس از اين آب براى آبيارى درختارن و گياهان 

باغچه استفاده مى شود.

مزايا:
. آب باران مجانى است!

. گياهان شما راضى خواهند بود زيرا مجبور نيستند كلر مضر موجود در آب . گياهان شما راضى خواهند بود زيرا مجبور نيستند كلر مضر موجود در آب 
لوله كشى را تحمل كنند.

. اگر همسايگان شما نيز اين كار را بكنند خطر نشست آب در زيرزمين يا نشست . اگر همسايگان شما نيز اين كار را بكنند خطر نشست آب در زيرزمين يا نشست 
خانه و خيابان در محله شما از بين مى رود.

 . آب در چرخه ى طبيعى خود مى ماند و ذخيره  ى زيرزمينى شهر، با هدايت آب  . آب در چرخه ى طبيعى خود مى ماند و ذخيره  ى زيرزمينى شهر، با هدايت آب 

مترجم: آرش اسالمى
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باران به زمين به جاى شبكه فاضالب، حفظ مى شود.
.با پيگيرى از ورود فاضالب به رودخانه هاى محلى، كيفيت آب منطقه بهبود مى يابد.

كمك شهردارى
شهردارى 50 درصد هزينه (تا سقف 40 دالر) خريد و نصب محلى بشكه هاى باران را با پركردن فرم 
مربوطه و ارسال آن با صورتحساب، پرداخت مى كند. در اين برنامه آموزش هايى درباره ى چيدمان 
حياط (محل نصب بشكه ها، نحوه  ى نصب بشكه و نگهدارى از آن در طول فصول مختلف سال نيز 

به شهروندان ارائه مى شود).

د) كاربرد انرژى هاى پاك و تجديد پذير
كاربرد انرژى هاى پاك و تجديدپذير بخشى از برنامه  ى عملياتى اقليم شيكاگو است كه هدف كاهش 
به واسطه  ى  تا سال 2020  ميليون تن دى  اكسيدكربن  ميزان 5.33  به  انتشار گازهاى گلخانه اى 

به كارگيرى منابع انرژى پاك و تجديدپذير را دنبال مى كند.
در سال 2009 شهر شيكاگو با همكارى مركز قانون و سياست زيست محيطى (ELPC)، مشاوره «بين 
و شركا»، مركز صنعتى شيكاگو، مركز كسب وكار جهانى شيكاگو، CNT و گروهى از متخصصان 
انرژى، مجموعه اى از دستورالعمل ها و گام هاى عملياتى را براى دستيابى به اين هدف تدوين كرد 

كه عبارتند از:
CO2 ارتقا و نوسازى نيروگاه ها به منظور دستيابى به 2.5 ميليون تن كاهش انتشار .

CO2 افزايش راندمان نيروگاه ها به منظور كاهش 1.04 ميليون تن انتشار .
CO2 ساخت تأسيسات توليد برق تجديدپذير به منظور كاهش انتشار 3 ميليون تن .

. افزايش توليد پراكنده  ى برق با هدف جايگزينى 2 گيگاوات ساعت برق و كاهش مصرف گاز طبيعى 
به ميزان 81 ميليون ترم (هر ترم معادل تقريبًا 100 هزار BTU) و كاهش انتشار CO2 به ميزان 

1.12 ميليون تن
. ترويج مصرف برق تجديدپذير در خانوارها و سازمان ها؛ نصب فناورى هاى انرژى تجديدپذير در 5 

درصد خانه هاى شهر مى تواند انتشار CO2 را 28 درصد ميليون تن كاهش دهد.

تقسيم كار
انتخاب  درباره ى  آگاهانه  تصميم گيرى  به  كمك  براى  جامع  راهبردى  تدوين  روى   ELPC
سياست هاى عمومى انرژى تجديدپذير مناسب، متمركز شد. تيم مشاوره بين، تحليل جامعى درباره ى 
فناورى هاى تجديدپذير موجود، پتانسيل نفوذ هر بخش و صرفه هايى كه در نتيجه  ى سياست ها و 
برنامه هاى ELPC محقق خواهند شد، انجام داد. يك گروه كارى متخصصين، شامل نمايندگان 
صنايع انرژى هاى تجديدپذير زمين  گرمايى، توليد برق و گرماى همزمان، برق بادى و خورشيدى، 

تشكيل شد.
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باران به زمين به جاى شبكه فاضالب، حفظ مى شود.
.با پيگيرى از ورود فاضالب به رودخانه هاى محلى، كيفيت آب منطقه بهبود مى يابد.

كمك شهردارى
شهردارى 50 درصد هزينه (تا سقف 40 دالر) خريد و نصب محلى بشكه هاى باران را با پركردن فرم 
مربوطه و ارسال آن با صورتحساب، پرداخت مى كند. در اين برنامه آموزش هايى درباره ى چيدمان 
حياط (محل نصب بشكه ها، نحوه  ى نصب بشكه و نگهدارى از آن در طول فصول مختلف سال نيز 

به شهروندان ارائه مى شود).

د) كاربرد انرژى هاى پاك و تجديد پذير
كاربرد انرژى هاى پاك و تجديدپذير بخشى از برنامه  ى عملياتى اقليم شيكاگو است كه هدف كاهش 
به واسطه  ى  تا سال 2020  ميليون تن دى  اكسيدكربن  ميزان 5.33  به  انتشار گازهاى گلخانه اى 

به كارگيرى منابع انرژى پاك و تجديدپذير را دنبال مى كند.
در سال 2009 شهر شيكاگو با همكارى مركز قانون و سياست زيست محيطى (

و شركا»، مركز صنعتى شيكاگو، مركز كسب وكار جهانى شيكاگو، 
انرژى، مجموعه اى از دستورالعمل ها و گام هاى عملياتى را براى دستيابى به اين هدف تدوين كرد 

كه عبارتند از:
. ارتقا و نوسازى نيروگاه ها به منظور دستيابى به 2.5 ميليون تن كاهش انتشار 2

. افزايش راندمان نيروگاه ها به منظور كاهش 1.04 ميليون تن انتشار 2
. ساخت تأسيسات توليد برق تجديدپذير به منظور كاهش انتشار 3 ميليون تن 2

. افزايش توليد پراكنده  ى برق با هدف جايگزينى 2 گيگاوات ساعت برق و كاهش مصرف گاز طبيعى 
به ميزان 81 ميليون ترم (هر ترم معادل تقريبًا 100 هزار 

1.12 ميليون تن
. ترويج مصرف برق تجديدپذير در خانوارها و سازمان ها؛ نصب فناورى هاى انرژى تجديدپذير در 5 

درصد خانه هاى شهر مى تواند انتشار 2

تقسيم كار
ELPC

سياست هاى عمومى انرژى تجديدپذير مناسب، متمركز شد. تيم مشاوره بين، تحليل جامعى درباره ى 
فناورى هاى تجديدپذير موجود، پتانسيل نفوذ هر بخش و صرفه هايى كه در نتيجه  ى سياست ها و 

برنامه هاى 
صنايع انرژى هاى تجديدپذير زمين  گرمايى، توليد برق و گرماى همزمان، برق بادى و خورشيدى، 

تشكيل شد.

 محقق خواهند شد، انجام داد. يك گروه كارى متخصصين، شامل نمايندگان 
صنايع انرژى هاى تجديدپذير زمين  گرمايى، توليد برق و گرماى همزمان، برق بادى و خورشيدى، 

برنامه اجرايى
نتيجه  ى اين پژوهش و مشاركت متخصصان، نقشه  ى نتيجه  ى اين پژوهش و مشاركت متخصصان، نقشه  ى 
اهداف  از  برآوردهايى  كه  شد  خواهد  راهبردى  اهداف  راهى  از  برآوردهايى  كه  شد  خواهد  راهبردى   راهى 
اولويت دار ساالنه و برنامه  ى فصلى فعاليت هاى كليدى اولويت دار ساالنه و برنامه  ى فصلى فعاليت هاى كليدى 

الزم براى دستيابى به اهداف را به دست خواهد داد.الزم براى دستيابى به اهداف را به دست خواهد داد.

دستاوردهاى برنامه  ى انرژى پاك 
و تجديدپذير

زير  نتايج  به  در سال 2008، شهر  تنها 
دست يافت.

منابع  از  خود  برق  درصد   20 تأمين   .
مگاوات   214.635 خريد  با  تجديدپذير 
ساعت گواهى دريافت انرژى تجديدپذير 
(RECS)، شامل 1 درصد برق بادى و 

19 درصد برق بيوماس
. دريافت كمك براى 3 پروژه  ى نصب 

پمپ هاى زمين  گرمايى
شركت هاى  با  هماهنگى  و  همكارى   .
برق  نيروگاه هاى  احــداث  براى  برق 

تجديدپذيرتجديدپذير
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براساس برنامه  ى سياست هاى زيست محيطى شهر هاگ، شهردارى موظف 
پايدارى و زيست پذيرى شده است.  ارتقاى سالمت،  براى  اجراى پروژه  به 
آن  ها  انجام  و  زيست محيطى شهر  فشارهاى  از  پروژه ها كاستن  اين  هدف 
ارتباط و تعادل ميان منافع اجتماعى،  ايجاد  مستلزم سرمايه گذارى كافى و 
اقتصادى، بهداشتى و زيست محيطى است. در ادامه به تعدادى از اين پروژه ها 

اشاره مى شود:

دورپ  دويــن  در  دريــا  آب  از  گرما  توليد  ايستگاه   .1.3
 (Duindorp)

تپه هاى ماسه اى ساحل بخش شوينگن واقع  بندر و  “دومين دورپ” ميان 
شده است. اين منطقه مسكونى در ابتداى قرن بيستم ساخته شده است. با 
قديمى شدن بسيارى از ساختمان هاى منطقه، شهردارى تصميم به نوسازى 
بخش عمده اى از منطقه گرفته است. 1100 خانه تخريب و 790 خانه جديد 
و ساكنان  (سازنده)  ساخته خواهد شد. شهردارى، شركت ساختمانى وستيا 
محلى، از ساخت محله اى بدون بار انرژى براى شهر حمايت كرده اند. باتوجه 
به نزديكى محله به دريا، مى توان از گرماى دريا براى گرمايش خانه هاى جديد 

استفاده كرد.
ايستگاه مخصوص بندر شوينگن، از آب دريا گرما استخراج خواهد كرد. آب 
ولرم از ايستگاه برق با يك شبكه ى توزيع زيرزمينى به خانه هاى جديد منتقل 
خواهد شد. هر خانه پمپ آب گرم مختص خود را خواهد داشت كه به افزايش 
دماى آب و تأمين آب گرم كمك خواهد كرد. خانه هاى جديد دوين  دورپ به 
سيستم گرمايش از كف با دماى پايين مجهز خواهند شد. اين سيستم مى تواند 

در فصل تابستان نيز خانه ها را خنك كند.
براى به كار انداختن پمپ هاى خانه ها و كمپرسورهاى ايستگاه در كنار دريا، 
به برق نياز است. براى توليد محلى برق در دوين  دورپ از يك توربين بادى 
استفاده خواهد شد. اين توربين به شبكه  ى سراسرى برق نيز متصل خواهد بود 
تا در هنگام توليد برق مازاد، آن را به شبكه تزريق كند و هنگامى كه توليد برق 
بادى كافى نيست، از شبكه برق بگيرد. در نتيجه توليد گرمايش از منطقه، از 

نظر تأمين انرژى براى شهر، خنثى (مستقل) خواهد بود.
شركت خانه سازى وستيا 3 ميليون يورو در احداث ايستگاه و شبكه  ى توزيع 
سرمايه گذارى خواهد كرد و شهردارى هاگ نيز 500 هزار يورو به شكل يارانه 

به پروژه اختصاص خواهد داد.

 (Hague) پروژه هاى شهر هاگ هلند
براى تبديل به يك شهر پايدار

2.3. تأمين گرمايش از زمين
چهارهزار خانه در زويدوست هاگ (Hague Zuidwest) با گرماى اعماق 
زمين گرم خواهند شد. شهردارى هاگ، شركت  هاى انرژى انكو انرژى و اى.آن 
بنلوكس (ENECo Energy, E.ON Benelux) و شركت خانه سازى 
 ،(Vestia) و وستيا (Staedion) استاديون ،(Haag Wonen) هاگ ونن
تصميم گرفته اند در اجراى اين پروژه  ى زمين  گرمايى همكارى كنند. استفاده از 
گرماى اعماق زمين براى گرمايش يك ناحيه در رويكرد جمعى شركت ها، اين 

پروژه را در هلند منحصربه فرد مى سازد.
شهر هاگ از آن رو گرماى زمين را انتخاب كرده كه اين منبع گرما پايان ناپذير است 
و موجب انتشار گازهاى آالينده و مضر نخواهد شد. پروژه ساالنه به كاهش حدود 
4هزار تن انتشار Co2 كمك مى كند. اين هدف در راستاى هدف تبديل هاگ به 

يك شهر خنثى از نظر انتشار Co2 تا ميانه قرن جارى، قرار دارد.
براى اجراى اين پروژه به 46 ميليون يورو سرمايه گذارى نياز است كه بخشى از آن 
به نصب تجهيزات در اعماق زمين و بخش ديگران به خريد لوله و ديگر تجهيزات 
مورد نياز براى اتصال خانه ها به گرماى زمين، اختصاص مى يابد. ساكنان خانه هاى 
جديد نبايد نگران تعرفه هاى باالى انرژى باشند زيرا توافق شده كه صورتحساب 
گرمايش آنان از صورتحساب ساكنانى كه از گاز طبيعى براى گرمايش استفاده 
مى كنند، بيشتر نباشد (در واقع هدف پروژه اين است كه كمتر هم باشد). اين پروژه 

ثابت خواهد كرد كه لزوماً انرژى پايدار نبايد گران تر از سوخت هاى فسيلى باشد.

گرمايش از كف
براى حفارى چاه هاى  ايده آل  مطالعات نشان داده اند هاگ زويدوست مكانى 
زمين  گرمايى است. گرما از دو چاه به دست مى آيد: يكى براى دريافت گرما از زمين 
و ديگرى براى جمع آورى مجدد آب پس از خنك شدن. براى اين كه بتوان آب را 
75 درجه سانتى گراد گرم كرد بايد آن را به عمق 2400 مترى تزريق و مجدداً به 
باال پمپ كرد.گرماى زمين از طريق مبدل هاى حرارتى به شبكه ى گرمايش منطقه 
و از آن جا به خانه  ها منتقل خواهد شد. خانه ها به جاى رادياتور، سيستم گرمايش 
از كف خواهند داشت و اين يعنى گرما يكنواخت تر در خانه پخش مى شود و نيز 
خانه ها قادر خواهند بود تا حد زيادى استانداردهاى عايق بندى انرژى (همان ضريب 

عملكرد كه براى خانه هاى جديد در نظر گرفته مى شود) را رعايت كنند.

3.3. تاالر شهر  هاگ
مجتمع تاالر شهر هاگ از يك سيستم زيرزمينى بزرگ ذخيره سازى انرژى استفاده 
مى كند كه در آن در زمستان آب سرد براى سرمايش در تابستان ذخيره مى شود 
و بالعكس. ظرفيت اين سيستم 3500 كيلووات ساعت است و براى دستيابى به 
اين توان از يك آب  انبار بزرگ در عمق 25 تا 65 مترى زير تاالر شهر استفاده 

مى شود.

فرآيند
آب سرد منبع در تابستان از مخازن «سرد» به باال پمپ شده و وارد دو مبدل 
حرارتى مى شود. در اين مبدل ها پس از تبادل دما با سيستم سرمايش ساختمان، 
دماى آب افزايش يافته و آب وارد مخازن «گرم» مى شود. در سيستم سرمايش 
ساختمان، آب خنك شده براى خنك  كردن هواى ورودى به سيستم تهويه  ى 

مطبوع استفاده مى شود.
در زمستان آب گرم منبع، از مخازن «گرم» به باال پمپ شده، گرماى آن صرف 
پيش گرمايش هواى ورودى به سيستم تهويه  ى مطبوع مى شود. در عين حال دماى 
آب سيستم تهويه با سرماى هواى بيرون كاهش يافته و آب  سرد شده از طريق 
مبدل هاى حرارتى نصب شده در زيرزمين تاالر، سرماى خود را به آب منبع «گرم» 
مى دهند. آب سردشده ى مخزن گرم به مخازن منتقل مى شود تا در تابستان مورد 

استفاده قرار گيرد.
با توجه به افزايش تابستان هاى طوالنى و گرم و زمستان هاى نسبتاً ماليم در 
سال هاى اخير، سيستم بايد با تغييرات اقليم سازگار شود. در مجموع 3.1 ميليون 
يورو در اين پروژه  ، سرمايه گذارى خواهد شد. پروژه، ساالنه انتشار Co2 را تا 250 

تن كاهش مى دهد.
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در سال  هاى اخير اكثر كشورهاى جهان به سمت استفاده از تكنولوژى  هايى 
گرايش پيدا كرده  اند كه به نحوى در كاهش آلودگى محيط  زيست مؤثر بوده 

و در عين حال قادر به توليد انرژى  هاى پاك باشند. 
در اين راستا شرح عملكرد سه تكنولوژى جديد كه در نقاط مختلف جهان به 
منظور همسويى با اين حركت جهانى و در راستاى حفاظت از محيط .زيست 

مورد استفاده قرار گرفته، ارائه مى  شود.

بكارگيرى
 فنآورى  هاى نوين
 در كاهش آالينده  هاى هوا

1.    بكارگيرى سيستم  هاى خورشيدى
شهر گالسكو يكى از شهرهايى است كه به منظور كاهش آلودگى محيط  زيست 
و افزايش توليد انرژى پاك به استفاده از فن  آورى  هاى نوين روى آورده است.

در اين شهر سلول  هاى بزرگ و درخشان خورشيدى با نام “Lily pad” (برگ 
نيلوفر آبى) بر روى رودخانه  ى كاليد نصب شده  اند كه قادر به توليد مقدار زيادى 

انرژى الكتريكى خواهند بود.
 اين رودخانه هشتمين رودخانه  ى طوالنى انگلستان و مهم  ترين رودخانه  ى 

اسكاتلند بوده كه از ميان شهر گالسكو عبور مى  كند.
Lily padسلول  هاى Lily padسلول  هاى Lily pad كه توسط شركت اسكاتلندى ZM طراحى و ساخته 
شده است، دايره شكل بوده و براى ساخت آن از فوالد و الستيك قابل بازيافت 

استفاده شده و وسعت آن  ها نيز 15 تا 45 فوت مى  باشند.
همچنين سلول  ها به منظور جذب حداكثر نور خورشيد بر روى صفحه  هاى 
موتور دارى نصب شده  اند كه زاويه  ى سلول  ها را متناسب با جهت تابش نور 

خورشيد تغيير مى  دهد.
DCسپس اين نور به انرژى DCسپس اين نور به انرژى AC/DC تبديل شده و وارد شبكه  ى برق گالسكو 
مى  شود تا ميزان توليد انرژى الكتريكى را در اين شهر افزايش داده و هزينه  هاى 

مصرف را كاهش دهد.
2.    بكارگيرى كاشى  هاى پالستيكى و كاهش آلودگى هوا

نوآورى دوم تكنولوژيى است كه توسط دو معمار آلمانى و آمريكايى ابداع شده 
و با تزريق عوامل از بين  برنده  ى ذرات آلودگى به هواى شهرى، كيفيت آن را 
افزايش مى  دهد. اين دستگاه Prosolve 370E نام داشته و از يك سرى 

كاشى  هاى پالستيكى آغشته به دى اكسيد تيتانيوم ساخته شده است.
زمانى كه اين كاشى  ها در معرض رطوبت و نور ماوراء  بنفش قرار مى  گيرند، دى 
اكسيد تيتانيوم موجود در اين سيستم با اين دو عامل واكنش نشان داده و آلودگى 

موجود در هوا مانند گازهاى منتشر  شده از اگزوز اتومبيل  ها را خنثى مى  كند.
در حال حاضر اين تكنولوژى در يك پاركينگ بزرگ اتومبيل در شفيلد انگلستان 

و منطقه  اى در مكزيكوسيتى مورد استفاده قرار گرفته است.

3.    استفاده از انرژى امواج براى توليد الكتريسيته
گزينه  ى بعدى ابداعى است كه نيروى امواج دريا را به انرژى الكتريكى تبديل 
خواهد كرد. شركت “Checkmate Sea energy” لوله هاى الستيكى 
طويل و قابل انعطافى را توليد كرده است كه مملو از آب بوده و 200 تن وزن 

و 198 متر طول دارد.
اين لوله  هاى شناور با افت  وخيز امواج دريا حركت كرده و انرژى موجود در امواج 

را گرفته و به توربين مولد انرژى منتقل مى  كند.
سايت پاپ ساينس گزارش مى  دهد كه اين شركت قصد دارد تا سال 2012 با 
استفاده از اين تكنولوژى نيروگاه  هايى را در نقاط مختلف جهان بنا كند كه هر 

يك قادر به توليد حدود 20 مگاوات انرژى خواهند بود.
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طراحان با استفاده از توربين هاى رايج سه  پره، ستون  هاى بادى به شكل درخت طراحى كرده اند كه براى ساخت مزارع بادى در ميان مناطق مسكونى، پارك هاى عمومى، جاده ها 
و خيابان  ها مناسب خواهند بود. طراحان آلمانى با هدف نزديك  تر كردن مبدل هاى انرژى طبيعت به الكتريسيته مناطق مسكونى و ساختارهاى مصرف كننده انرژى موفق شدند 

Eddyبا الهام از توربين هاى عمودى به نام «Eddyبا الهام از توربين هاى عمودى به نام «Eddy» توربين  هاى بادى درخت  مانندى را ابداع كنند كه «Power Flowers»  يا «گل  هاى انرژى» نام دارند.
اين توربين هاى سه  پره را مى توان در هر جايى نصب كرد و به جاى داشتن چندين توربين قدرتمند و كارامد كه در سراسر زمين پراكنده شده اند، چند توربين با كارايى كمتر را در 

نزديكى منطقه  ى سكونت كاربران به صورت متراكم كار گذاشت.
طراحان اين پروژه در اصل با هدف تبديل مزارع بادى به محوطه اى متناسب با نيازهاى مصرف  كننده  ى انرژى، اين توربين  هاى درخت  مانند را به صورتى طراحى كرده اند كه در 

كنار ظاهرى نسبتاً زيبا، توانايى توليد انرژى را نيز داشته باشد.

«Power Flowers»توربين  هاى
  ستونى فلزى خواهند بود كه در باال شاخه  شاخه   شده و بر روى هر شاخه مى توان سه تا 12 توربين سه  پره نصب كرد. اين توربينها را مى توان در فواصل نزديك  ترى از مناطق 

مسكونى نصب كرد و حتى امكان نصب آن  ها در پارك هاى عمومى، كنار خيابان ها و كناره جاده ها وجود دارد.

«EDDY»  توربين هاى سه پره
بر اساس محاسبات طراحان اين توربين ها، يكى از اين ستون ها با داشتن سه توربين مى تواند در سرعت بادى برابر پنج متر بر ثانيه ساالنه 13 هزار كيلو وات ساعت برق توليد كند 

در حالى كه آلودگى صوتى آن بسيار كم است. ساختارهاى 12 توربينه نيز در سرعت باد مشابه به صورت ساالنه از توانايى توليد 55 هزار كيلووات  ساعت برق برخوردارند.

