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 چكیده

 
پدیدی در ربن، اصطالح نوکبشریت بدل شده اند. شهر بدون  چالش های بزرگترین انرژی به کمبود رشد و جهانی گرمایش امروزه،

ن بلکه در قر ر قرن بیست و یکمدرا باید نه  کربنکمپیدایش نخستین گونه از پروتوتایپ های  هایریشهدانش شهرسازی است.
یز پیدایش ایداری و نپسترده گبیستم میالدی و صداهای بلند جریانات محیط زیستی نیمه دوم آن قرن و متعاقب با پیدایش ادبیات 

ر فشرده، شهرها، شه یا بوم اکو سیتی ها باغ شهرها، فاهیم مشابهدانش طراحی شهری در سطح جهان دنبال نمود. در این زمینه، م
 معمولا  شهرها، . ازاندیافته ظهور کربنکم شهر و اکولوژیکی پذیر، شهر زیست ، شهریادگیرندهو  بنیاندانششهر هوشمند، شهرهای 

 ۲۰۱۵ سال در پاریس توافق و COP۲۱ الساج در مهم این که شودمی یاد کربن تولید با رویارویی برای هافرصت سرزمین عنوانبه
د مختلفی از واح هایمقیاسی در ، اکنون در بسیاری از نقاط پیشرو جهانکربنکماست. شهر  قرارگرفته تأکید مورد نیز میالدی

ی از ظرن -یاهیتی مرورمدر حال ساخت تدریجی است. این مطالعه با رویکرد کیفی و با  ایمحلههمسایگی گرفته تا مقیاس 
ه زمانی شهر ش و خاستگاسیر پیدای استفاده نموده است. نتایج، گویای امکان نظم دهی به ایکتابخانهابزارهای اسنادی و مطالعات 

سبک  ،کربنکم  اقتصاد ،کربنکم توسعه از مقولت و اصطالحات شامل گانههفتجامع  بندیمقولهبه همراه ارائه یک  کربنکم
 است. و نیز تعاریف تطبیقی در این حوزه کربنکم  شهر و کربنکم محله ،کربنکم باهمستان ،کربنکم  ، جامعهکربنکمزندگی 

 

 کربنکم، شهر، شهرسازی، شهر کربنکمکربن،  واژگان کلیدی:

                                                 
 . برگرفته از مبانی نظری رساله دکتری نویسنده اول. ۱
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 مقدمه -۱
ر شهرها و ور صنایع دحضاز زمان  بهداشت آن دوره در حوزه شهر و سرپرستی آن و هایدغدغهشاید از زمان انقالب صنعتی به بعد و 

، کربنکم یستم، شهرنخست قرن ب هایسالکیفیت پایین زندگی شهروندان در نخستین شهرهای آلوده صنعتی قرن نوزدهم و امتداد آن در 
در  شدهقغررآمده و قایسه تاریخی با آن شهرهای بغیر تخیلی است که بتوان در مقام م شهرآرمان ترینآرمانی نوعیبهو  ترینانقالبی

سال  ۱۷۰تا  ۱۵۰ین بو حداقل زمانی  دادهرخاین تحول بزرگ نظری و عملی، وقایع بسیاری  گیریشکلصنعت از آن یاد کرد. اگرچه، در 
 آمده ازعمدتاا بر هایسوختبه  اتکاز زمان سال تجربه در این حوزه ا ۲۰۰میالدی بتوان از  ۲۰۵۰و تا سال  دادهرخزمان تاکنون از آن زمان 

 سازیینی و شهر نقد شهرنشبه ساختار شهری عاری از کربن یاد کرد. در این میان، قطعاا دهیشکلنفت و مشتقات آن تا طراحی و 
آمده از سبک درنیستی برآتن و شهرسازی م ، نقد منشورهارواردصنعتی همانند ایده باغ شهرهای  هایآلودهنشده، نقد شهرهای  ریزیبرنامه

ت اقلیمی فتن تغییرا، اهمیت یابعدازآنپایداری  هایجنبشمحیط زیستی و نیز  هایدغدغهو  هاایدهو شهرسازی، پیدایش معماری  المللبین
ی از اقتصاد کربنکمحضور چندگانه عناصر  شهرهای قرن بیست و یکمی در طلبانهجاهی هاایدهدر قرن جدید، تولد  ایگلخانهو گازهای 

ت پیشینی و حرک به جریانات بخشتحرکنقاط عطف  عنوانبه هاآناز  توانمیبسیار کلیدی داشته که  هاینقش کربنکمتا شهر  کربنکم
ر حوزه شهر ن تحرکات دبیشتری هرچنداستناد نمود.  بنیاندانشتدریجی جامعه و شهر  گیریشکلدر امتداد رشد فناوری و دانش و  جلوروبه
ی در شهرهای کربنکمایده  گیریشکل زمانمندآیند نبایستی فر سویکاز  حالبااین گرددازمیبمیالدی  ۲۰۰۰ هایسالبه اوایل  کربنکم

د برای معماران، توانمیز آن نی تاریخی سرمنشأهایآینده جهان را فقط از نقطه سرریزهای ایده و اجرای آن در نظر گرفته بلکه رجوع به 
از ( Paradigm Shift)ای  یار آموزنده برای نحوه این جابجایی الگووارهبس هایدرس شهرسازیانطراحان محیط، طراحان شهری و 

اشته نفت خیزی همانند ایران د برای کشورهای در حال توسعه و ویژهبه کربنکم( به شهر Conventional Cityشهرهای متداول )
ساله ای دارد  ۲۰۰تگاه زمانی و تاریخی آینده یک خاسسال  ۳۰ساله بلکه تا حدود  ۲۰، نه یک دوره زمانی کربنکمباشد. بر این مبنا، شهر 

 سطح بستر ویژههبجامعه و  انش دردکه هم از منظر تاریخی و هم از منظر دانش و فناوری و هم از منظر رشد عقالنیت بشر در نوع استقرار 
 کالبدی شهر، بسیار آموزنده بوده و قابلیت پژوهش های وسیع نظری را با خود دارد.
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ن بیستم، رن غالب قرقهرها، شهر ش: تحول کالبدی شهر به ترتیب )سمت بال از چپ به راست( از شهر صنعتی قرن نوزدهمی، الگوی باغ ۴الی  ۱شکل 
 (Hall, ۲۰۰۲: ۱۹, ۳۶, ۹۲( )Fraker, ۲