 گل هاى انرژى
 در ميدان هاى شهر
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مقدمه
امروزه اهميت انرژى و نقش آن در اقتصاد بر كسى پوشيده  نيست و اصل كميابى 
براى حامل  هاى انرژى براى همه پذيرفته شده  است. اصلى كه هرچند به عنوان 
يك اصل اساسى زندگى اقتصادى به شمار مى رود و تعريف علم اقتصاد نيز 
از  همين واژه “كميابى” نشات گرفته  است اما شايد در مورد فرآورده  هاى نفتى 
به  دليل وجود ذخاير عظيم نفتى در ايران ناديده  گرفته مى .شد. اما در حال حاضر 
عموم افراد جامعه بر اين اصل مهم و اساسى در مورد حامل  هاى انرژى وقوف 
كامل دارند. شايد بتوان گفت زمانى كه اليحه  ى هدفمندى يارانه  ها در مجلس 
شوراى اسالمى در پانزدهم دى  ماه هزار و سيصد و هشتاد و هشت مصوب و 
در تاريخ بيست و سوم دى  ماه هزار و سيصد و هشتاد و هشت  به تاييد شوراى 
نگهبان رسيد، موضوع مصرف درست و به موقع حامل  هاى انرژى با اهميت  تر 
شد. چرا كه در بند الف ماده 8 قانون هدفمند  سازى يارانه  ها  بهينه  سازى مصرف 
انرژى و رعايت الگوى مصرف در واحدهاى توليدى، خدماتى و مسكونى مورد 
تاكيد قرار  گرفت. ضمن اين  كه بر اساس مواد 1 و 2 اين قانون قيمت حامل  هاى 
انرژى نيز افزايش  يافت تا از طريق سياست  هاى قيمتى نيز مصرف  كنندگان به 
ارزش هرچه بيشتر حامل .هاى انرژى پى  ببرند. اما نكته  اى كه معموًال مغفول 
مى  ماند اين است كه تقاضا براى حامل  هاى انرژى در سطح مصرف  كنندگان 
به عنوان يك تقاضاى مشتقه محسوب مى  شود. بنا به تعريف تقاضاى مشتقه 
تقاضايى است كه در آن شخص كاال و يا خدمت را به  دليل ماهيت ذاتى آن كاال 
يا خدمت تقاضا نمى  كند و هدف از تقاضا استفاده از آن كاال يا خدمت به همراه 
كاال و يا خدمت اصلى را پايه  گذارى مى  كند. بطور مثال تقاضا براى گاز طبيعى 
به  دليل خود گاز نيست بلكه براى گرم كردن هواى محيط و محل سكونت 
افراد است. و يا تقاضا براى برق از سوى مصرف  كنندگان، ايجاد روشنايى در 
منازل است. بنابراين اگرچه بهره گيرى مناسب و رعايت الگوى مصرف انرژى 
از سوى شهروندان بايد به  صورت بايسته و شايسته مورد توجه قرارگيرد اما 
نقطه شروع اين موضوع از سمت توليد خواهد بود. به عبارتى بهتر بخش توليد 
بايد به گونه  اى محصوالت خود را ارايه دهد كه ضمن اينكه نياز مصرف  كننده 
را مرتفع مى  كند، مصرف انرژى را نيز بصورت كارا و مفيد مورد توجه قرار 
دهد. ازجمله بخش  هاى توليدى، بخش مسكن است. اين بخش به  دليل آنكه 
به عنوان فضايى براى زندگى شناخته مى شود الزم است از دماى مناسب 
برخوردارباشد. يعنى هم نياز به وسايل سرمايشى و هم گرمايشى دارد. ضمن 
اين  كه روشنايى مناسب  نيز در اين محيط ضرورت دارد. از اين رو واحدهاى 
مسكونى براى اينكه محيطى شايسته را براى زندگى كردن فراهم  نمايند، بايد 
از انواع حامل  هاى انرژى بهره  گيرند. اما ميزان استفاده از حامل  هاى انرژى به 
منظور فراهم آوردن فضاى مناسب براى زندگى به تركيب و ساختار واحدهاى منظور فراهم آوردن فضاى مناسب براى زندگى به تركيب و ساختار واحدهاى 
مسكونى بستگى دارد. به عبارتى بهتر هرچند در گام نخست براى توليد گرما و 
يا سرما، وسايل سرمايشى و يا گرمايشى از انرژى استفاده مى  نمايند اما ساختمان 

نقش شهردارى ها 
در  رعايت الگوى مصرف انرژى

 در شهرها
 با تاكيد بر مبحث نوزدهم

واحدهاى مسكونى در پايدارى دماى مناسب نقش بسزايى را ايفا مى  نمايند. 
با تاكيد بر  از اين رو درصورتى كه ساختار و ساختمان واحدهاى مسكونى 
بهينه  سازى مصرف انرژى مورد توجه قرار گيرد، بدون شك صرفه  جويى  هاى 
مهمى از اين جهت صورت مى  پذيرد. هرچند بخش خصوصى بخش عمده  اى 
از ساخت  و  ساز واحدهاى مسكونى را در كشور به عهده  دارد اما نهادهاى نظارتى 
از جمله شهردارى  ها نيز در فرآيند توليد واحدهاى مسكونى نقش مهمى را ايفا 
مى  نمايند. شهردارى  هاى كشور با ارايه مجوز براى شروع ساخت  و  ساز و صدور 
پايان كار در اتمام پروژه  هاى ساختمانى  درواقع از ابتدا تا پايان ساخت در جريان 
اين فرآيند توليد قراردارند. اين گزارش به اهميت و جايگاه شهردارى  ها در فرآيند 
توليد مسكن با توجه به استفاده بهينه انرژى در واحدهاى مسكونى و يا مبحث 
نوزدهم مقررات ملى ساختمان مى  پردازد. براى تحقق اين امر در ابتدا به مصرف 
حامل  هاى انرژى در بخش مسكن اشاره مى  كند و سهم انرژى را در اين بخش 
مورد توجه قرار مى دهد. در ادامه مبحث نوزدهم يعنى  مصرف درست انرژى در 
ساختمان  ها بررسى مى  شود و در نهايت نقش شهردارى  هاى كشور را در رعايت 

الگوى مصرف انرژى در شهرها با تاكيد بر واحدهاى مسكونى بيان مى  كند. 

مديريت مصرف انرژى
سوخت و انرژى در تمام جهان يك موضوع حاكميتى است كه دولتها خود را 
مسئول تضمين امنيت انرژى براى آيندگان مى .دانند و از اين رو برنامه  ريزى 
براى آن با عنايت به منافع همه نسل  ها انجام مى  شود. از جمله مسايلى كه 
است.  انرژى  مصرف  بهينه  سازى  اشاره  نمود،  آن  به  زمينه  اين  در  مى  توان 
منظور از بهينه  سازى انتخاب الگوى صحيح و ايجاد و به كارگيرى روش  ها و 
سياست  هاى درست در توليد و مصرف انرژى در بخش  هاى مختلف اقتصادى 
است. بنابراين استفاده از روش مناسب به منظور بهره  بردارى صحيح از انرژى 
از جمله مسايلى است كه بايد براى آن برنامه  ريزى نمود. به بيانى بهتر اجراى 
صحيح و اصولى برنامه  هاى بهينه  سازى مصرف حامل  هاى انرژى كه آثار آن 
در تمامى زيربخشهاى اقتصاد ملى و بهبود محيط  زيست ملموس مى  باشد، 
در تامين سياست  هاى راهبردى كشور در سطوح ملى و بين  المللى از نقش 
اينكه اهميت مصرف درست  براى  اينجا  تعيين  كننده اى برخوردار  است. در 

انرژى به خوبى ارايه  شود فقط به دو نكته اشاره مى  گردد. 

1. محدوديت منابع زيرزمينى
يكى از مهمترين مسايلى كه بايد در مورد مصرف انرژى به آن توجه ويژه  اى 
شود، مساله منابع زيرزمينى است. از جمله ويژگى سوخت  هاى فسيلى عدم 
برگشت  پذيرى و تجديدناپذيرى آن است. به بيانى بهتر سوخت  هاى فسيلى 
پس از مصرف از بين رفته و قابل تجديد نمى  باشد. درواقع سرعت تشكيل اين 
سوخت  ها به مراتب كمتر از سرعت مصرف آن  هاست. از اين رو مديريت مصرف 

آموزش

رضا ياورى
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انرژى و با توجه به اهميتى كه انرژى در توسعه و رشد اقتصادى كشورها دارد 
و تامين كننده نيازهاى اوليه و خدماتى همچون گرمايش، سرمايش روشنايى 

و حمل  و  نقل مى  باشد، از ضروريات اصلى است.

2. مسايل زيست  محيطى
ازجمله مواردى كه مى  توان در خصوص انرژى مورد توجه قرار داد، مسايل و 
مشكالت مربوط به زيست  محيطى است. اين مسايل به گونه  اى در حال حاضر 
مطرح مى  شود كه امروزه حفظ سالمت اتمسفر از مهمترين پيش شرط  هاى 
توسعه اقتصادى پايدار جهانى به شمار مى  آيد. از اين رو است كه دهه  هاى 
آينده به عنوان سال  هاى تالش مشترك جامعه انسانى براى كنترل انتشار 
در  انسان  حضور  تداوم  براى  تالش  درواقع  و  محيط  زيست  كنترل  كربن، 
كره  زمين خواهدبود. ذكر اين نكته نيز ضرورت دارد كه اكنون از نظر مسايل 
زيست  محيطى مصرف سوخت  هاى فسيلى به سطحى مازاد بر تحمل طبيعى 
كره  زمين رسيده و پديده  هاى مخربى همچون تراكم گازهاى گلخانه  اى و 
تحليل اليه  ازون را به وجود آورده  است . از اين  روست كه كشورهاى صنعتى 
در كنار تالش براى استفاده از انرژى  هاى نو، همزمان سازو كار مهار مصرف 
انرژى فسيلى را مورد توجه قرار داده و در اين راستا صاحبان صنايع، سازندگان 
ساختمان  هاى ادارى و تجارى و سرانجام ساكنين ساختمان  هاى مسكونى را 
با استفاده از روش  هاى گوناگون به رعايت اصول استفاده كارآمدتر از انرژى 

تشويق مى  نمايد.

مصرف حامل  هاى انرژى در بخش مسكن
در ابتدا ذكر اين نكته ضرورت دارد، با توجه به اينكه مصرف حامل  هاى انرژى 
در واحدهاى مسكونى بطور عمده گاز طبيعى و برق مى  باشد، از اين رو در اين 
قسمت فقط اين دو حامل انرژى مدنظر قرار مى  گيرد. بر اساس آمار و اطالعات قسمت فقط اين دو حامل انرژى مدنظر قرار مى  گيرد. بر اساس آمار و اطالعات 
ترازنامه انرژى در سال 1388 مصرف نهايى گاز طبيعى در بخش خانگى  برابر 
41396.2 ميليون ليتر مكعب است كه اين رقم  معادل  50.2 درصد مصارف 
نهايى گاز طبيعى در كل بخشهاى مختلف اقتصادى است. واژه “نهايى” از اين 
جهت استفاده شده است كه گاز طبيعى به عنوان  ماده اوليه و خوراك نيز در 

صنايع پتروشيمى مورد استفاده قرار مى  گيرد. 
معادل   خانگى  بخش  در  برق  ترازنامه مصرف  اين  ارقام  و  آمار  اساس  بر   
55629.6 گيگاوات ساعت است كه سهمى معادل 33.2 درصد را از كل مصرف 
برق در بخش  هاى مختلف اقتصادى به خود اختصاص داده  است. از سوى ديگر 
با توجه به آخرين آمار و اطالعات سرشمارى منتشرشده يعنى سال 1385، بيش 
از 72 درصد از واحدهاى مسكونى در شهرهاى كشور مى باشد. به بيانى بهتر از 
15.8 ميليون واحد مسكونى موجود در كشور 11.4 ميليون آن فقط در شهرها 
وجود دارد و مابقى آن يعنى كمتر از 28 درصد متعلق به نقاط روستايى مى  باشد. 
بنابراين آمار و ارقام فوق نشان مى  دهد كه بخش عمده  اى از مصرف گاز طبيعى 
و برق خانگى در واحدهاى مسكونى مستقر در شهرها صورت مى  گيرد. از اين 
رو شهرها قسمت اعظمى از مصرف حامل  هاى انرژى نظير برق و گاز طبيعى 

را در كشور به خود اختصاص  داده  اند.

اسناد باالدستى در رعايت الگوى مصرف ساختمان
در مصرف  براى صرفه  جويى  فنى  و ضوابط  مقررات  تدوين  مى  توان گفت 
انرژى در ساختمان  ها در سال 1370 براى اولين بار در كشور با تدوين ضوابط 
فنى براى پوسته ساختمان آغازشد. به عبارتى بهتر باتوجه به اهميت موضوع، 
صرفه  جويى انرژى در ساختمان  ها به دهه70 برمى  گردد. با تصويب قانون نظام 
مهندسى كشور در سال 1374، وزارت مسكن و شهرسازى عهده  دار  تدوين و 
تنظيم مقررات ملى ساختمان شد. مقررات ملى ساختمان مجموعه  اى است از 
ضوابط فنى، اجرايى و حقوقى الزم  الرعايه در طراحى نظارت و اجراى عمليات 
ساختمانى اعم از تخريب، نوسازى، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسى، تغيير 
كاربرى و بهره .بردارى از ساختمان به منظور تامين ايمنى، بهره  دهى مناسب، 

آسايش، بهداشت و صرفه اقتصادى فرد و جامعه وضع مى  گردد. 

اين وزارت  خانه در راستاى اجراى اين قانون شورايى را به منظور تدوين مقررات 
ملى ساختمان در جهت هماهنگى بين مباحث از حيث سازگار بودن آن با شرايط 
ايران، شكل، ادبيات، واژه  پردازى، حدود و دامنه كاربرد تشكيل  داد. نتيجه اين 
قالب بيست جلد كتاب كه هر جلد  شورا تدوين مقررات ملى ساختمان در 
مربوط به يك مبحث خاص است، مى  باشد. بحث صرفه  جويى و رعايت الگوى 
مصرف انرژى نيز با عنوان مبحث نوزدهم در قالب مقررات ملى ساختمان 

مطرح گرديد.
در سال 1388 نيز با تصويب قانون هدفمندى يارانه  ها، بحث صرفه جويى 
انرژى و رعايت الگوى مصرف در تمامى ابعاد مختلف مورد توجه قرارگرفت. بر 
اساس بند الف ماده 8 قانون فوق  الذكر بهينه سازى مصرف انرژى در واحدهاى 
توليدى، خدماتى و مسكونى و تشويق به صرفه جويى و رعايت الگوى مصرف 
مورد توجه مى  باشد. بنابراين ماده ياد شده اصالح و تعديل مصرف انرژى را در 

واحدهاى مسكونى يادآورى نموده  است.
در مجموع مى توان گفت هرچند رعايت الگوى مصرف انرژى در واحدهاى 
مسكونى همواره مورد توجه و مدنظر بوده است و در اين راستا نيز قوانين و 
آيين نامه  هاى مربوطه نيز تدوين گشته  است، اما به  دليل آن  كه ابعاد اين موضوع 
براى همگان مشخص  نشده  بود به نظر بهينه  سازى مصرف انرژى و صرفه  جويى 
حامل  هاى انرژى از اهميت كافى برخوردار نبوده  است اما با تصويب قانون 
هدفمندى يارانه  ها، و بهره  گيرى اين قانون از سياست  هاى قيمتى، موضوع 
رعايت الگوى مصرف انرژى نيز به عنوان يكى از مسايلى مهم و اساسى براى 

شهروندان مطرح شده است. 

نقش شهردارى  ها
امور شهرى محسوب  اداره  به عنوان متولى  بديهى  است شهردارى  ها  آنچه 
مى  شوند. بر اين اساس مباحث مختلفى كه در شهرها مطرح است و هر روز 
بر ابعاد آن نيز افزوده مى  شود، بر عهده مديريت شهرى است. در بين مباحث 
گوناگون، نظارت بر ساخت .وساز واحدهاى مختلف اعم از تجارى، ادارى و 
مسكونى به عهده اين نهاد اجرايى شهر است. درواقع اين نهاد ضمن اينكه در 
كليات ساخت  و  ساز شامل نحوه قرار گرفتن واحدهاى ساختمانى و تركيب آن  ها 
به لحاظ كاربرى  هاى مختلف به منظور رعايت مقررات شهرسازى و معمارى 
و همچنين توجه به نما و منظر شهرى مداخله و نظارت مى  نمايد، در جزئيات 
واحدهاى ساختمانى از جمله صرفه  جويى در مصرف انرژى نيز موضوع را بايد 
به گونه  اى مناسب هدايت  نمايد. در اين راستا مى  توان به مستنداتى كه جهت 
تاييد ساختمان از نظر ضوابط صرفه  جويى در مصرف انرژى از طرف متقاضى و 
يا سازنده در زمان اخذ صدور پروانه ساختمانى براى شروع فعاليت ساخت  و  ساز 
به شهردارى  ها ارايه مى  شود، اشاره  نمود. به عبارت بهتر در اولين گام براى 
شروع ساخت  وساز بايد مدارك و مستنداتى از سوى سازنده به نهاد اجرايى شهر 
ارايه گردد كه در اين مستندات موضوع صرفه  جويى انرژى مورد توجه قرار 

گرفته  است. اين مدارك و مستندات شامل موارد زير مى باشد. 

. گواهى صالحيت مهندس يا شركت طراح
. چك ليست انرژى شامل: مشخصات پرونده ساختمانى و مهندس طراح، 
كاربرى ساختمان، سطح نياز انرژى ساالنه منطقه جغرافيايى احداث، سطح 
زيربناى مفيد، نوع شهر، گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويى در مصرف 
انرژى، روش مورد استفاده جهت طراحى ساختمان از نظر صرفه جويى در 
مصرف انرژى، مشخصات و ويژگى  هاى حرارتى مصالح بكار رفته در ساختمان، 

نوع انرژى مصرفى در ساختمان، ميزان شدت روشنايى و...
. نقشه  هاى ساختمانى بايد شامل پالن طبقات، بام، نماها مقاطع و جزييات 
اجرايى پوسته خارجى ساختمان باشند. در نقشه  ها بايد محل مناسب عايق كارى 
حرارتى متناسب با گروه  بندى ساختمان از نظر ميزان صرفه  جويى در مصرف 

انرژى مشخص شده  باشد.
. مشخصات فيزيكى مصالح و سيستم  هاى عايق حرارت مورد استفاده در ساخت 
اجزاى پوسته خارجى ساختمان بايد كامًال مشخص  باشد. در صورت استفاده از 
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مصالح جديد بايد گواهى فنى از طرف مرجع ذى صالح اخذگردد.
. مشخصات فنى سيستم  هاى تاسيسات گرمايى، سرمايى، تهويه، تهويه مطبوع، 
تامين آب گرم مصرفى و روشنايى مورد استفاده در ساختمان بايد توسط مراجع 
براى طراحان و مجريان  تا حد كيفيت محصوالت  باشد  تعيين شده  معتبر 

سيستم  هاى تاسيساتى مشخص باشد.
همانگونه كه در موارد فوق نيز به خوبى گوياست مى توان به جرات گفت كه 
تمامى نكات و مسايلى كه در صرفه  جويى و رعايت الگوى مناسب و شايسته در 
انرژى وجود دارد، در تك تك موارد قابل رديابى است. درواقع ضوابط مربوط 
به استفاده بهينه از انرژى به خوبى تدوين و تنظيم شده است. در اين ميان فقط 
نهاد نظارتى بايد به گونه  اى مناسب مسايل را با دقت مورد توجه و ارزيابى نمايد. 
به لحاظ قانونى نيز شهردارى  ها مى توانند حتى براى سازنده  اى كه در هر يك از 
مدارك مورد اشاره داراى تناقضات و يا ابهاماتى وجود دارد، پروانه صادر ننمايند 
و از ساخت  وساز آن ممانعت به  عمل  آورند. همچنين بر اساس ماده 30 قانون 
نظام مهندسى ساختمان، شهرداري  ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه 
شهرك  سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل 
و نظارت بر اين گونه طرح  ها در مناطق و شهرها براي صدور پروانه و ساير 
مجوزها تنها نقشه  هايي را خواهندپذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 
دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صالحيت مربوط امضاء شده  باشد و براي 
انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صالحيت 

مربوط استفاده  نمايند.
بنابراين با توجه به موارد ياد شده شهردارى  ها براى شروع فعاليت ساخت  وساز 
مى  توانند مسايل مختلف را از نظر صرفه  جويى و رعايت الگوى مصرف مورد 
ارايه  براى  مستندات  و  مدارك  اين  اگرچه  گفت  بايد  البته  قراردهند.  توجه 
صدور پروانه ضرورى است اما امكان عدم رعايت مقررات  نيز وجود دارد كه 
اين موضوع نيز در آيين  نامه اجرايى ماده 33 قانون نظام مهندسى به خوبى اين موضوع نيز در آيين  نامه اجرايى ماده 33 قانون نظام مهندسى به خوبى 
ديده  شده  است. در فصل ششم اين آيين  نامه اجرايى به شهرداري  ها و ساير مراجع 
صدور پروانه ساختمان اختصاص يافته  است. براساس اين بخش از آيين  نامه  
شهردارى  ها در موارد زير مى  توانند از ساخت  وساز جلوگيرى و فرآيند توليد 

واحدهاى ساختمانى را متوقف  نمايند.
ماده 26  . شهرداري  ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد 
با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي 

ساختمان استان اعالم نمايند. 
ماده 27  .  شهرداري  ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم 
كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا 
ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطالع ناظر، دستور 

اصالح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري  نمايند. 
ماده  28. شهرداري  ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمان  هايي 
كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، 
مقررات ملّي ساختمان در آنها رعايت نشده  باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار 

صادر نخواهندنمود.
بنابراين با توجه به موارد مختلف درصورتى  كه حتى تخلفى در فرآيند ساخت  وساز 
از نظر مباحث مختلف از جمله عدم صرفه .جويى و رعايت الگوى مصرف صورت 
گرفته باشد، شهردارى  ها به عنوان مرجع صدور پروانه نبايد پايان كار را  تا 
زمانى كه مشكالت ياد شده مرتفع نگرديده  است، براى ساختمان صادرنمايند. 
بنابراين در چارچوب قانون و مقررات، شهردارى به عنوان مرجع صدور پايان 
كار ساختمان شناخته  مى  شود و بدون تاييديه اين نهاد، ساختمان احداث شده 
داراى اعتبار نيست و به لحاظ قانونى داراى اشكال خواهد بود لذا ضرورت 
دارد شهردارى  هاى كشور از اين موضوع به منظور رعايت دقيق سازندگان در 
موارد ياد شده در  مبحث قانون نوزدهم به نحو احسن استفاده  نمايند. درواقع 
بهره  گيرى درست از اين ابزار نظارتى توسط نهاد شهردارى كه در قانون و 
آيين  نامه  هاى مربوطه نيز به خوبى به آن توجه شده  است، مى  تواند مفاد مربوط 
به مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان را به نحوى مناسب و شايسته براى 
تمامى ساختمان  هاى در حال ساخت  و ساز اجرايى  نمايد. اين امر ضمن اينكه از 

هدر رفت منابع زيرزمينى جلوگيرى مى  نمايد سبب مى  شود ساختمان  هايى با 
رعايت قوانين و مقررات توليد و به شهروندان عرضه  گردد.

جمع بندى و نتيجه گيرى
آنچه بديهى  است و آمار و اطالعات موجود نيز نشان مى  دهد اين است كه از نظر 
شاخص شدت مصرف انرژى كشور در وضعيت نامناسبى قرار دارد. با توجه به 
آمار و ارقام  در دسترس شدت مصرف انرژى در كشور 1.67 تن معادل نفت خام 
به ازاى هر هزار دالر توليد ناخالص داخلى است درصورتى كه متوسط اين مقدار 
در دنيا 0.24 و در كشورهاى پيشرفته معادل 0.1 است . اين موضوع بيان  كننده 
آن است كه انرژى در كشور به  درستى بكار گرفته نمى  شود و هدر رفت آن 
بسيار زياد است. بنابراين مديريت انرژى از سمت تقاضا مى  تواند زمينه را براى 
كاهش مصرف انرژى فراهم  آورد. يكى از مهمترين نهادهايى كه مى  تواند از 
سمت تقاضا انرژى را مديريت نمايد، شهردارى  ها هستند. شهردارى  ها به  دليل 
آن  كه مرجع صدور پروانه  هاى ساختمانى هستند و بايد در فرآيند توليد واحدهاى 
ساختمانى نظارت نمايند، مى  توانند مباحث صرفه  جويى و رعايت الگوى مصرف 
انرژى را به طور جدى مورد توجه قرار  دهند. چراكه موضوع مذكور به خوبى در 
قانون و آيين نامه هاى مربوطه لحاظ شده  است. بنابراين خالء قانونى در اين 
زمينه وجود ندارد اما نهادهاى نظارتى بايد موضوع را با جديت پيگيرى  نمايند. با 
توجه به اين  كه بخش قابل توجهى از حامل  هاى انرژى نظير برق و گاز طبيعى 
در واحدهاى مسكونى به مصرف مى  رسد درصورتى  كه براى واحدهاى مسكونى 
مسايل بهينه  سازى مصرف انرژى و يا مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان 
مورد توجه قرار گيرد به تبع آن صرفه  جويى  هاى قابل توجهى را براى كشور 

به ارمغان خواهد  آورد. 
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بنابراين با توجه به موارد مختلف درصورتى  كه حتى تخلفى در فرآيند ساخت  وساز 
از نظر مباحث مختلف از جمله عدم صرفه .جويى و رعايت الگوى مصرف صورت 
گرفته باشد، شهردارى  ها به عنوان مرجع صدور پروانه نبايد پايان كار را  تا 
زمانى كه مشكالت ياد شده مرتفع نگرديده  است، براى ساختمان صادرنمايند. 
بنابراين در چارچوب قانون و مقررات، شهردارى به عنوان مرجع صدور پايان 
كار ساختمان شناخته  مى  شود و بدون تاييديه اين نهاد، ساختمان احداث شده 
داراى اعتبار نيست و به لحاظ قانونى داراى اشكال خواهد بود لذا ضرورت 
دارد شهردارى  هاى كشور از اين موضوع به منظور رعايت دقيق سازندگان در 
موارد ياد شده در  مبحث قانون نوزدهم به نحو احسن استفاده  نمايند. درواقع 
بهره  گيرى درست از اين ابزار نظارتى توسط نهاد شهردارى كه در قانون و 
آيين  نامه  هاى مربوطه نيز به خوبى به آن توجه شده  است، مى  تواند مفاد مربوط 
به مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان را به نحوى مناسب و شايسته براى 
تمامى ساختمان  هاى در حال ساخت  و ساز اجرايى  نمايد. اين امر ضمن اينكه از 



77 4سال دوازدهم / شماره 4سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 104

روند صعودى شهرنشينى در جوامع، لزوم فوريت در پاسخگويى به تغييرات اقليمى و راهبردى شدن 
مقوله  ى امنيت انرژى در سياست هاى كالن كشورها، منجر شده است تا سياست گذاران بيش از پيش 
درك صحيح و دقيقى از نحوه  ى مصرف انرژى در شهرها را مطالبه نمايند. امروزه شهرها متقاضى 
بيش از دو سوم كل مصرف انرژى در جهان هستند و پيش بينى ها حاكى از آن است كه اين ميزان 
در سال 2030 به بيش از سه چهارم خواهد رسيد. از طرفى امروزه فقط تأمين انرژى شهرها نقطه ى 
بحرانى نيست، بلكه مقوله ى تغييرات اقليمى و سالمت ساكنين شهرها نيز از موارد جدى نگرانى 
به شمار مى .رود. اين نوشته درصدد است تا ابعاد انرژى در شهرها را مورد واكاوى قرار داده و تبيين 

نمايد كه مقوله ى انرژى در شهرها داراى چه ابعاد و چالش هايى است. 
نگاهى به ديناميك مصرف انرژى در شهرها حاكى از آن است كه الگوى حاكم بر مصرف انرژى هر 
شهرى متأثر از دو مگافاكتور است كه عبارتند از تصميم سياست گذاران شهرى و رفتار شهروندان. 
اين عوامل در حالت تعامل با يكديگر بوده و بر يكديگر تأثير مى گذارند. قوانين، مقررات و استانداردها 
ديگر  از طرفى  و  مى گذارد  تأثير  رفتار شهروندان  بر  كه  است  پائين  به  باال  سياست هاى  از  ناشى 
نوع  به  نگاهى  است.  مردم  فرهنگ  و  مردمى  از حركت هاى  متأثر  اتخاذ شده  همين سياست هاى 
تركيب  كه  مى دهد  نشان  جهان  شهرهاى  انرژى  مصرف  به  شهرى  سياست گذاران  پاسخگويى 
سياست هاى كوتاه مدت مثل هزينه ى باالى طرح ترافيك و سوئيچ كردن به حمل و نقل عمومى 
به همراه سياست هاى بلندمدت همانند نزديكى مراكز فعاليت افراد به سكونت آن ها بيشتر مد نظر 
سياست گذاران قرار مى گيرد. از اين رو ديگر نمى توان صرفًا مقوله ى مصرف انرژى خانوارها و مراكز 
تجارى و ادارى را دغدغه ى اصلى انرژى در شهر دانست، بلكه مقوالتى همچون حمل و نقل شهرى، 
توليد انرژى در شهرها و فائق آمدن بر چالش هاى زيست محيطى به اندازه ى تأمين انرژى شهرها 

مهم مى نمايند.   
رفتار  و  بين شكل شهر ها  ارتباطى  چه  كه  است  اين  مهم  مديريت شهرى سوال  ساختار  منظر  از 
شهروندان در مسافرت هاى كارى درون شهرى وجود دارد؟ واقعيت اين است كه هنوز درك درست 
و  تجربى  داده هاى  بر  مبتنى  در شهرها كه  انرژى  و مصرف  بين شكل شهرها  ارتباط  از  و علمى 
مطالعات  مانده اند.  بى پاسخ  علمى  تحقيقات  در  فراوانى  پرسش هاى  و  ندارد  وجود  باشد،  كاربردى 
تورنتو كانادا نشان مى دهد كه ساختار سطح شهر، به ويژه وجود مراكز استخدامى انجام شده در شهر تورنتو كانادا نشان مى دهد كه ساختار سطح شهر، به ويژه وجود مراكز استخدامى انجام شده در شهر تورنتو كانادا نشان مى دهد كه ساختار سطح شهر، به ويژه وجود مراكز استخدامى 

دكتر مهدى مجيدپور
عضو پژوهشكده ى سياست گذارى علم، فناورى و صنعت

دانشگاه صنعتى شريف

شهر و انرژى
از منظر سياست گذارى
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و فعاليتى متمركز و با دانسيته باال بر راندمان ترددهاى درون شهرى 
تأثير مى گذارد اما خود تمركز به تنهايى براى افزايش راندمان كافى 
نيست. البته تمركزگرايى در مراكز استخدامى و كارى منجر به گلوگاه 
excess شدن راه هاى حمل و نقل مى شود. پديده اى كه از آن به عنوانexcess شدن راه هاى حمل و نقل مى شود. پديده اى كه از آن به عنوانexcess

commute ياد مى شود و در برنامه ريزى هاى شهرى بايد بدان توجه 
انجام  اُنتاريو  به همراه تحقيق ديگرى كه در شهر  اين تحقيق  نمود. 
شده است نشان مى دهند كه ارتباط بين مصرف انرژى و شكل شهر 
بسيار پيچيده است و نمى توان با سياست هاى ساده انگارانه درصدد حل 
معضالت برآمد. البته براى نتيجه گيرى اين مورد در مورد شهر تهران نياز 
به مطالعه ى علمى مستقلى است به طورى كه با ملحوظ نمودن ويژگى ها 
و شرايط خاص كشور و شهر بتواند به الگوى مناسبى در ارتباط با شكل 

شهرها و ساختار آن ها با مسافرت هاى درون شهرى برسد. 
يكى از سواالت جالبى كه در حوزه ى انرژى در شهرها وجود دارد اين 
است كه با توجه به مصرف هنگفت انرژى در شهرها و هزينه هاى باالى 
انتقال انرژى از مراكز توليد انرژى متمركز، آيا مى توان راه حل هايى را 
اتخاذ نمود به طورى كه از طريق آن ها توليد انرژى هاى پاك در خود 
شهرها و يا حداقل نزديك به شهرها انجام گيرد؟ چگونه مى توان توليد 
نامتمركز را جايگزين توليد متمركز و ناكارآمد فعلى نمود؟ اين مسأله 
باعث شده تا روش هاى نوين توليد انرژى هاى پاك همانند CHPها 
از پيش مد نظر قرار گيرد.  انرژى هاى خورشيدى در شهرها بيش  و 
البته بايد توجه نمود كه در كنار توليد و مصرف انرژى در شهرها نبايد 
از مقوالت مديريت منابع طبيعى، خدمات آبرسانى و مديريت پسماندها 
بيشتر  اگر  در شهرها  انرژى  توليد  از  مقوالت  اين  اهميت  بود.  غافل 

نباشد، كمتر نيست. 
مكزيكو،  توكيو،  شهرهاى  در  انرژى  جهانى  شوراى  كه  مطالعه اى 
پاريس  و  سانفرانسيسكو  لندن،  تاون،  تورنتو، شانگهاى، كيپ  دهلى، 
انجام داده است نشان مى دهد كه اوًال براى فائق آمدن بر معضالت 
انرژى در شهرها هم راه حلهاى سياست گذارانه و هم راه حلهاى تكنيكى 
الزم است و ثانيًا شركت هايى كه در زمينه ى انرژى فعاليت دارند (به 
عنوان يكى از راه هاى درگيرشدن بخش خصوصى) حائز نقش مهمى 
نوع  دو  مبنا  اين  بر  دارند.  كارآمد  راهكارهاى  اجراى  و  طراحى  در 
راهكار پيشنهاد مى شود. راهكار اول بر مبناى ديدگاه هاى فنى است. 
در اجراى اين راهكارها بايد به وضعيت ساختمان هاى شهرى، شرايط 
آب و هوايى، شكل شهرها، رفتارهاى فرهنگى و امكانات مالى توجه 
شود. هنوز خالهاى تحقيقاتى بسيارى براى پايين آوردن هزينه هاى 
فنى الزم است. در اين رابطه اصلى ترين مشكل كاربست فناورى ها 
در تطابق آن ها با نيازهاى واقعى شهر ها است. راه حل هايى كه براى 
ساختمان ها پيشنهاد مى شود عبارتند از: عايق بندى، پمپ هاى حرارتى 

و بويلرهاى گازى با راندمان باال. راه حل هايى هم كه براى مديريت 
 ،BRT حمل و نقل شهرى پيشنهاد مى شوند عمدتًا شامل اتوبوس هاىBRT حمل و نقل شهرى پيشنهاد مى شوند عمدتًا شامل اتوبوس هاىBRT
مترو، تراموا و خودروهاى هيبريدى هستند. توليد برق خورشيدى، توليد 
 (CHP) انرژى از زباله ها، سيستم هاى توليد همزمان برق و حرارت
نيز در زمره ى راه حلهاى توليد انرژى در شهر هستند. اين راه حل ها و 
هزينه ى تمام شده ى آن ها تفاوت بسيارى دارد و راه حل واحدى كه 

براى تمام شهرها جوابگو بوده و بهترين باشد وجود ندارد. 
نوع  اين  در  هستند.  سياست گذارى  جنس  از  دوم  نوع  راهكارهاى 
راهكارها تأكيد بر اين است كه بايد يك هماهنگى و هم افزايى بين 
راه حلهاى مبتنى بر بازار (شامل بازار ساختمان و مسكن، بازار كار در 
شهرها) و همچنين برنامه ريزى شهرى انجام گيرد. هرچند كه راه حل 
ايده آلى وجود ندارد، اما تراكم در شهر يك حد مرزى دارد كه بايد در 
برنامه ريزى هاى شهرى مورد توجه قرار گيرد. اگر تراكم خيلى پايين باشد 
حمل و نقل شهرى، اقتصادى نخواهد بود و اگر از حد مجاز فراتر رود 
معضالت ترافيكى و محيط زيستى پديد خواهد آمد. بسته هاى سياستى 
معموًال تركيب پيچيده اى از مشوق هاى سرمايه گذارى بخش دولتى و 
خصوصى و همچنين قوانين و مقررات مالى و فنى است. مقررات مذكور 
بايد با برنامه هاى اطالعاتى (شامل داده كاوى و اطالع رسانى همگانى) 
همراه باشد تا سازوكارهاى مبتنى بر بازار را بهبود بخشد. همكارى بخش 
خصوصى نيز در اين ميان حائز اهميت بسيار است چرا كه باعث انتقال 
دانش و فناورى به بخش هاى دولتى و عمومى جامعه مى گردد. توجه به 
ايجاد تعادل بين ايجاد شهرهاى توسعه يافته و ثروتمند با فقرزدايى از 

شهرها نيز از مسائل اصلى ديگر است.  
با توجه به موارد فوق الذكر بايد توجه داشت كه با توجه به اين كه شهرها 
خدمات  و  درمانى  ـ  بهداشتى  خدمات  بيشتر،  اقتصادى  فرصت هاى 
در  تا  ترجيح مى دهند  امروز  مردم  ارائه مى دهند،  را  بهترى  آموزشى 
شهرها سكونت داشته باشند و اين امر مستلزم تمهيدات سياست گذارانه 
از حيث مصرف انرژى در شهرها است. براى وضع سياست هاى جامع 
و كارآمد بايد از يك طرف نگاه هاى سيستميك به شبكه هاى انرژى 
حاكم باشد و از طرفى ديگر سياست هاى اتخاذ شده برآمده از مطالعات 
دقيق بومى و مطالعات تطبيقى جهانى باشد. در كالن شهرى مثل تهران 
زيرساخت ها قديمى بوده و مصرف انرژى بااليى دارند. چه تغييراتى در 
استانداردها و نُرم ها بايد ايجاد شود تا افزايش كارآيى انرژى در شهر 
اتفاق بيافتد؟ به عبارت ديگر شواهد و قرائن نشان مى دهند كه ِصرف 
انتظار يك  انرژى در شهرها نمى توان  بهبود سخت افزارهاى مصرف 
پاسخ جامع و كافى را داشت و اين اقدام مهم بايد با اقدامات مهم تر 

ديگرى همچون تغيير رفتار، تغيير قوانين و استانداردها توأم باشد.



79 4سال دوازدهم / شماره 4سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 104

ساالنه در ايران هزاران نفر در تصادفات رانندگى كشته و ده ها هزار نفر مجروح مى شوند و هزينه هاى ناشى از تصادفات كه به صورت 
در كشورهاى  نشان مى دهد كه حتى  آمار  از همه مهم تر  رقم حيرت آورى مى باشد.  به جامعه تحميل مى شود  و غيرمستقيم  مستقيم 

توسعه يافته ى صنعتى تصادفات در صدر علل مرگ ومير بوده و نيروهاى مولد جامعه بيشتر در آماج حوادث رانندگى قرار دارند.
در اين گذر، شرايط كنونى جهان به علت ورود به قرن 21 موجبات نگرانى جدى بشر از آينده ى كره ى  زمين را با توجه به افزايش جمعيت 
و محدوديت منابع و افزايش آالينده هاى محيط زيست فراهم نموده است. در اين راستا تالش و تحقيق و برنامه ريزى براى كاهش حوادث 

رانندگى در كشورهاى توسعه يافته ى صنعتى شدت يافته و آثار مثبت آن نصيب كشورهاى مزبور شده و مى شود.
در سه دهه ى آينده تعداد شهرهايى كه بيش از يك ميليون جمعيت دارند به تدريج افزايش پيدا خواهد كرد. انتظار مى رود كه اين رشد 
در كنار جهانى شدن و آزادسازى تجارت، تقاضا براى حمل ونقل مسافر و كاالها را به نحو چشم گيرى افزايش دهد در طول بيست سال 
آينده، شمار خودروهاى ساخته شده بيش از تمام خودروهايى خواهد بود كه در 100 سال تاريخ صنعت خودروسازى ساخته شده است و در 
اوج خود رسيده و به مقطع انفجار مالكيت خودرو در كشور نزديك مى شويم، لذا كشور ما هم تقاضا براى خريد خودرو در سال هاى اخير به اوج خود رسيده و به مقطع انفجار مالكيت خودرو در كشور نزديك مى شويم، لذا كشور ما هم تقاضا براى خريد خودرو در سال هاى اخير به اوج خود رسيده و به مقطع انفجار مالكيت خودرو در كشور نزديك مى شويم، لذا 
آمادگى براى مقابله با بحران ترافيك و حوادث رانندگى امرى اجتناب ناپذير مى باشد. وجود ساختارهاى سازمانى متعدد در حوزه ى ترافيك 
و اقدامات جزيره اى سازمان ها و از سويى عدم هم افزايى آن ها در جهت اهداف مشترك باعث گرديد تا مهار حوادث و ايمنى باكندى انجام 
شود با اين حال از همان روزى كه ترافيك به عنوان يكى از معضالت جدى مطرح شد، در حل آن هم راهكارهاى زيادى طرح شده است 
كه برخى مشكالت ترافيك را خالء فرهنگى مى دانند و برخى كمبود فضاى شهر و ظرفيت پايين جاده ها را و گروهى ديگر معتقد به كمبود 

وسايل حمل ونقل عمومى هستند و برخى هم گرايش مردم را به استفاده از خودروى شخصى مى دانند و برخى ديگر هم...
 اين نظراتى است كه اگر بخواهيم به طرح آن بپردازيم در اين مجال نمى گنجد؛ اما سؤال اساسى اين است كه اگر علت ها را مى دانيم؛ 

پس راهكار عملى آن چيست؟ و چه سازمان و يا شخصى پاسخ گوى معضالت و حوادث ترافيكى در كشور مى باشد؟
مسأله  ى در اين راستا ايجاد ساختارهاى مناسب و پويا يكى از اساسى ترين گام مى باشد كه با اجراى طرح يكپارچه سازى مديريت ترافيك، مسأله  ى در اين راستا ايجاد ساختارهاى مناسب و پويا يكى از اساسى ترين گام مى باشد كه با اجراى طرح يكپارچه سازى مديريت ترافيك، مسأله  ى 

ترافيك تحت مديريت و مسووليت يكپارچه اى همچون شورا قرار مى گيرد تا شاهد موازى كارى ها و تعدد تصميم گيرى ها نباشيم. 
از آن جا كه طى سال هاى اخير هزينه هاى گزافى به دليل عدم هماهنگى سازمان ها و دستگاه هاى مختلف در مورد موضوع ترافيك 
همچون ديگر مسايل شهرى صرف مى شود و هر سازمان و يا وزارتخانه براساس برنامه و نياز خود فعاليت مى كند و همين موازى كارى ها و 
دوباره كارى ها ايجاد انسجام و يكپارچگى را سلب كرده و هزينه هاى اجتماعى و اقتصادى را نيز افزايش داده است، لذا براى هدايت تالش ها 
جهت ايمنى حمل ونقل، ايجاد وحدت در مديريت ترافيك امرى الزم و ضروريست و يك مؤسسه ى راهبر (شورا) بايد اختيارات الزم براى 

تصميم گيرى، كنترل منابع و هماهنگ نمودن فعاليت هاى تمام بخش هاى دولتى شامل بهداشت، حمل ونقل، آموزش و... را داشته باشد.
شيوه هاى مختلفى مى تواند در ايمنى و انضباط ترافيك مؤثر باشد و هر كشورى نياز دارد تا مؤسسه ى راهبر مناسبى را با توجه به اقتضاى 
محيطى خود ايجاد كند و تالش هاى ويژه اى بايد توسط مؤسسه (شورا) انجام گيرد تا تمام گروه هاى مؤثر در ايمنى جاده اى مشاركت 

داده شوند.
مؤسسه ى (شوراى) ايمنى ترافيك در كشور بايد يك سازمان مستقل باشد و همه ى سازمان هاى مسئول در ترافيك و حمل ونقل پيشگيرى 

از حوادث و مراكز آموزشى و فرهنگى مرتبط در تابعيت مؤسسه قرار گيرند.

 عليرضا اسماعيلى 

مسئول ترافيك در كشور
 كيست؟

استاديار دانشگاه علوم انتظامى
 و عضو مركز تحقيقات و ارتقاى ايمنى دانشگاه شهيد بهشتى

ديدگاه
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رياست شورا بايد با عالى ترين مقام اجرايى كشور و يا حداقل معاون اول 
ايشان باشند

وجود عالى ترين مقام اجراى در رأس شورا براى اجراى سريع و صحيح 
تصميمات و جلوگيرى از ناهماهنگى سازمان ها و يا ساير معاذيرى كه بعضًا 

از اين خالء مديريتى وجود دارد مدنظر مى باشد.
اثرگذارى  حوزه  متفاوت  و  مختلف  ابعاد  با  مسئله اى  عبورومرور  ايمنى 
نهادها و سازمان هاى متعددى است كه نيازمند سياست گذارى و نظارت 
براى  نهادى مشخص  ايجاد  بدون  اثرى  در سطوح مختلف است. چنين 
براى  مؤسسه اى  شكل دادن  نيست.  امكان پذير  امر  اين  به عهده گرفتن 
ايمنى  مقوله ى  بر  مؤثر  نهادهاى  و  سازمان ها  ميان  هماهنگى  برقرارى 
راه ها نيازمند برنامه ريزى و روشن كردن جايگاه قانونى و اجرايى دقيق آن 
است. جداى از چگونگى تشكيل و جايگاه قانونى مؤسسه و حوزه ى وظايف 

آن، دو وظيفه ى اصلى براى چنين نهادى متصور است:

هماهنگى در سطوح افقى و عمودى: 
در  راه ها  ايمنى  در  اجرايى مؤثر  اقدامات  و  هماهنگى در سياست گذارى 
قابل توجه است. در سطح عمودى هماهنگى  افقى و عمودى  دو سطح 
مى دهد  نشان  بررسى ها  است.  تأكيد  مورد  ملى  و  محلى  سطح  ميان 
اقدامات نهادها و دولت هاى محلى و اقدام در سطح ملى در جهت ايمنى 
راه ها موفق تر از اقدامات در سطح دولت مركزى است. در واقع اگر چه 
سياست گذارى عمدتًا بعد ملى دارد، اجرايى كردن يك برنامه ى ايمن سازى 
(با ابعاد مختلف آن) غالبًا بعدى محلى دارد، در اين رابطه بايد به روشنى 
ايمنى چه در زمينه هاى سياست گذارى و تصميم سازى و  مسئوليت هاى 
چه در زمينه هاى اجرايى و نظارتى و از اين دست ميان نهادها و مؤسسات 
محلى و ملى مشخص و توزيع شود و وظايف در هر دو سطح مشخص شود. 
مسلمًا سطح ملى بدون سياست هاى كارآمد و حمايت هاى مالى و سياسى 
دون اجراى كاراى سياست ها، ملى نمى تواند موفق شود و سطح ملى نيز بدون اجراى كاراى سياست ها، ملى نمى تواند موفق شود و سطح ملى نيز بدون اجراى كاراى سياست ها، 
ابتكار و نوآورى هاى محلى و نظارت و هميارى محلى قادر به دستيابى به 
هدف اصلى يعنى ايمنى راه نخواهد برد، بنابراين يكى از وظايف نهادى در 
اين سطح هماهنگى ميان سلسله مراتب سطوح تصميم گيرى و اجراست. از 
سوى ديگر هماهنگى در سطوح افقى نيز از اهميت زيادى برخوردار است. سوى ديگر هماهنگى در سطوح افقى نيز از اهميت زيادى برخوردار است. 

چنان كه اشاره شد نهادها و مؤسسات مؤثر بر ايمنى ترافيك و حمل ونقل 
بسيار متنوع اند كه نهادهاى ملى در بخش دولتى بيشترين سهم را دارند، 

اگر چه بخش خصوصى و عمومى نيز مى توانند مؤثر باشند.
در اين زمينه تعيين و تدوين برنامه اى با شاخص هاى عينى و تعيين سهم 
هر يك از نهادها و نظارت و پايش روند اجراى برنامه و چگونگى دستيابى 
به اهداف در هر يك از بخش ها بسيار حائزاهميت است. در اين حالت نهاد 
و مؤسسه ى هماهنگ كننده و ناظر بايد جايگاه قانونى مشخص و محكمى 

داشته باشد، به طورى كه تصميمات آن ضمانت اجرايى داشته باشد.
و  پايه گذارى  جهت  در  كليدى  عوامل  از  همكارى  و  ارتباطات  آگاهى، 
پشتيبانى از فعاليت هاى ايمنى ترافيك كشور هستند كه اگر يك يا چند 
نفر از مديران ارشد سياسى شناخته شده به طور فعال در مؤسسه (شورا) 
ترافيك  ايمنى  باالبردن سطح  براى  ملى  تالش  باشند،  داشته  مشاركت 

افزايش مى يابد.
مؤسسه (شورا) مى تواند در بخش هاى زير ايفاى نقش نمايد:

. مديريت، هماهنگى و عملياتى كردن تمام فعاليت هاى مربوط به ايمنى 
ترافيك در كشور

. اجراى سياست ها، تعيين اهداف و تشريح راهكارها براى ايمنى راه هاى 
كشور شامل اولويت بندى مناطق خاص و پرحادثه

. هماهنگى بين مؤسسات دولتى، تحقيقاتى و دانشگاهى با سازمان هاى 
 (NGO) غيردولتى

. گردآورى و تجزيه وتحليل آمارهاى كشورى و اطمينان از اين كه اطالعات 
جامع براى برنامه ريزى ايمنى راه ها وجود دارد.

. اولويت بندى تحقيقات در رابطه با ايمنى راه و اجراى پروژه ها براساس 
اولويت بندى

. جمع آورى و انتشار اطالعات و عملكرد خوب شامل به اشتراك گذاشتن 
تحقيقاتى يافته هاى 

. تعيين استانداردهاى ايمنى براى راه ها و وسايط نقليه
. سازماندهى همايش هاى كشورى منظم با محور ايمنى ترافيك

آموزش هاى  ايمنى،  فعاليت هاى  براى  كافى  مالى  منابع  فراهم كردن   .
ترافيكى، ايمن سازى راه ها و تقويت پليس
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اجراى طرح
(BRT) اتوبوس هاى سريع السير

در شهر اصفهان 
رضا مختارى ملك آبادى

استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهرى، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
حميدرضا صفايى

 دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى، دانشگاه پيام نور 

چكيده:
اصفهان اولين شهر كشور از نظر توانمندي هاي گردشگري، دومين شهر صنعتي ايران و سومين 
مادرشهر كشور از نظر جمعيت به شمارمي آيد. از نظر جغرافيايي در محدوده ى ايران مركزي، در 
ناحيه ى بياباني و نيمه بياباني قرار گرفته است. شهر اصفهان داراي دو محور طبيعي و فرهنگي است 
كه اساس استخوان بندي شهر را تشكيل مي دهد. زاينده رود درجهت غربى ـ شرقى به عنوان محور 
طبيعي و چهارباغ در جهت شمالىـ  جنوبى، به عنوان محوري فرهنگي و مصنوعي محسوب مى شوند. 
اين شهر به دليل مكان يابي نامناسب مراكز صنعتي، داراي آلودگي بيش از حد هواست. بنابر اعالم 
سازمان حفاظت محيط زيست، اصفهان دومين شهر آلوده ى ايران بعد از تهران است. وضعيت اقليمي 
آن نيز به گونه اي است كه براساس اعالم سازمان هواشناسي، هوا در طول 200 روز از سال حالت 
ايستايي دارد. همچنين پديده ى وارونگي به هنگام آغاز فصول سرد، سبب سكون هوا و عدم تخليه ى 

آالينده هاي زيست محيطي در باالي شهر مي شود.
 درسال هاى اخير شهرسازى مدرن با بى توجهى به مسائل كيفى فضاى شهرها و اولويت دادن به مسائل 
كمى، خصوصًا تأكيد بر نقش اتومبيل و مشكالت ترافيكى و تكيه بر روش هاى فنى به جاى توجه 
به نيازهاى واقعى ساكنين شهرها، با عدم موفقيت روبرو بوده است. در حقيقت در سال هاى گذشته 
هر چه بيشتر مديريت شهرى به ساخت و توسعه ى بزرگراه و معابر شهرى تمايل نشان داده به همان 
نسبت ميزان تقاضاى سفر شهرى، ميزان مصرف سوخت در شهرها، حجم تصادفات، آلودگى هاى 
محيطى و... بيشتر شده و از طرف ديگر با افزايش سرعت عبور و مرور در شهر، ضريب ايمنى ترافيكى 
نيز كاهش يافته و شهروندان به صورت ناخواسته تشويق مى شوند كه بيشتر ازخودروها استفاده نمايند 

و در نتيجه حركت پياده، دوچرخه و حمل  ونقل عمومى به حاشيه رانده مى شود. 
در اين راستا نبايد فراموش نمود كه  شهر فقط براى حركت خودروها، فرار از ترافيك و سرعت 
ساخته نشده و جايى هم براى عواطف و آرامش انسانى بايد در آن باشد. ساخت بزرگراه هاى عريض 
و طويل، گسترش رينگ هاى تودرتوى ترافيكى، تبديل كاربرى ها و فضاهاى آرام بخش و روح نواز 
شهر به بزرگراه، معبر و خيابان، اگر با سرعت فعلى امتداد يابد، شهر فقط در اختيار خودروها و سرعت 

مهارنشده ى آن ها قرار خواهد گرفت. 
در  پيشرو  ازجمله شهرهاى  ازمهم ترين كالن شهرهاى كشور  به عنوان يكى  اصفهان  كالن شهر 
زمينه ى توسعه ى حمل ونقل عمومى بوده و هست و با توجه به گسترش و توسعه ى جمعيت، فعاليت و 
لزوم تأمين تسهيالت حمل ونقل عمومى به خصوص در محدوده ى رينگ دوم شهر و به منظور كاهش 
تقاضا جهت استفاده از وسايل نقليه ى شخصى، توسعه ى خطوط ويژه ى حمل ونقل عمومى جهت 
ساماندهى حمل ونقل و ترافيك شهر اصفهان و پس از مطالعات يكپارچه سازى حمل ونقل عمومى و 
مطالعات ديگر ساماندهى اتوبوس رانى، بنابر هزينه ى باال و زمان اجراى زياد حمل ونقل ريلى، توسط 
 BUS) انبوه دركوتاه مدت سياست طرح  از ميان روش هاى مختلف حمل ونقل  مسئوالن مرتبط 
Rapid system)BRT اتوبوس تندورى شهرى با احداث 5 خط انتخاب گرديد و هم اكنون درحال 
اجراى اوليه و آزمايشى خط اول آن مى باشد. به همين دليل در اين مقاله به بررسى تأثيرات اجراى طرح 

BRT و چالش هاى پيش روى اين طرح درشهر اصفهان پرداخته شده است.
واژگان كليدى : ترافيك، حمل ونقل عمومى، BUS Rapid system:BRT، شهر اصفهان 

گزيده پژوهش
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طرح مسئله پژوهش
وجود يك شبكه ى معابر، خيابان ها و سيستم بزرگراهي گسترده و مناسب با استفاده از سيستم هاي حمل ونقل نوين به منظور 
حمل ونقل سريع و ايمن از مهم ترين عوامل زيربنايي براي توسعه ى هر شهري مي باشد. كشورهاي توسعه يافته كه خود سازنده ى 
وسيله ى نقليه هستند از همان آغاز استفاده ى انسان از وسيله ى نقليه، به فكر استفاده ى ايمن از اين دستآورد بشري بوده اند به 
طوري كه تحقيقات دامنه داري را به منظور استفاده ى بهتر و ايمن تر از بزرگراه ها و وسيله ى نقليه انجام داده اند و امروزه، نتيجه ى 
تالش هاي ساليان متمادي آن ها، داشتن خيابان ها و شبكه ى معابر ايمن مي باشد. ولي در كشور ما به همراه ورود خودرو به ايران، 

متأسفانه تالش هاي الزم به منظور استفاده ى ايمن و بهينه از آن متناسب با نياز شهرها انجام نشده است.
گسسته شدن بافت هاى شهرى، قطع ارتباط انسان و محيط هاى شهرى، آمار باالي تصادفات، افزايش آالينده هاي محيط زيست 
و خسارات جاني ناشي از آن، بيان گر اهميت سيستم شبكه هاى ارتباطى و بزرگراه ها است به نحوى كه بايد تمهيدات الزم در 

راستاى بهينه سازى سيستم بزرگراهى ايران و به خصوص شهر اصفهان انديشيده شود. 
متأسفانه در اكثر كالن شهرهاى ايران در طى سال هاى اخير حمل ونقل عمومى به جايگاه واقعى خود در بين مسئولين 
و شهروندان دست نيافته و همچنان با اضافه شدن جمعيت شهرى و افزايش تعداد خودروهاى شخصى، مشكالت روند 

پيچيده ترى به خود مى گيرد. 
BRTاز سال 1382 مطالعاتى براى شروع BRTاز سال 1382 مطالعاتى براى شروع BRT در معاونت حمل ونقل وترافيك شهردارى اصفهان آغاز شد كه حدوداً اين مطالعات 
6 سال به طول انجاميد و اصفهان با پشتوانه ى كار كارشناسى علمى كار خود را آغاز كرد و 5 خط سامانه ى اتوبوس تندرو براى 

اصفهان پيش بينى شد. (خبرگزارى ايمنا و معاونت حمل ونقل و ترافيك شهردارى اصفهان) 
BRTعمليات اجرائى خط اول BRTعمليات اجرائى خط اول BRT  شهر اصفهان از اواخر سال 1389 آغاز و تاكنون حدود 8/5 كيلومتر آن از خيابان قائميه تا ميدان 
آزادى احداث شده است و طول خط شماره ى اول 19 كيلومتر است و پيش بينى مى شود روزانه حدود صدهزار مسافر را جابجا مى كند 
BRTو هم اكنون حدود 4 ماه است كه بهره بردارى از خط شماره ى BRT  1و هم اكنون حدود 4 ماه است كه بهره بردارى از خط شماره ى BRT  1 شهر اصفهان شروع  و تعداد ايستگاه هاى اجرا شده ى آن 

تاكنون 3 ايستگاه يك طرفه و 9 ايستگاه دوطرفه مى باشد و داراى 8 پل عابر پياده است. (مركز اطالعات شهردارى اصفهان)

نگاهى به وضعيت ترافيكى شهر  اصفهان
در حال حاضر روزانه بيش از 420 هزار وسيله ى نقليه در شهر اصفهان در 
حال تردد است و در صورت حفظ روند فعلى جذب خودرو به شهر اصفهان، 
كه 15ـ11 درصد از كل توليدات خودرو كشور را به خود اختصاص داده است، 
اصفهان با تردد بيش از 600 هزار دستگاه وسيله ى نقليه سبك و بيش از 300 
هزار دستگاه موتورسيكلت مواجه خواهد شد. در جايى كه بيش از 75 درصد 
كل سفرهاى انجام شده در يك ساعت اوج در اين شهر، به وسايل نقليه ى 
اصفهان،  ترافيك شهردارى  و  (معاونت حمل ونقل  دارد  اختصاص  شخصى 
1385) و جوالن گاه اصلى اين موج عظيم خودرو، خيابان هاى اصلى شهر بوده، 
راه حل هاى ترافيكى متعدد نظير توسعه و تعريض معابر و جايگزينى وسايل 
نقليه ى عمومى و توسعه ى پاركينگ ها و... به تنهايى نتوانسته اند راه گشاى 
مناسبى در حل معضالت عبور و مرور در شهر اصفهان باشند به نحوى كه 
مشكل پارك خودروها به خصوص در بخش مركزى شهر در محدوده ى مناطق 
1 و 3 شهردارى در ساعات اوج ترافيك به معضلى الينحل و پيچيده تبديل 

شده است.  

در حال حاضر شهر اصفهان طبق تقسيم بندى جديد به 14 منطقه تقسيم شده 
است كه جمعيتى در حدود 1.601.227 نفر را در خود جاى داده است. طول 
شبكه ى معابر اين شهر 842 كيلومتر است كه مساحتى در حدود 13.247 (هزار 
مترمربع) را اشغال نموده است. بيشترين جمعيت شهر در منطقه ى 8 تمركز يافته 
ولى بيشترين ميزان شبكه ى معابر مربوط به منطقه ى 5 مى باشد كه 91 كيلومتر 

از معابر شهر را به خود اختصاص داده است. (جدول شماره ى 1)
همچنين در حال حاضر تعداد 104 پاركينگ در شهر اصفهان وجود دارد كه از 
اين تعداد 99 پاركينگ فعال و 5 پاركينگ در دست اجرا مى.باشند. از لحاظ نوع 
پاركينگ هاى عمومى موجود در شهر اصفهان بيشترين آن ها از نوع هم سطح 
بوده كه اين تعداد 80/8 درصد كل پاركينگ ها را شامل مى شود. همچنين 
پاركينگ هاى زيرزمينى، 12/3 درصد كل پاركينگ ها را از لحاظ تعداد شامل 
مى شود . كم ترين تعداد پاركينگ هاى عمومى از نوع طبقاتى مى باشند كه 6/8 

درصد كل پاركينگ ها را شامل مى شود. (موسوى،1386: 76) 



منبع: سايت مركز آمار ايران، 1385

سيرتاريخى استفاده از BRT در دنيا 
امروزه سيستم BRT تبديل به روندى كلى و همه گير در كل جهان در زمينه ى توسعه ى سيستم هاى حمل ونقل عمومى 
شده است (Currie, 2005, 41) برنامه ريزان و پيشنهاد دهندگان اين سيستم در آمريكاى التين به طور عاقالنه اى مشاهده 
كردند كه هدف نهايى اين است كه مردم به صورت ارزان، سريع و با كارايى بيشتر نسبت به ماشين هاى شخصى جابجا شوند. 

 (Hartmut, 2005, 117) و (Lloyd Wright, 2003, 1)
يكى از تفاوت هاى اساسى سيستم BRT با ساير سيستم هاى ريلى در ايران است كه اين سيستم معموًال با توان مالى 

شهردارى هاى جهان سازگارى دارد.
BRTدر آسيا تا سال 2000 توسعه ى سيستم هاى BRTدر آسيا تا سال 2000 توسعه ى سيستم هاى BRT بسيار محدود بود. اين سيستم اولين بار به صورت كامل در ناگوتاى ژاپن 
و تايپه پايتخت تايوان مورد توجه قرار گرفت. گسترش اين سيستم در آسيا از سال 2004 رونق زيادى گرفت. (عمران زاده 

و ديگران، 1389، 4)
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خطوط مصوب  BRT در شهر اصفهان
BRTجدول شماره ى 2 توسعه ى خطوط BRTجدول شماره ى 2 توسعه ى خطوط BRT در شهر اصفهان را نشان مى دهد. 
همان طور كه جدول نشان مى دهد در حال حاضر فقط بخشى از خط 2 اين 

طرح اجرا شده است. 

مزاياى اجراى BRT در شهر اصفهان
1. توسعه ى سريع و مرحله اى

2. هزينه ى ساخت پايين در مقابل سيستم هاى ريلى
3. هزينه ى بهره بردارى پايين در مقابل سيستم هاى ريلى

4. انعطاف در تغيير ظرفيت و مسير حركت  با تغييرات فضا
5. امكان سرويس دهى به خطوط مترو و قطار سبك شهرى به عنوان فيدر(خصوصًا در مناطق حاشيه اى و مناطق پرتراكم)

6. به عنوان يك راه حل براى پركردن فاصله ى شيوه ى ريلى و سيستم موجود اتوبوس رانى
7. ابعاد كوچك وسايل نقليه ى اين سيستم در مقايسه با ساير شيوه هاى همگانى انبوه

8. انعطاف در مسير حركت (مختلط با جريان ترافيك، كامًال جداشده و يا تركيبى)

معايب سيستم BRT در شهر اصفهان
1. كاهش عرض معابر و افزايش احتمال تصادف

2. قطع درختان در بعضى قسمت هاى ايجاد مسير
3. كاهش فضاى پارك حاشيه اى و نارضايى فروشندگان حاشيه ى مسير 

4. سخت شدن عبور و مرور براى شهروندان 
5. افزايش احتمال خطر و تصادف به خصوص در تقاطع هاى خيابان ها و عدم تنظيم چراغ هاى راهنمايى

برآورد هزينه هاى اجرايى BRT در شهر اصفهان
همان طورى كه قبًال ذكر گرديد 5 خط سامانه ى اتوبوس هاى تندرو براى اصفهان پيش بينى شده است و هم اكنون تنها 8/5 كيلومتر از خط يك 
BRT كه به طول 19 كيلومتر و در حدفاصل خيابان قائميه و ميدان آزادى مى باشد مورد بهره بردارى آزمايشى قرار گرفته است. در بحث هزينه ى 

طرح BRT تاكنون: 
1. احداث و نصب تجهيزات الزم براى 10 ايستگاه 500 ميليون تومان

2. الكترونيكى كردن ايستگاه ها 200 ميليون تومان
3. مكانيزه كردن پل هاى عابر پياده حدود 2 ميليارد تومان

4. هزينه ى خريد هر دستگاه اتوبوس BRT حدود 320 ميليون تومان هزينه شده است.

الزم به ذكر است كه اتوبوس هاى مورد استفاده BRT از كشور چين وارد مى شوند زيرا به گفته ى مسئوالن مربوطه امتحان شان را براى شهر 
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BRT 1 اصفهان پس داده اند و تاكنون 45 دستگاه وارد شده و شهردارى اصفهان در آينده 20 دستگاه ديگر هم خريدارى خواهد كرد تا در خط
ديگر مشكلى از جهت تعداد اتوبوس هاى مورد نياز وجود نداشته باشد.



BRT چالش ها و راهكارهاى پيش روى
BRTاز زمان راه اندازى خطوط BRTاز زمان راه اندازى خطوط BRT برخى ايستگاه ها نظير ايستگاه فلكه ى   .1
احمدآباد ـ پل يزدآباد يا ايستگاه ميدان انقالب ـ باسكول حذف شده و اين 
امر راه بسيارى از شهروندان را براى رسيدن به مقصدشان بسيار دور كرده 
است. از طرفى استقرار بسيارى از اتوبوس هاى بسيارى از مسيرها در محل 
استفاده ى ابتدائى واقع در خيابان هزارجريب سبب ترافيك سنگينى در اين 
خيابان ها شده است. همچنين از ساعت 18 مسير فلكه ى ارتش از ميدان 
آزادى با ترافيك سنگين مواجه مى شود چرا كه اين خيابان با الين بندى 

طرح BRT نصف شده و گنجايش حجم عظيم خودروها را ندارد.
با وجود اتوبوس هاى شيك و عظيم BRT باز هم خيل عظيم جمعيت 
ايستاده در راهروى اتوبوس، هنوز هم مشاهده مى شود و راه حل اين معضل، 

ازدياد تعداد اين اتوبوس ها را مى طلبد.

2. الزم است بدانيم استاندارد سرعت اين طرح بايد 50 كيلومتر باشد ولى 
است،  كيلومتر   30 اصفهان  شهر   BRT اتوبوس هاى  سرعت  هم اكنون 
چرا كه با پايين آوردن سرعت و همچنين احداث پل مكانيزه عابر پياده از 

تصادفات احتمالى در حد خيلى بااليى جلوگيرى كرد.

BRT يكى ديگر از معضالت اجراى پروژه BRT يكى ديگر از معضالت اجراى پروژه BRT مبحث وجود تقاطع هاست كه  .3
مهم ترين برنامه هاى حل اين موضوع اجراى سيستم فرماندهى چراغ هاى 
تقاطع ها به صورت هوشمند است كه هم اكنون در حال اجرا توسط معاونت 
تا  مى شود  پيش بينى  و  اصفهان هستيم  ترافيك شهردارى  و  حمل ونقل 
BRTمبلغ 500 ميليون تومان هزينه به پروژه BRTمبلغ 500 ميليون تومان هزينه به پروژه BRT تحميل شود و راه حل دوم 
بستن تعدادى از تقاطع ها و استفاده از دوربرگردان در مسيرهاى پيشنهادى 

طرح BRT است.

BRT از ديگر مشكالت اجراى طرح BRT از ديگر مشكالت اجراى طرح BRT مسائلى است كه در رابطه با كسبه و   .4
مغازه داران در طول مسير اجراى خط اول اين طرح وجود دارد. به علت ايجاد 
ترافيك و عدم توقف خودروهاى شخصى خود كسبه و ديگر شهروندان در 
طول مسير BRT باعث كاهش درآمد آن ها و بى نظمى در پياده روهاى 
عبورى مردم در جلوى مغازه ها  بايد اين مطلب را هم يادآور شويم كه در 
BRTطول تمام اين خيابان ها توسط برنامه ريزان اجرايى پروژه BRTطول تمام اين خيابان ها توسط برنامه ريزان اجرايى پروژه BRT يك الين 
براى پارك ماشين ها در نظر گرفته شده است ولى پاركينگ كافى وجود 
ندارد و بايد اين نكته را هم مدنظر قرار داد كه كسبه و بعضى از شهروندان 
به صورت دوبله يا سوبله ماشين هاى خود را در طول مسير اجراى طرح 
BRT پارك مى كنند كه اين خالف قوانين راهنمايى و رانندگى و پليس 
اين طرح  اجراى  براى  باعث مشكالت مضاعف  راهور مى باشد كه خود 

آينده نگر براى شهر اصفهان مى باشد.

BRT 1 به طور كلى مى توان گفت در طراحى اوليه ى ايستگاه هاى خط BRT 1 به طور كلى مى توان گفت در طراحى اوليه ى ايستگاه هاى خط BRT .5
به علت  استفاده شده است كه  از سازه هاى سنگين و پرهزينه  متأسفانه 
داشتن مشكالت خاص فنى و مهندسى عمرانى و سازه اى، مديران اجرايى 
از  طرح  اين  بعدى  ايستگاه هاى  ايجاد  در  كه  گرفتند  تصميم  طرح  اين 
سازه هاى سبك تر استفاده كنند و الزم به ذكر است بعضًا شنيده شده است 
كه مى گويند چرا براى طراحى اين ايستگاه ها از مدل و الگوى ايستگاه هاى 
BRT در شهر تهران استفاده نشده است زيرا آن ها زودتر از اصفهان اين 

در شهر تهران متأسفانه مجريان طرح مجبور شده بودند به علت بزرگى حجم 
ايستگاه ها درختان زيادى را قطع كنند كه خوشبختانه در اصفهان با رويكرد 

حفظ منابع طبيعى و فضاى سبز شهرى از اين الگو استفاده نشد.

6. شايان ذكر است از مهم ترين برنامه هاى در دست اقدام توسط شهردارى 
تا ترمينال باغ قوشخانه و راه اندازى 6 پل   BRT اصفهان، تكميل خط 1 
مكانيزه عابر پياده مى باشد كه تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد و 
همچنين مى توان با راه اندازى ايستگاه هاى دوچرخه در ايستگاه هاى خطوط 
BRT شهروندان از تسهيالت بهتر اين روش سالمت مدار بهره مند شوند. 

(شهردارى اصفهان و تحليل نگارندگان) 

اقدامات انجام شده جهت ارتقاء سطح كيفى در طول مسيرهاى 
 BRT خطوط

BRT طبق برنامه اى تحت عنوان برنامه ى «اصفهان 95» پيش بينى 5 خط
در كالن شهر اصفهان شده است و با رويكرد توسعه ى سيستم هاى عمومى 
اصفهان  شهر  در  خوبى  گام هاى  پايدار  توسعه ى  مسير  در  شهر  حمل ونقل 
برداشته شده است كه يكى از اين موارد راه اندازى خط 1 مسير BRT در 
اصفهان بوده است.  قبل از BRT در مسيرى كه اين طرح به اجرا درآمده 
يعنى خيابان قائميه ـ شهرك هاى اميريه و ولى عصر به سمت ميدان آزادى 
14 خط اتوبوس رانى وجود داشت و در هركدام از اين خط ها از 5 تا 20 دستگاه 
اتوبوس استفاده مى شد ولى هم اكنون BRT درحال جايگزينى تدريجى تا 
حذف كامل آن ها خواهد بود. ضمن اين كه شهرك هاى اميريه و ولى عصر و 
خيابان قائميه به صورت داخلى و با اتوبوس معمولى سرويس دهى مى شوند 
و هم اكنون تعداد مسافران استفاده كننده با همين خط اّول BRT حدود 30 
در  تردد  زمينه ى  در  موجود  به مشكالت  توجه  با  است.  اضافه شده  درصد 
BRTعرض ساكنان و رهگذران در طول مسير خط BRTعرض ساكنان و رهگذران در طول مسير خط BRT ضرورت ايجاد گذرهاى 
عرضى را اجتناب ناپذير نشان مى دهد و الزم بود كه گذرهاى عرضى موجود 
براى تردد ايمن عابران با عالئم خاص تجهيز شوند و پيش بينى نصب 6ـ8 
BRT پل مكانيزه براى تردد ايمن عابران در محدوده ى فاز اّول خط يك

الزم و ضرورى به نظر مى رسد كه خوشبختانه كارهاى مقدماتى براى نصب 
آن ها آغاز شده است و در هر 200 متر، گذر عرضى پيش بينى شده است و اين 
گذرها با موانع ايمن سازى شده است و عالئم هشدار دهنده اى كه اين گذرها 
با آن ها تجهيز شده اند، اين امكان را فراهم آورده تا شهروندان، زمانى كه با 
اتوبوس ها تردد نمى كنند از اين گذرها استفاده كنند و به طور قطع با ارتقاى 
BRTكيفيت مسيرها، ايستگاه ها، خطوط BRTكيفيت مسيرها، ايستگاه ها، خطوط BRT و توجيه شهروندان زمينه ى استفاده 
WWW.).بيشتر از ظرفيت اين سيستم حمل ونقل عمومى فراهم خواهد شد
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BRT طرح را اجرا كرده اند. در جواب مى توان گفت در ايجاد ايستگاه هاىBRT طرح را اجرا كرده اند. در جواب مى توان گفت در ايجاد ايستگاه هاىBRT
بيشتر از ظرفيت اين سيستم حمل ونقل عمومى فراهم خواهد شد.(.

(ISFAHAN.IR
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نتيجه گيرى
اصفهان در نگاه تاريخ، آفرينش گاه هنر، صنعت و معنويت است. اين اقليم، زادگاه خالقيت ها و انديشه هاى بلندى است كه ساليان دراز درخشيده و در عرصه ى تمدن 
ايران و اسالم نقش بزرگى آفريده است. انتخاب اصفهان بعنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمى، تأييد ديگرى بر شكوه و اعتبار فرهنگ و هنر اين شهر است. 

اين فرصت را بايد به نيكويى دريافت و از آن در مسير معرفى و اعتالى فرهنگ اصفهان و ايران اسالمى و در تعامل هوشمندانه با جهان معاصر بهره برد.
آثار تاريخي و هنري اصفهان، اين شهر را در رديف يكي از ميراث هاي فرهنگي جهان قرار داده است، به طوري  كه يونسكو، آن را هم تراز چند شهر مهم و زيباي جهان 
محسوب نموده و عنوان يكي از گنجينه هاي فرهنگي باارزش جهان به ثبت رسانده، حفظ و حراست آن را به جهانيان توصيه نموده است. (شفقى ، سيروس،1385 

(19،
بنابراين وقت آن رسيده كه براى اين شهر فرهنگى قدمى برداريم و آگاهى داريم كه شروع  هركارى با مشكالتى روبرو مى باشد و فرهنگ سازى و تغيير رفتار بسيار 
سخت است و مهم تر اين كه در اصفهان، مردم به راهكارهاى سنتى عالقه ى زيادى دارند و كمتر با طرح هاى جديد كنار مى آيند پس الزم است كه براى ديدن آثار 
BRTكوتاه مدت و بلندمدت طرح اتوبوس هاى تندرو BRTكوتاه مدت و بلندمدت طرح اتوبوس هاى تندرو BRT در سطح كالن شهر اصفهان بايد صبور باشيم تا رفتار متعادل شود و ضرورى است هزينه ى حمل ونقل عمومى 
را كاهش و هزينه ى حمل ونقل شخصى را باال ببريم. اين يك سياست پذيرفته شده در كل دنيا، مخصوصًا در كشورهاى توسعه يافته است. بنابراين ما بايد صبر كنيم 
تا رفتارها به تعادل برسد و مى دانيم كه يكى از شاخص هاى حمل ونقل عمومى اعتماد به سيستم.ها است يعنى اگر اعتماد به طرح ها و سيستم ها باشد مردم استفاده ى 

بهتر و بيشترى مى كنند و مردم مطمئن باشند كه آينده ى اين طرح درخشان خواهد بود.
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آن گونه كه مهندس متوسلى دبير بخش پژوهش جشنواره بيان نمود 
هدف از برگزارى جشنواره

ارتقاى فرهنگ پژوهش و جايگاه پژوهش در سطح مديريت شهرى • ارتقاى فرهنگ پژوهش و جايگاه پژوهش در سطح مديريت شهرى • ارتقاى فرهنگ پژوهش و جايگاه پژوهش در سطح مديريت شهرى 
و روستايى

و  شهردارى ها  در  پژوهش  حــوزه ى  دست اندركاران  از  تقدير   •
دهيارى ها

تقدير از پژوهش گران و طرح هاى مطالعاتى آنان• تقدير از پژوهش گران و طرح هاى مطالعاتى آنان• تقدير از پژوهش گران و طرح هاى مطالعاتى آنان
در  مطالعاتى  يافته هاى  از  استفاده  و  معرفى  و همچنين شناسايى،   •

حوزه ى مديريت شهرى و روستايى بوده است.
سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كل كشور به تمامى استاندارى ها و 
شهردارى ها و مراكز علمى و پژوهشى فراخوان داد تا طرح ها و پايان نامه ها 
را براى شركت ارسال نمايند. البته به دليل محدوديت در ارسال آثار، خود 
سپس  و  دادند  انجام  ابتدايى  داورى  پژوهشى شان  مراكز  و  استاندارى ها 
برگزيدگان استانى براى مركز ارسال گرديد. شوراى سياست گذارى تعيين 
محورها نيز شامل كميته ى علمى و كميته ى آموزشى بود كه از مجموعه ى 
سازمان شهردارى ها و پژوهشكده و همچنين افراد متخصص انتخاب شدند. 
و اين گونه بود كه زنگ پنجمين جشن پژوهشى شهردارى ها و دهيارى هاى 

كشور نواخته شد.
كار  به  شروع  صبح   9 حوالى  رسمى  تشريفات  اداى  از  پس  مراسم 
نمود. «پژوهش  حلقه ى اول تصويب قانون در كشور مى باشد.» اين شايد 

چكيده ى حرف هاى دكتر بمانيان رياست پژوهشكده ى مديريت شهرى و 
روستائى و سخنران ابتدايى مراسم بود. دكتر در ابتدا و پس از خوشامدگويى 
به شهرداران، دهياران، مديران كل فنى مهندسى و ساير حضار در جشنواره، 
هدف از برگزارى اين جشنواره را دوركردن نگاه مديران شهرى از كارهاى 
روزانه و ديدن از روزنه اى كالن تر و باالتر به حوزه هاى مديريت شهرى 
و  بروز خالقيت ها  به  امر  اين  داليل  بيان  در  همچنين  وى  نمود.  عنوان 

ايده هاى نهان در ذهن مديران با كمك جامع نگرى اشاره نمود.
پژوهش  ادامه  در  روستائى،  و  شهرى  مديريت  پژوهشكده ى  رييس 
آن  غياب  در  كه  دانست  فعاليت هاى شهرى  و  كارها  مقدمه ى همه ى  را 
از قوانين غير بومى و بدون نيازسنجى هاى منطبق  قانون نويسى به تقليد 
بر فرهنگ سرزمينى خواهد بود و در نهايت ما را تبديل به مقلدان قوانين 
غربى خواهد نمود. حلقه هاى پژوهش، نظريه، تئورى و سرانجام قانون، كه 
هنوز بسيار در كشور ناقص مى باشد بايد كامل گردد، كه مسلمًا پله ى اول 
آن پژوهش مى باشد. از ديگر سو مهم ترين چالش ها در حوزه ى مديريت 
شهرى و روستايى، عدم پژوهش و تحقيق كافى مى باشد. بنابراين همه ى 

اين ها نشان دهنده ى لزوم پژوهش در حوزه ى مديريت شهرى است.
دكتر بمانيان در ادامه در مورد الزامات پژوهش افزود كه با ايجاد سوال 
و كسب معرفت و آموزش بايد به امر پژوهش پرداخت و به حديثى از امام 
محمد باقر(ع) اشاره نمود كه: «اال ان مفتاح العلم سوال/ آگاه باشيد، كليد 

علم سوال مى باشد.»
وى همچنين در انتها گريزى به سند چشم انداز 20 ساله زد و افزود: 
در سند 1404 جامعه ى اسالمى ما “دانايى محور” تعريف شده است كه 

پژوهش مهمترين عامل رسيدن به اين امر است.
در ادامه علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس طي سخناني 
به ارزيابي موضوعات مطرح در حوزه هاي مديريت شهري و روستايي در 

گزارش خبرى

 پنجمين جشنواره
 پژوهشى آموزشى
شهردارى ها و دهيارى ها

شهر كه مثل هر روز صبح از خواب بيدار مى شد، تاالر بزرگ وزارت 
كشور منتطر كسانى بود كه مديريت شهرها و روستاهاى ايران زمين را بر 
عهده داشتند. “پنجمين جشنواره ى پژوهش و آموزش در حوزه ى مديريت 
شهرى و روستايى” جشنواره اى كه هر سال يا دو سال يك بار به ميزبانى 

سازمان شهردارى ها و دهيارى ها برگزار مى گردد.

عبدالماجد حميديان ، امير اميرى فر
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برنامه ى پنجم توسعه پرداخت و بر توجه دست اندركاران 
امر به برخي مباحث مطرح در اين حوزه نظير نوسازي 
ارتقاء  نشيني،  حاشيه  از  جلوگيري  فرسوده،  بافت هاي 
سطح مديريت پسماندها، توسعه ى حمل و نقل عمومي 
و ارتقاء شاخص هاي زندگي در شهرها و روستاها تاكيد 

كرد.
مشهد  شهردار  پژمان  مهندس  به  نوبت  سپس 
مقدس رسيد تا به عنوان سومين سخنران جشنواره از 
تجربه هاى پژوهشى در حوزه ى مديريت شهرى، سخن 
به ميان آورد. وى پس از مقدمه اى كوتاه سه مطلب را 

در حوزه ى مديريت شهرى مهم دانست: 
اول اين كه چون در ابتدا، شهردارى ها در حوزه هاى 
كمى  خدماتى  كارهاى  انتظار  و  شدند  تعريف  محدود 
نمى شد  احساس  پژوهش  به  نيازى  مى رفت،  آنان  از 
نشد  تعريف  آن ها  براى  پژوهش  عنوان  به  قسمتى  و 
باشد.  داشته  وجود  آن  پيگيرى  براى  الزامى  هيچ  كه 
اما اكنون با گسترده شدن فضاهاى مربوط به حوزه ى 
تحول  اين  تا  است  انكارناپذير  امرى  پژوهش  شهرى 

سريع را مديريت نمايد.
دوم اين كه با پيشرفت سريع در دنياى امروز براى 
عقب نماندن از قافله ى علم و فناورى بايد پژوهش يكى 
از اولويت ها باشد. اولين موردش هم به خود ما برمى گردد 
كه پژوهش را به عنوان يك ضرورت بشناسيم و مانند 

نان شب برايمان واجب باشد.
كافى  پژوهشگر  وجود  عدم  هم  نكته  سومين 
براى زمينه هاى تحقيقاتى ماست كه عمًال اگر ما هم 
اراده براى پژوهش پيدا كنيم، با فقر پژوهشگر مواجه 
مى شويم. يعنى حتى آن مراكزى كه قرار بوده پشتيبانى 
پژوهشى امثال ما را بر عهده بگيرند، هنوز فرصت كافى 

پيدا نكرده اند، انتقادات و توقعات ما را تأمين نمايند.
مهندس پژمان در ادامه افزود: اين موضوع كه هم 
پژوهشگر  هم  و  مديران  ميان  در  پژوهش  كار  طالب 
اساسى  چاره جويى  يك  نيازمند  است  كم  بسيار  كافى 
مى باشد و همچنين بايد به جد در نظر بگيريم كه عدم 
كارايى يك كار پژوهشى در ميان مديران سرخوردگى 
از انجام اين كار را در پى دارد. بنابراين بايد به الزامات 
كار پژوهشى در فضاى بومى و مطالعه بر روى موارد 

مورد نياز توجه نمود. 
يكى ديگر از مشكالت موازى كارى هاى پژوهشى 
شهرى  مختلف  سازمان هاى  و  مختلف  حوزه هاى  در 
مى باشد كه به وفور در ميان موارد پژوهشى يافت مى 
واحد  مركز  تأسيس يك  پيشنهاد  شود. شهردار مشهد 
براى رجوع مديران و تصميم گيران را براى جلوگيرى از 

اين موازى كارى پيشنهاد نمود.
تحت  شهر  از  مثالى  نهايت  در  پژمان  مهندس 
مديريت خود را ارائه نمود: ما در مشهد براى دورشدن 
عقب . دستگاه  يك  عنوان  به  را  ما  كه  فضايى  آن  از 

يكى  كه  داريم  پژوهشى  مركز  دو  نشان مى داد  مانده 
براى شوراى شهر و ديگرى براى شهردارى مى باشد 
بحث هاى شورا بيشتر انتزاعى و تئوريك و در شهردارى 

كار  ميان  مرز  بايد  مى باشد.  عملياتى  فضاهاى  به  ناظر 
هنوز  متأسفانه  كه  بگيرد  صورت  مطالعات  و  پژوهش 
و  است  نشده  درك  مديران  ميان  در  دو  اين  تفاوت 
باشد  مطالعاتى  صورت گرفته  پژوهش هاى  بيشتر  شايد 
كه كاربرد پژوهشى از آن استحصال نشود. شايد بتوان 
مدير  و  پژوهشگر  ميان  كه  نشده  ديده  پژوهشى  گفت 
مربوطه دعوا و كشمكش صورت نگرفته باشد. زيرا هنوز 
پژوهش  سنجش  براى  اساسى  پارامترهاى  و  مالك ها 
ديده نشده است. معاون شهردارى هاى سازمان كه پشت 
تريبون رفت ساعت از يازده ظهر گذشته بود. دكتر صارمى 
تحوالت عظيم جمعيتى در شهرها را دستمايه ى شروع 

سخنانش قرار داد:
5 ميليون جمعيت شهرى سال 1335 كه اكنون به 
54 ميليون رسيده است، سرعت عظيم رشد شهرنشينى 
در كشور را نشان مى دهد. وقتى 40 درصد در 7 كالن شهر 
و مابقى در 1000 و خرده اى شهر ديگر زندگى مى كنند 
نبوده  متعادلى  حركت  عنوان  هيچ  به  حركت  اين  يعنى 

است.
در  صورت گرفته  پژوهش هاى  كارگيرى  به  توان 
دكتر  صحبت هاى  ادامه ى  در  كه  بود  نكته اى  كشور 
صارمى راجع به اين توسعه ى ناموزون مطرح شد. وى به 
طور مثال چيدمان شهرى را مطرح نمود كه چگونه در يك 
تابعيت زنجيروار ما را به معنا و انديشه در حوزه ى شهرى 
مى رساند. او نظريه ى خود را اين گونه مطرح ساخت كه: 
«فرم تابع كالبد است و كالبد تابع عملكرد و عملكرد تابع 

معنا و انديشه است.» 
در ادامه با انتقاد از عدم وجود كار پژوهشى در ميان 
نام  به  چيزى  كًال  ما  كه:  گفت  كشور  علمى  فضاهاى 
تنها  آن هم  و  نداريم  در كشور  چيدمان فضاى شهرى 

يك مقاله ى ترجمه اى است.
 از الزامات پژوهش كه دكتر صارمى با ظرافت خاصى 
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به آن اشاره نمود توجه به پرداخت هزينه ها در مبدأ براى جلوگيرى از صرف 
هزينه هاى كالن تر در آينده بود: ما بايد هزينه در مبدا را بازسازى نماييم، 
مثًال در يكى از كشورها آن قدر بر بهداشت دهان و دندان در كودكى تاكيد 
شده است كه هزينه هاى دندان پزشكى در حد صفر كاهش يافته است. نگاه 
به ريشه ها و مبدأ براى جلوگيرى از بسيارى از بحران ها بايد يكى از الزامات 

كار پژوهش باشد.
بختيارى  چهارمحال  استاندارى  عمرانى  امور  معاون  عيدى  مهندس 

آخرين سخنران صبح همايش بود.
وى به پيش از سال 86 اشاره نمود كه به بحث پژوهش در شهرهاى 
كوچك پرداخته نمى شد و تنها در شهرهاى بزرگ كار مى شد و براى يافتن 
يك كتاب در حوزه ى مديريت شهرى بايد جستجوها انجام مى گرفت! اما 
هم اكنون در سطوح مختلف مديريت شهرى پژوهش هايى صورت گرفته 

است كه رشك برانگيز است و اين نبوده مگر به چند چيز:
اول اين كه اعتقاد به وجود پژوهش و آموزش افراد در ميان مديران 

نهادينه شده است.
دوم اين كه استمرار اين امر در دوره هاى مختلف مديريت شهرى و با 
تغيير مديران ادامه مى يابد، مانند  يكى از مراكزى كه بنده در زمان حضورم 
در يكى از قسمت هاى استان پى ريزى كردم و همچنان مديران پس از من 

در اين مسير گام بر مى دارند.
كانون  در  بايد  كه  است  اساسى  اقدامات  از  يكى  پژوهش  بنابراين 
توجهات شهردارى ها قرار بگيرد. اما سوال اساسى همين است كه  آيا اين 
سازمان عريض و طويل مديريت شهرى، توان و امكان برآورده كردن امور 
در حال حاضر را دارد؟ با اين همه نهادهاى باالسرى كه عمًال ممكن است 

اين پژوهش ها و يا عملى ساختن نتيجه ى آن ها را ابتر بگذارند؟
بعد از صرف ناهار و اداى نماز مدعوين به كارگاه هاى تخصصى در 
تا  كارگاه ها  اين  آموزش  كار  كه  دعوت شدند  مديريت شهرى  حوزه هاى 

ساعت 4 عصر به طول انجاميد.
“تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهرداري”، “برنامه ريزي 
فرهنگي”  “برنامه ريزي  و  محلي”  “اقتصاد  ارزش”،  مهندسي  و  راهبردي 
عناوين اصلى چهار كارگاه تخصصى برگزار شده در بعدازظهر جشنواره ى 

پنجم بود.
آغاز اختتاميه ى جشنواره همراه با سخنان سيد صولت مرتضوى معاون 

سياسى وزير كشور بود. صحبت هاى مرتضوى سه محور اصلى داشت:
محور اول به اهميت پژوهش و الزام كار پژوهشى در تمامى ابعاد كشور 
مى پرداخت كه با بحث بر روى انرژى هسته اى شروع شد و در انتها به اين 
مورد اشاره گرديد كه ما بايد در همه ى عرصه ها الگو باشيم؛ كه يكى از 

عرصه ها همين عرصه ى مديريت شهرى مى باشد. 
محور دوم بحث عمرانى و معاونين عمرانى شهردارى ها بود، كه با بحث 
داغ و به روز ارز و طال شروع شد و به اين نتيجه رسيد كه به دليل رونق 
اقتصادى نقدينگى در بازار زياد شد كه باعث جذب بازار طال و ارز گرديد. از 
معاونان خواسته شد كه در جذب اين نقدينگى تالش وافرى نمايند تا پروژه .

هاى عمرانى تعطيل، رونق مضاعفى يابند.محور سوم هم بحث انتخابات بود 
كه اظهار اميدوارى شد تا با مديريت منابع و با بسيج عواملى كه شهردارى ها 

دارند بتوانند در شركت حداكثرى مردم در انتخابات مؤثر واقع شوند.
پس از اين بود كه دكتر بمانيان مجدداً پشت تريبون رفت تا مطالب 

مطرح شده در صبح را اين بار به تفصيل بيان نمايد.
و در انتها نوبت به لوح هاى زرين جشنواره رسيد تا بر دستان برگزيدگان 
جا خوش نمايد. تقديرشدگان در دو بخش پژوهش و آموزش مورد تقدير قرار 
گرفتند.آن گونه كه مهندس رجب صالحى دبير آموزشى جشنواره بيان نمود، 

آموزشى ها براى تقدير به 4 گروه اصلى تقسيم بندى گرديدند:

گروه نخست: دفاتر امور شهرى شوراهاى استاندارى ها 
با آنان در  اين دفاتر، دفاترى هستند كه شهردارى ها فعاليت خود را 
استاندارى ها هماهنگ مى نمايند. از مسئوالن اين دفاتر در 3 محور تقدير 

بعمل آمد:
آموزش ملى و استانى محور اول:

10 شاخص در اين محور مورد ارزيابى قرار گرفت كه عبارت بودند از: 
ارسال قرارداد، آموزش شهروندى، مكاتبات ادارى، كيفيت گزارش، گزارش 
عملكرد، آموزش دوره هاى ملى، گواهينامه هاى صادر شده، امور فوق برنامه، 

نرم افزار آموزشى و سفر آموزشى شهرداران
هر كدام از اين شاخص ها داراى امتيازات جداگانه اى بودند كه در نهايت 

به ترتيب زير دفاتر استان هاى نام برده حائز رتبه هاى برتر شدند:
1ـ مركزى 2ـ كرمان 3ـ آذربايجان غربى 4ـ زنجان 5ـ آذربايجان 

شرقى 6ـ خراسان رضوى

محور دوم: تهيه و تدوين كتب آموزشى در حوزه ى مديريت شهرى
سازمان امسال مترصد آن است كه 100 عنوان كتاب را با همكارى 
اين  تا  كه  نمايد  چاپ  و شهردارى ها  استاندارى ها  توسط  جهاددانشگاهى 
لحظه 60 عنوان آن به چاپ رسيده است. استان هايى كه بيشترين همكارى 

را در اين مسير داشته اند از قرار زير بودند:
5ـ  كرمانشاه  4ـ  بختيارى  3ـ چهارمحال  مازندران  2ـ  هرمزگان  1ـ 

مركزى 6ـ قم
محور سوم: برگزارى كارگاه هاى آموزشى ملى

در اين محور جدا از بحث آموزش، هدف ديگر انتقال تجربه ى افراد از 
طريق سفر به استان هاى ديگر بود كه به ترتيب استان هاى اصفهان، گيالن 

و تهران رتبه هاى برتر را به خود اختصاص دادند.
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گروه دوم: دفاتر امور روستايى استاندارى ها
شهرى،  امور  دفاتر  محورهاى  مانند  محور  سه  در  نيز  گروه  اين  در 

ارزيابى ها صورت پذيرفت و 14 دفتر حائز رتبه هاى برتر شدند:
 محور نخست (آموزش ملى و استانى): 1ـ آذربايجان غربى 2ـ 

مازندران 3ـ گيالن 4ـ اصفهان 5ـ سيستان و بلوچستان 6ـ كردستان
 محور دوم (تهيه و تدوين كتب آموزشى در حوزه ى مديريت 

روستايى): 1ـ بوشهر 2ـ مركزى 3ـ گلستان 4ـ خراسان شمالى
 محور سوم (برگزارى كارگاه هاى آموزشى ملى): 1ـ فارس 

2ـ آذربايجان شرقى 3ـ خوزستان 4ـ هرمزگان

گروه سوم: شهردارى هاى برتر
شهردارى هاى برتر در 5 محور مورد ارزيابى قرار گرفتند:

مديريت  حوزه ى  در  آموزشى  كتب  تدوين  و  تهيه  نخست:  محور 
شهرى

در اين محور از سه شهردارى سقز، آمل و سارى تقدير بعمل آمد.
 محور دوم: تدوين استانداردهاى آموزشى مشاغل شهردارى ها

آموزشى  استانداردهاى  تدوين  پروژه ى  بزرگترين  اجراى  راستاى  در 
و  بررسى  زير  حوزه هاى  قالب  در  پست   3000 از  بيش  كشور،  مشاغل 
تدوين  جهت  در  گرديد.  تدوين  آن ها  مشاغل  آموزشى  استانداردهاى 
شرح  كشور،  دهيارى هاى  و  شهردارى ها  مشاغل  آموزشى  استانداردهاى 
وظايف، توانمندى ها و شايستگى هاى مرتبط با هر يك از وظايف و دوره هاى 
با آن ها طراحى گرديد.  استخراج و سرفصل هاى مرتبط  آموزشى مشاغل 
شرح  به  مرتبط  سازمان هاى  و  دهيارى ها  شهردارى ها،  شامل  پروژه  اين 

ذيل بوده است:
1ـ شهردارى هاى درجات 11 تا 102 پست

شهردارى هاى درجات 11، 13، 18، 21، 25، 27، 30، 31، 35، 39، 
51، 54، 55، 61، 64، 83 و 102 پست

2ـ سازمان هاى وابسته
3ـ شهردارى هاى مراكز استان ها
4ـ سازمان هميارى شهردارى ها
5ـ شوراى اسالمى شهر و روستا

6ـ دهيارى ها
با اين پروژه تكليف مجموعه ها براى 5 سال آينده مشخص شد. بحث 
بعدى سازمان اين است كه ارتباط بين ارتقاى شغلى كارشناسان را به تناسب 
گذراندن اين واحدها و دوره ها داشته باشد. اثرات اين فعاليت در 5 سال آينده 
مشاهده خواهد شد. اين مجموعه پس از تصويب و كسب مجوز در معاونت 

مربوطه رياست جمهورى، ضمانت اجرايى نيز خواهد داشت.
در اين محور از شهردارى اصفهان كه بيشترين نقش را در تدوين اين 

استاندارد داشت، تقدير گرديد.
(سيستم  شهردارى ها  آموزشى  جامع  نظام  طرح  سوم:   محور 

(ISO10015
راى نخستين بار نظام جامع آموزشى شهردارى ها، در چارچوب يك براى نخستين بار نظام جامع آموزشى شهردارى ها، در چارچوب يك براى نخستين بار نظام جامع آموزشى شهردارى ها، در چارچوب يك 
نظام هدفمند و جامع و بر اساس فرايندهاى استاندارد ايزو 10015 طراحى 

و پياده سازى گرديد. اين نظام شامل موارد زير مى باشد:
ـ نظام نامه ى آموزش و خط مشى آموزش

ـ فرم ها و دستورالعمل هاى فرآيند نيازسنجى آموزشى
ـ فرم ها و دستورالعمل هاى فرآيند طراحى و برنامه ريزى آموزشى

ـ فرم ها و دستورالعمل هاى مديريت اجرايى آموزش
ـ فرم ها و دستورالعمل هاى ارزشيابى اثربخشى آموزش

خدمات  تأمين كنندگان  انتخاب  و  ارزيابى  دستورالعمل  و  فرم ها  ـ 
آموزشى

ـ فرم ها و دستورالعمل هاى پايش فرآيند آموزش
كه شهردارى  اجرا شد  استان   20 در  نخست  مرحله ى  در  اين طرح 
مشهد بيشترين همكارى را در اين خصوص داشت و رتبه ى برتر را به خود 

اختصاص داد.
 محور چهارم: آموزش شهروندى

در اين محور شهردارى كرج حائز رتبه ى برتر شد.
محور پنجم: استقرار و پياده سازى نرم افزار سيستم جامع مديريت 

آموزش
در راستاى مكانيزه سازى نظام جامع آموزش و استانداردهاى آموزشى 
مشاغل تدوين شده و جهت به روز نگه داشتن شناسنامه ى آموزشى كاركنان 
جامع  سيستم  نرم افزار  شهردارى ها،  آموزش  واحد  اطالعات  كليه ى  و 
مديريت آموزش شهردارى ها در كليه ى شهردارى هاى مراكز استان، دفاتر 
امور شهرى و دفاتر امور روستايى استاندارى هاى كشور نصب و اجرا گرديد. 
از واحدهاى زيرمجموعه، معاونت  راستاى تكميل و دريافت اطالعات  در 
آموزشى درصدد راه اندازى سامانه ى آمارى جامع آموزش نيز مى باشد كه 
كليه ى اطالعات نرم افزار سيستم جامع مديريت آموزش شهردارى ها، جهت 

ارزيابى واحدها در اين سامانه مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
اين نرم افزار در 10 شهردارى تحت وب نيز در دسترس است. در اين 

محور شهردارى بندرعباس حائز رتبه ى برتر گرديد.
گروه چهارم: آموزش هاى بلندمدت

علمى  جامع  دانشگاه  واحد   40 داراى  استاندارى ها  و  شهردارى ها 
واحدهاى  استان  مركز  شهردارى هاى  بين  در  كه  مى باشند  كاربردى  ـ 
خراسان  استان  شهردارى هاى  مشاوره  و  آموزش  تحقيقات،  موسسه ى 
اصفهان  استان  شهردارى هاى  هميارى  سازمان  واحد  همچنين  و  رضوى 
رتبه هاى برتر شناخته شدند. پس از اين دو واحد، واحد شهردارى بشرويه 
نيز در بين شهردارى هاى با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر رتبه ى بعدى را 

به خود اختصاص داد.
در بخش پژوهشى نيز در بخش هاى زير برگزيدگان معرفى شدند:

پروژه هاي برگزيده ملي:
1. امكان سنجي و پتانسيل سنجي استفاده از منابع زيست توده در سطح 
دانشگاه  پژوهشي  (معاونت  عبدلي  علي  محمد  دكتر  ـ  كشور  روستاهاي 

تهران)
2. تدوين ضوابط مكان يابي احداث و آزمايش هاي فني مراكز معاينه 

فني خودرو ـ مهندسين مشاور تدبير صنعت ايرانيان
اسماعيل  دكتر  ـ  دهياري ها  تجهيزاتي  و  فني  نيازهاي  شناسايي   .3

صالحي
4. مطالعه و تدوين سازوكار مشاركت دهياري ها در تأسيس و راه اندازي 
دانشگاه  اقتصاد  (پژوهشكده  ارمكي  آزاد  تقي  دكتر  ـ  محلي  بازارچه هاي 

تربيت مدرس)

پروژه هاي شايسته ى تقدير شهري استانداري ها
1. ايمن سازي و اصالح تقاطع هاى فارسانـ  مهندسين مشاور مسيرياب 

سبالن
2. پياده سازي سيستم اطالعات جغرافيايي جامع شهري فرخ شهر ـ 

ژئوآريا پارس
3. طرح راهبردي توسعه ى گردشگري كهك ـ عليرضا پوررستم
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پروژه هاي برتر شهري استانداري ها
1. طرح دانشي شدن شوراي اسالمي شهر رشت و تأثير آن بر بهره وري 

مديريت شهري دانشگاه آزاد رشت ـ دكتر حسين گنجي نيا
اول  ساله ى   5 استراتژيك  برنامه ى  و  ساله   20 چشم انداز  تدوين   .2
شهرداري خمين ـ پژوهشكده ى اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس (نويد سعيدي 

رضواني)
3. طرح آب رساني فضاي سبز شهر همدان مشاور مهاب قدسـ  مهندس 

حامد رضا كيخسروي

پروژه ى  شايسته ى تقدير كالن شهرها
دكتر  ـ  مشهد  دانشگاهي  جهاد  ـ  مشهد  كالن شهر  آمايش  برنامه ى 

محمد رحيم رهنما

پروژه هاي برتر كالن شهرها
توقفگاه هاي  عملكردي  نقش  بررسي  و  مكان يابي  مطالعه ى   .1
ـ  اسمعيلي  اكبر  مهندس  ـ  شيراز  پارك سوار  و  چندمنظوره  پاركينگ هاي 

جهاددانشگاهي فارس
2. ارزيابي روش هاي بهينه ى اصالح خواص روكش آسفالت معابر شهر 

اصفهان ـ شركت محاسبان پارس طرح

دبيرخانه پژوهشي شايسته تقدير
1. استانداري خراسان جنوبي

2. استانداري همدان
3. استانداري مازندران
4. استانداري گلستان

5. استانداري آذربايجان شرقي

دبيرخانه ى پژوهشي برتر
1. استانداري مركزي

2. استانداري چهارمحال و بختياري
3. استانداري آذربايجان غربي
4. استانداري خراسان رضوي 

5. استانداري گيالن

شهرداري هاي شايسته ى تقدير
1. شهرداري درجه  1. 2: مهاجران 
2. شهرداري درجه 5. 4. 3: بستك
3. شهرداري درجه 8. 7. 6: چابهار

4. شهرداري درجه 10. 9: ساوه، گرگان
5. شهرداري درجه 11: كرمان

6. شهرداري درجه 12: اصفهان

شهرداري هاي برتر
1. شهرداري درجه  1. 2: شهرداري نقنه

2. شهرداري درجه 5. 4. 3: شهرداري بجستان
3. شهرداري درجه 8. 7. 6: شهرداري رامسر

4. شهرداري درجه 10. 9: شهرداري اراك
5. شهرداري درجه 11: شهرداري زاهدان
6. شهرداري درجه 12: شهرداري مشهد

دفاتر فني شايسته تقدير استانداري ها
1. استانداري آذربايجان شرقي
2. استانداري خراسان شمالي

3. استانداري اصفهان

دفاتر فني برتر استانداري ها
1. استانداري خراسان رضوى

2. استانداري گلستان
3. استانداري مركزي

4. استانداري كرمانشاه

دفاتر امور روستاني شايسته تقدير استانداري ها
1. استانداري هرمزگان

2. استانداري چهار محال و بختياري
3. استانداري مركزي

دفاتر امور روستاني برتر استانداري ها
1. مازندران

2. گيالن

دهيارى هاى برتر
1. گيالكجان

2. ديمه
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پايان نامه هاي دانشجويي شايسته ى تقدير
1. طراحي و پياده سازي يك سيستم اطالعات مكاني همراه جهت مميزي امالك 

شهري ـ خانم زينب فضلي
ـ  مازندران  استان  در  شهري  عادي  پسماند  مديريت  استراتژي هاي  تدوين   .2

آقاي حبيب پور
3. بررسي وتحليل عملكرد دهياران در توسعه روستايي شهرستان كوهد شت ـ 

آقاي فرشاد سوري
4. كاربست مفاهيم حركت وزمان در طراحي منظر شهري ـ آقاي مسعود متولي

پايان نامه هاي دانشجويي برتر:
1. ارزيابي و مدل سازي حمل ونقل پايدار شهري مهدي استادي جعفري

2. ارائه ى الگوي مناسب تأمين مالي بخش عمومي شهري در ايران ـ آقاي رضا 
نصر اصفهاني

3. بررسي عوامل مؤثر در طراحي شهري محورهاي ديد شاخص شهري ـ آقاي 
عليرضا صادقي

4. تهيه ى نقشه ى آسيب پذيري لرزه اي شهر تهران با استفاده از روش محاسبات 
دانه اي ـ خانم حديث علي نيا

5. رابطه بين سرمايه ى فرهنگي و سرمايه ى اجتماعي بين شهروندان اصفهان 
ـ خانم سحر نائقي

كتاب هاي شايسته ى تقدير در حوزه ى مديريت شهري و روستايي
1. مروري بر روش هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهريـ  حميد ياري

2. فرهنگ شهرسازي ـ فرانك سيف الديني

كتاب هاي برتر در حوزه ى مديريت شهري و روستايي
1. درآمدي برنظريه هاي برنامه ريزي شهريـ  زهره عبدي دانشپور
2. مديريت جامع پسماند ـ نعمت ا... جعفر زاده ـ كاميار يغمائيان

3. مديريت و حكمرواني شهري ـ ناصر برك پور

ايده هاي برتر
1. طرح نانو فيلتر هوشمند جاذب آالينده هاي سمي و هيدروكربني 

براي حمل و نقل عمومي و تونل هاي شهري ـ رسول نوروزيان
2. بازيافت آسفالت سرد به روش هواي گرم نجفعلي دادرس ـ 

شركت فردوس خزر آسفالت (پارك علم و فناوري خراسان جنوبي)
و  رنگ آميزي  اتوماتيك  تمام  و  چند منظوره  ماشين آالت   .3
خط كشي هوشمندـ  حامد ملكي زادهـ  شركت فناوري هاي پيشرفته ى 

حامد (پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي)

جشنواره ى  پنجمين  پايان  با   90 بهمن   10 غروب  اين گونه  و 
پژوهش و آموزش در شهردارى ها و دهيارى ها فرا رسيد و شهرها و 
روستاهاى كشور در انتظار عملياتى شدن اين پژوهش ها براى خدمات 

هرچه بيشتر به شهروندان خود باقى ماندند.
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برترين هاي  پنجمين جشنواره  پژوهش  برترين هاي  معرفى   *
پژوهش و آموزش در حوزه ى مديريت شهري و روستائي

در خاتمه ى پنجمين جشنواره ى برترين هاي پژوهش و آموزش در حوزه ى در خاتمه ى پنجمين جشنواره ى برترين هاي پژوهش و آموزش در حوزه ى 
مديريت شهري و روستائي كه دهم بهمن ماه در وزارت كشور برگزار شد، 
برگزيدگان بخش پژوهش و آموزش در زمينه هاي مختلف نظير پروژه هاي 
برتر  پروژه هاي  استانداري ها،  شهري  برتر  پروژه هاي  ملي،  برگزيده ى 
پايان نامه هاي  كالن شهرها، دبيرخانه ى پژوهشي برتر، شهرداري هاي برتر، 
دانشجويي، كتاب ها و ايده هاي برتر معرفي شدند. گزارش تفصيلى اين جشنواره 

در همين شماره آمده است.

* صدور مجوز پرداخت 2268 ميليارد ريال به شهرداري ها و دهياري ها

معاونت برنامه ريزي و توسعه ى سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از 
صدور مجوز پرداخت 2268 ميليارد ريال اعتبارات مرحله ى چهارم قانون ماليات 
بر ارزش افزوده به شهرداري ها و دهياري ها خبر داد. از مبلغ فوق با توجه به 
سهم شهرداري هاي كشور از محل اعتبارات تبصره ى 2 ماده ى 39 قانون ماليات 
برارزش افزوده (سوخت)، مجوز پرداخت 442 ميليارد ريال به حساب شهرداري 
كالن شهرها و 1378ميليارد ريال به حساب ساير شهرداري ها صادر شد. همچنين 

مجوز پرداخت 448 ميليارد ريال نيز به حساب دهياري ها صادر شد.

* تقدير وزير كشور از دست اندركاران حمل و نقل عمومي شهري و اعالم 
جزئيات آخرين حمايت هاي صورت گرفته از حمل و نقل عمومي شهري

ماه روز  آذر  با 26  مهندس مصطفي محمد نجار وزير كشور هم زمان 
حمل و نقل عمومي ضمن تشكر از خدمات شبانه روزي عموم دست اندركاران 
حمل و نقل عمومي شهري شامل شهرداران و معاونان و مديران و كاركنان 
شهرداري ها، رانندگان زحمت كش حمل و نقل عمومي شهري و اتحاديه هاي 
مرتبط با حمل و نقل عمومي از پيگيري وزارت كشور براي تحقق تمامي 

مصوبات و تكاليف قانوني در اين حوزه خبرداد.

* وزير كشور : شهرداري ها با خدمت بي منت به مردم و الگوگرفتن 
از خستگي ناپذيري شهدا منشأ خدمات در شهرها شوند

 وزير كشور گفت: شهرداران و كاركنان شهرداري ها و دهياران سراسر 
كشور با الگو گيري از راه شهدا و امام شهيدان منشأ خدمات بسياري در شهرها 
و روستاها هستند و استمرار ارائه ى خدمات بزرگ و بي منت به مردم نيازمند آن 

است كه همانند شهدا خستگي ناپذير حركت كنيم.
يادواره ى  دومين  برگزاري  با  همزمان  نجار  محمد  مصطفي  مهندس 
شهداي شهرداري ها و همايش بزرگ تجليل از شهداي شهرداري ها در مشهد 
مقدس ضمن گراميداشت ياد و خاطره ى حضرت امام(ره)، شهدا و ايثارگران 
و جانبازاني كه در هشت سال دفاع مقدس جان بركف براي حفظ و صيانت 
از آرمان .هاي اسالم، انقالب و ميهن عزيز اسالمي تالش كردند و همت واال 
داشتند و جان به جان آفرين تسليم كردند، ابراز اميدواري كرد كه ياد و خاطره ى 
آينده ى شهرداران و  راه  شهداي شهرداري ها همواره روشني بخش و چراغ 
كاركنان شهرداري ها و دهياران سراسر كشور در ارائه ى خدمت رساني مطلوب 
به عموم شهروندان و تالش براي برطرف نمودن مشكالت شهرها و روستاها 

و ارتقاي شاخص هاي شهري و روستائي باشد.

* همايش تجليل از شهداي شهرداري هاي كشور در مشهد مقدس

دومين يادواره ى شهداي شهرداري كشور پنج شنبه اول دي ماه با حضور 
خانواده هاي معزز شهداي شهرداري هاي سراسر كشور، استاندار خراسان رضوي، 
قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، جمعي از  مسئوالن استاني 
و كشوري از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و با همكاري 
استانداري خراسان رضوي و شهرداري مشهد در سالن صباي مركز صدا و 
سيماي خراسان رضوي در مشهد مقدس و در جوار مضجع شريف حضرت علي 

بن موسي الرضا(ع) برگزار شد.

تشريح عملكرد شهرداري ها در زمينه ى انتشار اوراق مشاركت * تشريح عملكرد شهرداري ها در زمينه ى انتشار اوراق مشاركت * تشريح عملكرد شهرداري ها در زمينه ى انتشار اوراق مشاركت 

و دهياري هاي كشور  توسعه ى سازمان شهرداري ها  و  برنامه ريزي  معاون   
منابع  پيشرفت جذب  روند  اين سازمان در خصوص  ضمن تشريح عملكرد 
اوراق مشاركت موضوع مواد50 و 51 قانون بودجه ى سال 1390 گفت:  قانون 
بودجه ى سال 1390 جمعًا به مبلغ هشت هزار و ششصد ميليارد تومان تصويب 
و ابالغ گرديد كه در اين راستا با اطالع رساني و آموزش هاي استاني و تعامل 
خوب كارشناسان دفتر سرمايه گذاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
با كارشناسان شهرداري هاي متقاضي تاكنون معادل مبلغ مورد اشاره، تقاضا از 

سوي شهرداري ها به دفتر سرمايه گذاري ارائه گرديده است.

اخبار كوتاه
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*شهردار بوشهر از افتتاح حساب حمايتى از جوانان و هنرمندان 
خبر داد

*اصالح هندسى و زيباسازى ميادين شهر تربت حيدريه 

نورپردازى، نصب المان و ايجاد فضاى سبز زيباسازى مى شوند كه اين پروژه 
تاكنون 20 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

 *نورپردازى بزرگ  ترين پل كابلي خاورميانه در اهواز
بزرگ  ترين پل كابلي خاورميانه با نمايي زيبا بر روي رودخانه كارون احداث و 
آماده  ى بهره  برداري شده است. اين پل كه طوالني  ترين پل كابلي كشور و 
خاورميانه است توسط شهرداري اهواز براي تسهيل عبور و مرور درون  شهري 
احداث و همزمان رنگ  آميزي و نورپردازي آن نيز به پايان رسيد و شهروندان 
اهوازي اين روزها شاهد نمادي زيبا بر روي رودخانه كارون هستند. پيش  بيني 
مي  شود بهره  برداري و نورپردازي اين پل و ساير پل هاي كالن  شهر اهواز 
مي  تواند باعث جذب گردشگران داخلي و خارجي شود. منصور كتانباف شهردار 
اهواز از زيباسازي و نورپردازي كليه  ى پل  هاي اهواز تا پيش از نوروز امسال 

خبر داده است.

*شهردار بوشهر از افتتاح حساب حمايتى از جوانان و هنرمندان 
خبر داد

در اين طرح كه با سرمايه  ى اوليه  ى بيست ميليارد ريال راه  اندازى شده، 
عالوه بر حمايت از اهل هنر و انديشه از طرح  هاى گردشگرى نيز حمايت 

جدى مى  شود.
ديدار مردمى در جمع  اين خبر در حاشيه  ى  اعالم  با  بوشهر  بندر  شهردار 
خبرنگاران خاطرنشان كرد: شهردارى بندر بوشهر، با مجوز شوراى محترم 
اسالمى بندر بوشهر، حساب خاصى را ويژه ى حمايت از شهروندان كار آفرين، 
جوانان، نخبگان، ورزشكاران و حمايت از آثار هنرمندان و نويسندگان و نشريات 

افتتاح نموده است.

*اصالح هندسى و زيباسازى ميادين شهر تربت حيدريه 
شهردار تربت حيدريه از اجراى پروژه  ى زيباسازى و اصالح هندسى ميادين 
سطح اين شهر خبر داد. الهيارى شهردار تربت حيدريه هدف از اجراى اين پروژه 
را حذف ايرادات هندسى و سيماى نامناسب اين ميادين ذكر كرد و گفت: در اين 
طرح ميادين ورودى و خروجى شهر با اجراى عمليات سنگ چينى، كف فرش، 

*شهردار نكا، به عنوان شهردار نمونه و برتر استان 
جشن تجليل از خادمان عرصه  ى كتاب و كتابخوانى توسط اداره كل كتابخانه 
 هاى عمومى استان مازندران و با حضور معاونت برنامه  ريزى استان  دارى آقاى 
مهندس فرزانه، مسئوالن استانى، فرمانداران و شهرداران و... در سالن همايش 

معاونت برنامه  ريزى استاندارى مازندران برگزار گرديد.
در پايان اين مراسم از خادمان عرصه  ى كتاب و كتابخوانى كه طى يكسال 
گذشته در اين حوزه فعاليت  هاى چشم  گيرى داشتند تجليل به عمل آمد كه در 
اين بين شهردار نكا، آقاى مهندس مرتضى حسنى به عنوان شهردار نمونه و 
برتر استان در حوزه  ى همكارى با اداره  ى كتابخانه  ى عمومى نكا در خصوص 

پرداخت نيم درصد، مورد تقدير قرار گرفت.

*آيين معارفه  ى سرپرست جديد شهردارى انديمشك برگزار شد
آيين معارفه  ى سرپرست جديد شهرداري انديمشك برگزار شد. در اين آيين كه 
رئيس و اعضاي شوراي اسالمي شهر انديمشك معاونان و مسئوالن واحدهاي 
ستادي، مدير عامل سازمان  هاي وابسته و مديران نواحي شش  گانه تابعه  ى اين 
شهرداري حضور داشتند مهندس ميرزاوند رئيس شوراي اسالمي شهر با قدرداني 
از زحمات مجموعه  ى خدوم شهرداري از آنان خواست در خدمات  رساني به 
شهروندان از هيچ كوششي دريغ ننمايند وي سپس مهندس روح  ا... شاهرخيان 
را به عنوان سرپرست جديد شهرداري معرفي كرد. مهندس شاهرخيان نيز از 
حسن اعتماد اعضاي محترم شوراي شهر تقدير و ابراز اميدواري كرد: با تعامل و 
همفكري و همكاري ميان شوراي اسالمي شهر و شهرداري شاهد ارائه خدمات 

مطلوب  تر به شهروندان فهيم انديمشكي باشيم .

*اولين همايش و نمايشگاه فرصت هاى شغلى كالنشهر رشت 
شهردار رشت گفت: اولين همايش و نمايشگاه فرصت هاى كالن  شهر رشت به 
منظور گردآورى هدفمند سرمايه گذاران و ارائه .ى فرصت هاى سرمايه گذارى به 

بهترين شكل ممكن است.
مهندس محمود فريدونى در اين همايش با اشاره به اين كه بايد به گونه اى رفتار 
كنيم كه بحران ها تبديل به فرصت شوند، اظهار داشت: بحران ها در درون خود 
ايجاد فرصت مى كنند به طور مثال زلزله منجر مى شود تا ساخت و سازهاى 

مورد نياز ايجاد شود.
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يك شهر يك نگاه

بم
ذبح دام در كشتارگاه موقت بم بعد از گذشت حدود 9 سال متوقف و اين ذبح دام در كشتارگاه موقت بم بعد از گذشت حدود 9 سال متوقف و اين 
مكان غيراستاندارد جمع آورى شد. بعد از زلزله  ى بم و بنا به ضرورت آن 
زمان، كشتارگاه موقتى در بم احداث شد كه با وجود موقتى بودن، تاكنون 
به فعاليت خود ادامه داده است. شهردار بم با اشاره به اين كه كشتارگاه 
جديد استيجارى است، از استقرار تجهيزات كافى و مناسب ذبح دام در آن 
خبر داد و گفت: اين كشتارگاه توسط بخش خصوصى و در ورودى شهر 

بم احداث شده است. 
جزينى شهردار بم گفت: كشتارگاه جديد و نيمه ساز منطقه براى تكميل 

نيازمند 15 ميليون ريال اعتبار است.

تبريز
عليرضا نوين شهردار تبريز اظهار كرد: مجموعه  ى شهردارى تبريز بايد 
تبريز همكارى و  پروژه هاى سازمان پسماندهاى شهردارى  اجراى  در 
مساعدت  الزم را انجام دهند تا بسيارى از مشكالت و معضالت زيست 

 محيطى شهر تبريز برطرف شود. محيطى شهر تبريز برطرف شود.

قم
ويژه  غيررسمي”  سكونت  گاه  هاي  “توانمندسازي  آموزشي  دوره  ى 
شهرداري  ها در بهمن ماه توسط معاونت آموزشي پژوهشكده  ى مديريت 
شهري و روستايى سازمان شهرداري  ها و دهياري  هاي كشور و به ميزباني 
دفتر امور شهري و شوراهاي استان  داري قم در شهر قم گشايش يافت.

كردستان
دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري  ها و دهياري  هاي كشور از اجراي 
طرح نظام ارزيابي عملكرد شهرداري  هاي استان كردستان خبر داد و اعالم 

كرد: عملكرد 84 درصد شهرداري  هاي استان كردستان خوب بوده است.

كرمانشاه
شهر  اسالمي  شوراي  پيشنهاد  به  و  وزيركشور  سوي  از  حكمي  شهر طي  اسالمي  شوراي  پيشنهاد  به  و  وزيركشور  سوي  از  حكمي  طي 

كرمانشاه، پيمان قرباني به سمت شهردار كرمانشاه منصوب شد.

جهرم
عليرضا صحرائيان شهردار جهرم با بيان اين مطلب گفت: به مناسبت 
دهه  ى فجر انقالب اسالمي همچنين در راستاي زيباسازي اماكن جهرم 

مجموعه  ى تاريخي قدمگاه جهرم نورپردازي شد.

گناباد
حميد بنايى شهر گناباد، در مراسم افتتاح همزمان اين پروژه  ها گفت: در حميد بنايى شهر گناباد، در مراسم افتتاح همزمان اين پروژه  ها گفت: در 
راستاى بهينه  سازى مصرف آب و سهولت در عمليات زراعى در بخش 
فضاى سبز پروژه  ى اجراى آبيارى تحت فشار از نوع بارانى و قطره  اى 
براى بلوارهاى اصلى شهر به مساحت مجموع 10 هكتار و هزينه  اى بالغ 

بر 180 ميليون تومان اجرايى شد.
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مقدمه
شهرها كانون  هاى مصرف انرژى هستند و به واسط  ى صرف اين انرژى منبع توليد 
ثروت و همچنين ضايعات بسيارى مى  باشند كه آلودگى  هاى هوا، آب، خاك و 
صوت نمونه  هاى آن را تشكيل مى  دهد. بر اين پايه آگاهى از ميزان انرژى صرف 
 شده در شهرها مى  تواند در محاسب  ى ميزان ثروت توليد .شده يا ضايعات ايجاد 
شده در آن  ها بسيار مفيد واقع شود. آمارهاى مربوط به مصرف انرژى در سطح كشور 
عموماً مصرف را به تفكيك بخش  هاى مختلف مانند خانگى، صنعتى و كشاورزى و 
بدون تفكيك نوع سكونت  گاه  ها به شهرى و روستايى نشان مى  دهند. بدين ترتيب 
مشخص  نمودن اين مسئله كه شهرهاى كشور چه ميزان از انرژى حاصل از برق، 
گاز و يا ديگر انواع منابع را مصرف مى  كنند بر مبناى اين آمارها ناممكن است. با 
اين وجود، مى  توان از دسته  اى ديگر از داده  ها براى سنجش ميزان مصرف انرژى 
در شهرهاى كشور بهره گرفت. از مهم  ترين منابع آمارى كه در خصوص مصرف 
انرژى در نقاط شهرى كشور اطالعاتى را در اختيار پژوهش  گران قرار مى  دهد، نتايج 
بررسى بودجه  ى خانوار در مناطق شهرى كشور است كه هر ساله از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران انتشار مى  يابد. در اينجا سعى شده است با استفاده 
از داده  هاى موجود در بررسى  هاى انجام شده در خصوص بودجه  ى خانوار شهرى 
در فاصله  ى سال  هاى 1383 تا 1388 و همچنين با كمك شاخص   بهاى كاالها 
و خدمات مصرفى خانوارهاى شهرى كشور تصويرى از ميزان هزينه  َكرد براى 
انرژى و ميزان مصرف انرژى توسط خانوارهاى شهرى كشور ارايه شود. بررسى 
حاضر در دو بخش سازمان يافته است، قسمت نخست به بررسى روند هزينه  َكرد 
خانوار شهرى براى انرژى و بخش دوم به بررسى مصرف انرژى توسط خانوارهاى 

شهرى كشور اختصاص يافته است. 

 روند هزينه  َكرد خانوار شهرى براى انرژى
پيش از بررسى مى  بايست مشخص شود كه اساساً مقصود از هزينه  هاى انرژى 
يا هزينه  َكرد براى انرژى چيست؟ به طور كلى تقسيم  بندى مورد استفادة بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران و يا مركز آمار ايران براى تهيه  ى كتابچه  هاى 
مربوط به بررسى بودجه  ى خانوار شهرى يا هزينه و درآمد خانوار شهرى هيچ  گونه 
گروه اصلى و يا فرعى با عنوان مشخص انرژى ندارد. آن چه كه در اين  جا به عنوان 
هزينه  هاى مربوط به انرژى در نظر گرفته شده شامل گردآورى و جمع هزينه  هاى 
خانوار شهرى در گروه  هاى اصلى و فرعى  اى   است كه مشخصاً به انرژى مربوط 
شده و خانوار با هزينه  َكرد در آن  ها در واقع براى خريد انرژى و مصرف آن پول مى 
 پردازد. در اين بررسى اين گروه  ها در دو دستة هزينه  هاى خانگى انرژى و هزينه 
 هاى غيرخانگى انرژى جاى مى  گيرند و مجموع هزينة انجام شده در اين دو دسته 
از سوى خانوار شهرى برابر با كل هزينه  اى است كه خانوار براى انرژى صرف 
كرده است. گروه  هاى فرعى كه در دستة هزينه  هاى خانگى انرژى قرار مى  گيرند 
شامل هزينه  هاى مربوط به برق، گاز و سوخت  هاى ديگرى چون نفت سفيد و 
گازوئيل است كه به منظور به كاراندازى وسايل برقى خانگى، ايجاد روشنايى و 
تأمين آب گرم مورد نياز در منزل به كار مى  رود. هزينه  هاى غير خانگى انرژى 
هزينه  هايى را در برمى  گيرد كه خانوار براى رفت  و  آمد درون  شهرى چه با وسيله 
 ى نقليه  ى شخصى چه با وسايل نقليه  ى عمومى صرف مى  كند. جدول 1 به 

روند هزينه كرد 
براى انرژى و مصرف آن

توسط خانوار شهرى كشور
بررسى روند هزينه  َكرد يك خانوار شهرى در بخش انرژى اختصاص دارد. نمودار  در دورة  1383. 1388

1 كه بر مبناى داده  هاى اين جدول ساخته شده نشان مى  دهد كه ميزان هزينه 
 َكرد خانوار شهرى براى انرژى، هم هزينه  َكرد خانگى و هم غيرخانگى، در طول 
سال  هاى 1383 تا 1388 افزايش يافته است. با اين وجود شتاب رشد هزينه  هاى 
غيرخانگى بيشتر از هزينه  هاى خانگى بوده است. افزايش عمده در ميزان هزينه 
 هاى غيرخانگى خانوار براى انرژى مربوط به پس از سال 1385 است كه جهش 
قابل مالحظه  اى را نشان مى  دهد. از آن  جا كه هزينه  هاى غيرخانگى انرژى به 
طور كلى با رفت  و  آمد درون  شهرى خانوار مرتبط است مى  توان جهش مذكور را 
ناشى از افزايش قيمت بنزين در شش  ماهة نخست سال 1386 دانست كه پس از 
آن نيز به طور پيوسته افزايش داشته است. بر همين اساس نيز مشاهده مى  شود 
كه به مرور سهم هزينه  هاى مربوط به انرژى، چه خانگى و چه غيرخانگى، در سبد 
هزينه  هاى خانوار شهرى كاهش مى  يابد و از 3.7 درصد در سال 1383 به 2.9 
درصد در سال 1388 تنزل پيدا مى  كند. از سوى ديگر مشاهده مى  شود در خود 
هزينه  هاى مربوط به انرژى سهم هزينه  هاى غيرخانگى انرژى از 67.5 درصد 
به 75.2 درصد افزايش يافته و از سهم هزينه  هاى خانگى مرتبط با انرژى كاسته 
شده است به گونه  اى كه از 32.5 درصد به 24.8 درصد از كل هزينه  هاى مربوط 

به انرژى رسيده است. 

روند مصرف انرژى توسط خانوار شهرى
با اين وجود نمى  توان چنين پنداشت كه مصرف انرژى خانوار شهرى نيز بر همين 
منوال بوده است. جدول2 و نمودارهاى 3 و 4 كه به همين منظور تهيه شده است 
نشان   مى  دهد كه روندها در اين زمينه به گونه  ى ديگرى است. از آن  جا كه جدول 
2 با استفاده از شاخص   بهاى كاالها و خدمات مصرفى اثر تورم را از ارقام هزينه 
 هاى ارايه شده در جدول 1 حذف مى  كند تصوير درستى در خصوص مصرف انرژى 
توسط خانوار شهرى ارايه مى  دهد. جدول 2 و نمودارهاى مربوط به آن نكاتى چند 
را در اين خصوص ارايه مى  دهد. نخست آن كه ميزان مصرف انرژى توسط خانوار 
به ويژه براى رفت .و  آمد درون شهرى (مصرف غيرخانگى) پس از افزايش در سال 
1384 با كاهش نرخ رشد مواجه شده و از سال 1386 به بعد كاهش يافته است 
حال آن كه در خصوص مصرف خانگى خانوار شهرى رفتار نوسانِى ماليمى را در 
طول اين دوره از خود نشان مى  دهد. از سوى ديگر سهم مصرف خانگى انرژى 
از كل مصرف انرژى خانوار، پس از كاهش در سال 1384 و تا حدى هم در سال 
1385 در باقى سال  ها افزايش يافته در عين حال روندى عكس آن  چه گفته شد 
در مصرف غيرخانگى انرژى به چشم مى  خورد. در خصوص كل مصرف خانوار 
شهرى نيز مشاهده مى  شود كه مصرف خانگى انرژى توسط خانوار سهم اندك 
خود را همچنان و به صورت نسبتاً يكنواخت در ميان مصرف ديگر كاالها و خدمات 
توسط خانوار حفظ كرده است اما در همان حال مصرف غيرخانگى كه به شدت 
متأثر از قيمت بنزين مى  باشد با كاهش سهم خويش از كل سبد مصرفى خانوار 
شهرى مواجه شده است. به دليل سهم غالب انرژى غيرخانگى در مصارف انرژى 
خانوار شهرى مى  توان مشاهده كرد كه سهم مصرف انرژى غيرخانگى خانوار از 
كل كاالها و خدمات مصرفى خانوار پس از افزايش در سال 1384 به طور كلى در 

باقى دوره كاهش يافته است. 
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دانن جاللى

شهر آمار 
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جزيره  ى گرمايى شهرى (Urban Heat Island) نوعى تغيير در 
اقليم كالن شهرها است كه تحت تأثير افزايش سطح زمين هاى پوشيده از 
ساختمان به وجود مى  آيد و باعث مى شود «دماى شهر» نسبت به زمانى كه 

پوشيده از فضاى سبز و گياه است، افزايش يابد.
اين پديده كه به خاطر تراكم باالى ساختمان ها، استقرار پيدا مى كند موجب 
مى شود سرعت از دست  دادن انرژى در شب نسبت به نواحى حومه اى كاهش 

يافته و محدوده  ى شهرى ديرتر از نواحى پيرامونى خنك شود.
براى توجيه پديده  ى “جزيره گرمايى” بايد اختالف  هاى موجود بين شهر و 
نواحى اطراف آن را مشخص كرد. به طور كلى جزيره  ى گرمايى شهرى نتيجه 
 ى تأثيرات پيچيده  ى فرايندهاى شهرى روى اقليم آن است. اين فرايندها 
موجب مى  شوند كه شهرها به وسيله  ى يك توده  ى هواى گرم محصور شوند 
كه در طول روز ارتفاع آن حدود 120 متر است و در شب به بيش از دو برابر اين 
مقدار مى  رسد كه مركز شهر نسبت به اطراف خود باالترين درجه  ى حرارت را 
دارد كه با دور شدن از مركز، اين درجه  ى حرارت و ارتفاع توده  ى هواى گرم 

در مركز شهر كم مى  شود.
شهرها دماي بيشتري از مناطق غيرشهري دارند. انرژي ورودي خورشيدي 
موجب تبخير آب گياهان و خاك، در مناطق غيرشهري مي شود. اين گرماي 
نهاني تبخير، موجب تغيير حالت آب از مايع به بخار مي گردد. اين روند، دماي 
غير  مناطق  برخالف  اما شهرها  نمي دهد،  افزايش  را  غير مسكوني  مناطق 
شهري، خاك و گياه كمترى دارند. در نتيجه مقدار زيادي از انرژي ورودي 
خورشيد، مستقيم موجب گرماي خيابان ها و ساختمان ها گرديده، اين روند 
موجب افزايش سريع  تر دماي هواي شهرها مي شود. در طي شب، گرماي 
ذخيره شده در خيابان ها و ساختمان ها به آهستگي به هوا گسيل مي شود كه 
روند كاهش دما را كند مي كند. اين اثر موجب گرم تر شدن محدوده  ي شهري 
مي شود. ساختمان هاي بلندتر، گرماي بيشتري را در خود ذخيره كرده و روند 
خنك  شدن هوا را كندتر مي كنند. خودروها، كارخانه ها و دستگاه هاي هواساز، 

گرماي بيشتري به وجود آورده موجب تشديد اثر جزيره  ى گرمايي مي شود.

 با توجه به اين كه نزديك به تمامي سقف ها در شهرها به ويژه كالن 
 شهرها تيره رنگ هستند، اين سطوح تيره رنگ حدود نيمي از مساحت شهرى 
را در بر مي گيرد، كه گرماي گسيل شده از سوي خورشيد را جذب كرده در 
خود نگاه مي دارند و باعث افزايش دماي مناطق مسكوني از 2 تا 15 درجه  ى 
سانتيگراد مي شود. اين گرما نه تنها باعث افزايش مصرف انرژي براي خنك 
 كردن ساختمان ها مي شود، بلكه باعث ايجاد آلودگي در جو از جمله توليد گاز 
ازن O3 و افزايش تركيبات زيانبار گوگردي و ديگر آالينده هاي آسيب رسان در 

سطح زمين مي شود.
جزيره  ى گرمايى به دليل تخريب موازنه  ى گرما در فضاى شهرى به وجود 
آمده است كه در مناطق شهرى مقدار گرماى مصنوعى در نتيجه  ى فعاليت 
از  نقليه و گرماى هدر رفته  كارخانه  ها، تهويه  ى ساختمان  ها، تردد وسايل 
ساختمان  ها و گرماى حاصل از متابوليسم جمعيت متراكم و آلودگى هوا و كاهش 

تبخير و تعرق مى  باشد.
بدين طريق شهر مى  تواند حجم زيادى از هوا را گرم كند پس شكل  هاى 
شهرى به شدت بر تشعشعى در شهر ها اثر مى  گذارند و نقش عمده  اى در شكل 

 گيرى جزاير گرمايى دارند.
فرايند سرمايش و گرمايش در ساختمان  هاى شهرى باعث آزادسازى مقدار 
زيادى گرما مى  شود. بين تراكم ساختمان  ها و درجه  ى حرارت هوا رابطه  اى 
مشاهده مى  شود بدين معنى كه نواحى با تراكم زياد ساختمان  هاى بلند مستعد 
داشتن درجه  ى حرارت  هاى بااليى هستند. بنابراين شهرهاى بزرگ با تراكم 
جمعيتى باال و داراى ساختمان  هاى مرتفع و پوشش گياهى اندك شديدترين 

جزاير گرمايى را ايجاد مى  كنند.
مسئوالن و كارشناسان محيط زيست شهرى كه همواره نسبت به پيامدهاى 
زيست محيطى ساخت و سازها و مصالح مورد استفاده در آن هشدار داده و بروز 
چنين اثراتى را پيش بينى كرده بودند، بر اين باورند كه سبك شهرسازى مهم ترين 
عامل بروز و گسترش اثر جزاير حرارتى در تهران بوده و بى توجهى به نوع مصالح 

به آن دامن مى زند.

ىگرمايىگرمايى شهرىجزاير گرمايى شهرى گرمايجزاير گرمايجزاير 
(Urban Heat Islands) Urban Heat Islands) Urban Heat Islands

گرمايجزاير گرمايجزاير گرماي شهرى
نفيسه كوهستانى نژاد

شهرى واژگان 
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كارشناسان شهرسازى و معمارى بر اين باورند كه استفاده از مصالح و سطوح سخت و جاذب گرما عامل گسترش اثر جزاير حرارتى در مناطق مركزى بوده كه افزايش 
دما را به همراه دارد. به عبارت ديگر بدنه  ى ساختمان؛ گرما را در خود حفظ كرده و اگر مصالح به گونه اى باشد كه خاصيت انعكاسى داشته باشد گرماى بيشترى از آن متصاعد 
شده و انرژى را مى گيرند. به عالوه رنگ مصالح نيز در افزايش دما مؤثر مى باشد به گونه  اى كه رنگ هاى تيره گرما را بيشتر دريافت كرده و گرماى بيشترى توليد مى كنند 
كه اين موضوع در مركز شهر به افزايش دماى هوا منجر مى شود. نكته  ى قابل توجه اين كه جهت هاى ساختمان سازى  نيز در اين رابطه مؤثر بوده چنان كه اگر بيشتر در 

معرض آفتاب باشند گرماى بيشترى متصاعد مى كنند.

راهكارهاى عملى
در حال حاضر بيشترين توجه برنامه ريزان محيط زيست در دنيا به تبديل سطوح تيره به سطوح روشن جهت استفاده از خاصيت انعكاس و افزايش سطوح گياهى با طراحى 
پارك ها و جنگل ها معطوف شده كه در اين ميان، استفاده از مصالح با قابليت انعكاس باال در سطوح افقى يكى از راهكارها به حساب مى آيد، چرا كه از ديدگاه كارشناسان 

محيط زيست بام ساختمان ها و سطح خيابان ها مؤثرترين سطوح افقى شهرى براى كنترل جزاير حرارتى به حساب مى آيند.
در اين راستا خيابان ها و پاركينگ ها نيز همواره به وسيله آسفالت و ديگر مواد تيره پوشيده شده و بيشتر نور تابيده شده را در خود جذب مى كنند. در اين گونه سطوح از 

مصالح ساختمانى با قابليت انعكاس باال و رنگ روشن استفاده مى شود تا به اين ترتيب با كاهش جذب حرارت تأثيرات منفى افزايش دما تا حدى كنترل شود.
استفاده از پوشش گياهى يكى ديگر از راهكارهاست كه با ايجاد سايه و همچنين با استفاده از خاصيت تعرق به خنك كردن محيط كمك مى كند و كاربرد مصالح 
ساختمانى مناسب براى ساخت و ساز و ايجاد سطوح نرم گياهى در مكان مناسب و در تلفيق با سازه هاى شهرى راهكارهايى هستند كه از گسترش جزاير حرارتى در شهرها 

جلوگيرى مى كنند. 
درمجموع  بايد گفت هرچند كه تأثير پديده  ى جزيره  ى گرمايي در بسياري از شهرها فراگير شده است، اين اثر با توجه به عوارض زمينه، اقليم و گسترش عمودي و 
افقي شهر متفاوت مي گردد. مقدار پتانسيل انرژي گرمائي كه توسط ساختمان ها گردآوري مي شود، به شرايط گوناگوني بستگي دارد. براي يافتن راه حل بهتري براي آن بايد 
مساله را هم بهتر درك كرد. كم  كردن دما در جزيره  ى گرمائي، به معناي پيش گيري از هدررفتن سرمايه، ذخيره  سازي انرژي و پول و جلوگيري از آلودگي هوا و آثار زيان بار 

آن و در نهايت تندرستي و سالمت جسمي، روحي و رواني جامعه است. براي رسيدن به اين هدف به موارد زير نيازمنديم:

1. اشتراك مساعي مابين سازمان هاي كنترل  كننده  ى شهر و سازمان محيط  زيست
2. كارگروهي صنايع، سياست  مداران و كنترل كيفيت محيط  زيست

3. گردآوري و تحليل پيوسته و بايسته  ى داده هاي مورد نظر، به ويژه در نيمرخ قائم شهر
4. گردآوري اطالعات موردنياز شهرها و روش مندي اندازه  گيري آن  ها 

5. دسته  بندي مناطق گوناگون شهري از نظر ساختارهاي موجود 
6. تخمين مناطق داراي بيشترين و كمترين بازتابش، بيشترين و كمترين ميزان جذب پرتوهاي خورشيدي و... 

7. مشخص  نمودن سازمان هايي كه بايد متولي كاهش دما باشند و شرح وظايف هركدام
8. برتري سياست ها و برنامه ها و همچنين ارزيابي كم  ترين بها براي كاهش دماي شهر 

9. بررسي تأثير واكنش هاي گياهان و جو در محيط شهري
10. بررسي انتقال تالطم و روند پراكندگي در محيط هاي شهري و پيرامون ساختمان ها
11. كيفيت هواي مناطق مسكوني، تجزيه و تحليل شيميايي و مدل  سازي تركيبات هوا

12. اندازه گيري دگرگوني ها و بررسي فن آوري ها در محيط هاي مسكوني
13. بررسي و مطالعه  ى سيستم باد و چرخه  ى هواي شهري

14. بررسي انرژي و تعادل آب در شهرها
15. بررسي و مطالعه  ى آثار درازمدت جزيره  ى گرمايي و دماي ثبت شده در دوره هاي طوالني مدت

16. اندازه گيري و بررسي متغيرهاي هواشناختي در اليه  ى مرزيـ  سياره اي شهر
17. امواج گرمائي و زيستـ  هواشناسي شهري

18. اثر شهرها در گرمايش كره  ى زمين
19. تعادل كربن و تركيبات آن در هواي شهر

20. اقليم شناسي شهري، ساختماني و جاده اي 
21. توفان هاي شهري و ديگر آثار شهر بر روي آب و هوا
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با عنايت به موضوع ويژه ى اين شماره از نشريه كه با موضوع “شهر و انرژى” 
مى باشد در اين شماره بر آن شديم تا سايت سازمانى مرتبط با اين موضوع 
معرفى نمائيم. سازمان انرژى هاى نو ايران متعاقب سياست گذارى هاى معاونت 
امور انرژى وزارت نيرو از سال 1374 عهده دار فعاليت در حوزه هاى انرژى به 
منظور دستيابى به اطالعات و فن آورى هاى روز دنيا در خصوص استفاده از منابع 
انرژى هاى تجديدپذير، پتانسيل سنجى و اجراى پروژه هاى متعدد (خورشيدى، 
باد و زمين گرمايى، هيدورژن و بيوماس) بوده است. اين سازمان تنها متولى 
امر توسعه ى انرژى هاى تجديدپذير در كشور مى باشد. پايگاه اطالع رسانى اين 
 در برگيرنده ى اطالعات 
مناسبى در اين زمينه است. اين درگاه داراى بخش هاى مختلفى مى باشد كه 

اخبار و گزارش:
سازمان  توسط  فعاليت هاى صورت گرفته  گزارش  ارائه ى  به  بخش  اين  در 
پرداخته شده است. در بهترين بخش اين پايگاه كه مربوط به بخش گزارش 
مى باشد گزارشاتى از نحوه ى عملكرد كشورهاى ديگر در اين حوزه ثبت شده 

است كه مى تواند به نوبه ى خود به عنوان يك تجربه راهگشا باشد.

مشاركت هاى بخش غيردولتى:
 سازمان انرژى هاى نو در جهت جلب مشاركت و حمايت از سرمايه گذارى بخش 
غيردولتى دفتر مشاركت هاى بخش غيردولتى را ايجاد نموده است. محورهاى 

عمده ى فعاليتى به شرح زير است: 
اطالع رسانى عمومى و بسترسازى: به اين منظور، عالوه بر استفاده از 
روش هاى مختلف آگاه سازى، اطالع رسانى و تبليغات براى جذب سرمايه گذارى 
و توسعه ى انرژى هاى نو بايد بسترسازى مناسبى نيز انجام گيرد. تدوين و 
تكميل قوانين و مقررات، تدوين و ايجاد رويه هاى مورد نياز، سازماندهى و 
ايجاد تشكيالت الزم، انجام مطالعات مختلف و گردآورى داده هاى ضرورى و 

نظاير آن از جمله اين موارد هستند.
تعامل با متقاضيان: همراهى و تعامل با متقاضيان از ابتداى دريافت تقاضا تا 
زمان عقد قرارداد خريد برق بخش ديگرى از فعاليت ها و وظايف اين دفتر را تشكيل 
مى دهد كه به  طور دائم و مكرر، براساس رويه هاى تدوين شده بايد پيگيرى و انجام 
شود. دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، صدور يا پيگيرى براى صدور مجوزهاى مورد 
نياز، بررسى كفايت مطالعه ى امكان سنجى، تنظيم و مبادله ى قرارداد خريد برق و 
انجام هماهنگى هاى الزم با مديريت شبكه، توانير و مجموعه ى وزارت نيرو و ساير 

نهادها حسب مورد از جمله ى اين وظايف بشمار مى روند.

مديريت طرح ها و پروژه هاى نيروگاهى: پس از انعقاد قراردادهاى خريد برق، 
نظارت بر پيشرفت اين پروژه ها در طول دوره ى احداث، پيگيرى و انجام هماهنگى هاى 
ضرورى، رسيدگى و پرداخت ماهانه و منظم صورتحساب هاى توليدكنندگان برق، حل 
و فصل مشكالت و اختالف هاى احتمالى، اخذ بازخورد از سامانه هاى موجود و انجام 
اصالحات الزم و بازنگرى در رويه ها، فرآيندها و مقررات بر حسب نياز از جمله اين وظايف 
هستند كه اجراى اصولى آن ها مى تواند توسعه ى ظرفيت  نصب شده ى نيروگاه هاى انرژى 

تجديدپذير در كشور را در دراز مدت به دنبال داشته باشد. 
در اين بخش مى توان فايل كاربرگ هاى مخصوص اين بخش، به انضمام راهنماى 

تكميل آن را دريافت كرد.
انتشارات سازمان:

. در اين بخش مى توانيد از 25 شماره ى نشريه ى “پيام سانا” كه از مرداد ماه 1386تا 
بهمن ماه 1390 منتشر شده است، بازديد نمائيد.

. در يكى ديگر از زيربخش ها مى توانيد از 30 شماره ى نشريه ى “هيدروژن و پيل 
سوختى” كه از مهر 1385 تا اسفند 1387 منتشر شده است استفاده نمائيد.

. كتابچه هاى آموزشى انرژى زيست توده، انرژى زمين گرمايى، انرژى خورشيدى، 
انرژى هيدروژن و پيل سوختى و انرژى باد و امواج جهت استفاده و دانلود در اين 

بخش قرار گرفته است.
. آمارى از لوح هاى فشرده ى موجود در سازمان نيز در اين بخش به نمايش گذاشته 

شده است كه براى دريافت اصل آن مى بايست به سازمان مراجعه نمائيد.
گالرى تصاوير: 

از سايت هاى  تصاوير مختلف  مانند هر بخش تصويرى سايتى،  اين بخش  در   .
بهره بردارى سازمان و همچنين بازديدهاى برگزار شده قرار گرفته است. اين بازديدها 
مربوط به انرژى زيست توده، انرژى زمين گرمايى، انرژى خورشيدى، انرژى هيدروژن 

و پيل سوختى، انرژى فتوولتاييك و انرژى باد و امواج مى باشد.
پروژه ها:

در اين قسمت دو بخش پروژه هاى انجام شده و پروژه هاى در دست اجرا به نمايش 
گذاشته شده و اطالعات مربوط به آنان قيد شده است.

مناقصه ها و مزايده ها:
اين بخش نيز يكى از بخش هاى سايت است كه در آن اطالعات آخرين مزايده ها و 
مناقصه ها به نمايش درآمده است. به طور مثال فراخوان شناسايى و ارزيابى مشاورين 
براى انجام خدمات مشاوره ى مهندسى و مطالعات امكان سنجى احداث نيروگاه هاى 
بادى آخرين اطالعيه اى است كه تا تاريخ ثبت اين گزارش با تاريخ تحويل سند 30 

بهمن ماه به ثبت رسيده است.
 بخش هاى ديگر:

همچنين  و  سازمان  معاونت هاى  معرفى  قبيل  از  اطالعاتى  ديگر  بخش هاى  در 
اطالعاتى در مورد چگونگى فعاليت هاى آنان و همچنين نحوه ى مشاركت با آنان از 
جمله معاونت برنامه ريزى و توسعه، معاونت فنى و اجرايى، معاونت مالى و پشتيبانى 

ثبت گرديده است.
صفحه ى نخست:

در سمت چپ سايت شاهد اطالعيه ها و پوسترهاى معرفى برنامه ها و ميزگردهايى 
هستيم كه توسط اين سازمان برگزار مى گردد.

در كنار تمام موارد خوب و مثبتى كه از اين پايگاه ارائه نموديم جاى ذكر اين نكته نيز 
خالى از لطف نيست كه كاش لوگوى اين سازمان كه با خط مشكى نوشته شده است 

مى توانست زيباتر بر تارك سايت نقش ببندد و در زمينه ى تيره ى آن حذف نمى شد.

سايت
سازمان انرژى هاى نو ايرانسازمان انرژى هاى نو ايرانسازمان انرژى هاى نو ايران

شبكه پايگاه  معرفى 

محمود عليگو

با عنايت به موضوع ويژه ى اين شماره از نشريه كه با موضوع “شهر و انرژى” 
مى باشد در اين شماره بر آن شديم تا سايت سازمانى مرتبط با اين موضوع 
معرفى نمائيم. سازمان انرژى هاى نو ايران متعاقب سياست گذارى هاى معاونت 
امور انرژى وزارت نيرو از سال 1374 عهده دار فعاليت در حوزه هاى انرژى به 
منظور دستيابى به اطالعات و فن آورى هاى روز دنيا در خصوص استفاده از منابع 
انرژى هاى تجديدپذير، پتانسيل سنجى و اجراى پروژه هاى متعدد (خورشيدى، 
باد و زمين گرمايى، هيدورژن و بيوماس) بوده است. اين سازمان تنها متولى 
امر توسعه ى انرژى هاى تجديدپذير در كشور مى باشد. پايگاه اطالع رسانى اين 
سازمان به آدرس http://www.suna.org.ir در برگيرنده ى اطالعات 
مناسبى در اين زمينه است. اين درگاه داراى بخش هاى مختلفى مى باشد كه 

در زير به شرح مهم ترين آن ها مى پردازيم:
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آن چه طراحى شهرى در گذر زمان در پيش رو داشته، بيشتر پرداختن 
به رخساره هاى زيبايى گرايانه و چشم نواز براى باشندگان شهر و رخساره هاى 
شگفت و با شكوه براى گردشگران بوده  است. همين جاذبه ها روزگارى دراز، 
شهرها را به مراكز گرانش جمعيت، به ويژه روستاييان مهاجر بدل نمود و 
موج بى .پايانى از جمعيت جوان در جستجوى كار و بريده از زمين را به سوى 
شهرها ـ بهشت آرزوى طاليى ـ روان ساخت. پيامد آن اينك، حاشيه نشينى، 
فقر و تبهگنى كريهى است كه دامن همين شهرهاى زيبا را چركين نموده 
 است. انبوهى جمعيت گوشواره هاى سنگينى را با نام «شهرك هاى اقمارى» 
بر كالن شهرهاى نو پديد آويخت كه هيچ طرحى انديشيده نداشتند؛ بى شكل، 
خودرو و افسار گسيخته به كانون هاى آالينده و آلودگى هاى گوناگون بدل شدند 
و اين آغاز توسعه اى شد ناپايدار كه از نيمه ى سده ى بيستم به شكل قارچ هاى 

ويرانگرى بر جاى جاى زمين، به ويژه در جهان سوم روييد.
اين بن بست،  از  برون رفتى  يافتن  براى  اينك طراحان سال هاست كه 
رويكرد توسعه ى پايدار را پيشه كرده اند. چندان كه در پيشگفتار براى چاپ يكم 
اين كتاب آمده؛ «هر بخش درباره ى طراحى شهرى كه به مشكالت محيط 
نپردازد، در دوران منابع طبيعى كاهش يابنده، نابودى اليه ى اوزون، آلودگى هاى 
فزاينده و هراس از تأثيرات گلخانه اى، از معناى چندانى برخودار نخواهد بود.»

كليف موتين و پيتر شرلى؛ پديدآورندگان در پى نگارش دو كتاب در همين 
راستا؛ جلد يكم، طراحى شهرى: خيابان و ميدان  و جلد دوم، طراحى شهرى: 
آرايه ها و تزيين ها ، به نوشتن اين كتاب، ابعاد سبز طراحى شهرى دست يازيدند 
تا سه گانه اى را از ديدگاهى نو براى توسعه اى پايدار، پيش روى نهاده .باشند. از 
آن جا كه نويسندگان بريتانيايى هستند نمونه هاى داده شده يكسره از انگليس 
و اسكاتلند است. بهتر مى بود كه مترجمان، زندگينامه ى كوتاهى از نويسندگان 

كتاب فراهم مى ساختند تا خواننده با ديدى بازتر به كتاب بنگرد.
انگيزه براى معرفى و بررسى اين كتاب، دو فصل برجسته ى «انرژى؛ 
ساختمان ها و آلودگى» و «انرژى، حمل و نقل و آلودگى» است كه پهنه اى 

نوين را در طراحى شهرى گشوده است.

كتاب پرمايه اى كه مى توانست به يكى از منابع ارجاع در طراحى بدل 
شود، با فصل بندى بد و ناگويا اين اقبال را از كف داده است، زير فصل هاى 
كتاب از دست رفته و خواننده نمى تواند با ديدن فهرست مطالب به جزييات 
محتواى اثر پى ببرد. مترجمان مى بايست به يارى فونت و صفحه آرايى و يا 
يكم،  فصل  نمونه؛  براى  مى آوردند.  فهرست  در  را  زيربخش ها  عدد گذارى 
«بحران محيط زيستى و توسعه ى  پايدار» مى توانست زيرفصل هاى: مقدمه/ 
فعال محيط .زيستى شكاك/ جمعيت/ توليد منابع غذايى/ مسايل محيط زيستى/ 
انرژى و شهر/ تنوع زيستى/ تغييرات آب و هوايى و توسعه ى پايدار را در پاى 

خود داشته باشد.
كتاب در كمال شگفتى پس از درونه ى اصلى با فهرست ناآراسته اى از 
شكل ها و جدول ها آغاز مى شود كه 22 صفحه ى سياهه ى زشت را دربرگرفته 
و كتاب را در حد جزوه هاى درسى پايين آورده  است. به ويژه آن كه جاينام ها 
بر دوش خواننده ى بى . بار آن  تا  فارسى نوشت، چاپ شده  بدون دست كم 

حوصله سنگينى كند، درست به مانند آن كه ما جاينام هاى آكسفورد، كمبريج 
را به انگليسى بنويسيم. در پى اين فهرست، سه پيشگفتار، براى ناشر، چاپ 
يكم و چاپ دوم كتاب در سال 2005 آمده است و نام فصل اصلى؛ بحران 
محيط زيستى و توسعه ى پايدار/ انرژى؛ ساختمان ها و آلودگى/ انرژى؛ حمل 
و نقل آلودگى/ منطقه و توسعه ى پايدار/ پارك شهرى/ متافور شهر (؟!)/ فرم 
شهر/ برزن/ بلوك خيابانى و نتيجه گيرى به دنبال آن چيده شده اند. آن چه در 
همين گام نخست به چشم مى زند واژه  ى ناشناخته ى متافور؛ بدون پانوشت 
Metaphorالتين Metaphorالتين Metaphor است كه مترجمان با اندكى حوصله مى توانستند از برابر 
نهاده «تصوير شهر» و به جاى «فرم شهرى» از برابر نهاده ى «شكل شهر» 
بهره جويند و باز بدتر اين كه واژه ى شناخته ى برزن در فارسى كه صدها سال 
پيشينه دارد با برابر نهاده ى انگليسى آن در فهرست آمده است كه بسيار ناگوار 
مى نمايد. در پايان فهرست كلمه ى «واژه نامه» آمده است كه با نگاهى به پايان 
كتاب، تنك مايه بودن اين واژه نامه نيم صفحه اى آشكار مى شود كه به شوخى 
بيشتر مى ماند، در حالى كه كتاب سرشار از واژگان نو و كم شناخته در فارسى 

ابعادى فرو ريخته
 در ترجمه ى

 يك طراحى سبز
نام كتاب: ابعاد سبز طراحى شهرى

پديدآوران: كليف موتين ـ  پيتر شرلى  
مترجمان: كاوه مهربانى و همكاران

ناشر: شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى  شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى  شركت پردازش و برنامه ريزى شهرى 
چاپ يكم: 1386

شمارگان: 1500 نسخه در 426 صفحه
  عباس جاللىبها: 37500 ريال

تازه هاى نشر
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است. از اين گذشته مترجمان مى توانستند با نگاهى به نمايه ى پربار انگليسى اثر كه متأسفانه بى كم و كاست 
روگرفت شده، خرمنى از واژگان را بيابند. آنان از جداسازى نمايه ى كسان، آثار و جاينام ها تن زده يا اصًال از 

بيخ و بن متوجه اهميت موضوع نشده اند. به اين واژگان نگاه كنيد!
Compact city [=چگال/ شهر فشرد] / Cosmic symbolism [=نمادگرايى كيهانى]
Demolition[=ويران سازى/تخريب]/Transport management [=مديريت ترابرى]
Brown field . sites [=ساخت گاه هاى خاكسترى]

اين يك اصل در كتاب سازى است؛ نمايه براى هر كتاب علمى يك ضرورت است.
نويسندگان همه ى زواياى نهان مصرف انرژى و آلودگى برخاسته از آن را كاويده اند. چندان كه در فصل 
دوم؛ «انرژى: ساختمان ها و آلودگى» مى خوانيم؛ «مقدار زيادى از آلودگى هوا؛ كه بخشى از گرم شدن جهان به 
خاطر آن است، در نتيجه ى سوزاندن سوخت هاى فسيلى براى توليد انرژى جهت تداوم زندگى در شهرهاست، 
چندان كه نيمى از مصرف سوخت هاى فسيلى جهان مستقيمًا به خدمت رسانى و استفاده از ساختمان ها، توليد 
مصالح ساختمان، بردن آن ها به ساختگاه مربوط مى شود» و در زيرفصل «مصالح ساختمانى» صفحه ى گفته 
شده كه؛ «اغلب مصالح به اندازه ى خاك در حالت پخته نشده ى آن، يا چوب ـ به ويژه وقتى از يك منبع 
پايدار محلى برداشته شده  باشدـ  دوستدار محيط زيست نيستند». «در انتخاب يك مصالح ساختمانى، اولين 
مالحظه، مقدار انرژى مصرفى در توليد آن است... محتواى انرژى مصالح و برحسب كيلو وات ساعت در هر 

كيلوگرم اندازه گيرى مى شود...».
در فصل سوم، نويسندگان به گزارش بيوكنن  اشاره كردند (ص74) كه از وى خواسته شده بود تا 
«تأثيرات ترافيك ]=آمد و شد[ بر كيفيت محيط زيست محلى را بررسى كند و به ويژه مسائل سر و صدا، 
دود، بو، تأثيرات لرزشى بر ساختمان ها، حوادث و مزاحمت هاى بصرى» را بررسى نمايد، وى هشدار داده بود 
كه؛ «چيزى خطرناك تر از كم بهادادن به تقاضا براى حمل و نقل ]= جابجايى[ و اثراتى كه بر محيط زيست 

خواهد گذاشت وجود ندارد».
مى بينيم اين هشدار 1963 ميالدى هم اينك در كشور ما صادق است!

كتاب ابعاد سبز طراحى با دانسته هاى بسيار و شيوه ى گزارش گونه ى خود، در ترجمه اى ناروان با 
دشوارى هاى مفهومى بسيارى رودررو شده است. كتاب از كاستى هاى بزرگى رنج مى برد كه در گام نخست 
آميختگى شديد آن با واژگان انگليسى نگاشته است. به گونه اى كه در بسيارى جاها، فارسى ناپخته، بافت 
ترجمه را از هم گسيخته است، مانند اين بند در صفحه  ى 41 كتاب؛ «بخشى ديگر از سطح انرژى اى است كه 
كسانى كه از ساختمان  استفاده  مى .كنند در حركت بين ساختمان و بقيه ى شهر استفاده  مى كنند و همچنين 
براى تغذيه ى آن ها استفاده  مى شود (!؟). تكرار فعل مركب (استفاده كردن) يكسره ترجمه را ويران كرده 
 است. اين بند را اگر كه درست ترجمه شده  باشد مى توان چنين نوشت؛ «بخش ديگر از سطح اشغال، انرژى 
است كه بهره .برداران از ساختمان در رفت و آمد ميان شهر و ساختمان و وعده هاى غذايى شان از آن استفاده  
مى كنند.» درهم شدگى واژگان و نام ها چندان آزاردهنده  .است كه بى اختيار مى شود پرسيد، آيا مترجمان با 

پانوشت بيگانه بوده اند؟
شوربختانه در پايان كتاب، نمايه [index] بى هيچ كم و كاستى از متن اصلى روگرفت و چاپ شده است. 
در حالى كه صفحه هاى نوشته در جلوى هر يك از نمايه ها، صفحه ى متن انگليسى است و نه فارسى آن!؟ 
هر كتاب هنگامى كاربرد پژوهشى و علمى مى يابد كه نمايه اى كامل از واژگان، جاينام ها و نام كسان و آثار 
داشته باشد، تا خواننده هر آن چه را كه درپى آن است، بتواند بجويد. مى  بايد از مترجمان پرسيد كه واژه ى 
[acid rain] باران اسيدى با صفحه، انگليسى، چه دردى را از خواننده مى تواند دوا كند!؟ و تازه همين 
e و e و e تكرار شده است. بدين ترتيب 16  c به بعد افتاده و به جاى آن صفحه هاى c به بعد افتاده و به جاى آن صفحه هاى c T كار باسمه اى هم از حرفT كار باسمه اى هم از حرفT

صفحه ى بى مصرف و ناكارآمد، كارنامه ى آگاهى مترجمان از فن و هنر ترجمه را مخدوش كرده  است.
نزديك به 300 عكس و نمودار و نقشه كه مى توانست در درك و دريافت كتاب، بيشترين كمك را به 
خواننده برساند، به خاطر چاپ بد و سياه شده، يكسره از ميان رفته  است. چاپ چنين كيفيت بدى از عكس 
و نمودار براى نشر پردازش دور از انتظار است. گذشته از جاينام هاى انگليسى كه همين عكس هاى سياه را 
همراهى مى كنند، بى دقتى مترجمان و گردانندگان كار چاپ كتاب باعث شده تا يكبار ديگر فهرست انگليسى 
عكس ها در پايان كتاب چاپ شود. مى ماند شمار اندك چاپ كتاب در 1500 نسخه براى خيل عظيمى از 
دانشجويان، طراحان شهرى، شهرداران و مشاوران شهرسازى اين كشور. در حالى كه متن انگليسى كتاب 
در آن سو به چاپ دوم هم رسيده است. به اميد بازنگرى و چاپ ديگرى از اين كتاب ارزشمند تا كاستى هاى 

آن با نگاهى دانشورانه از ميان برداشته شود و به زبان فارسى روان بازنويسى گردد.
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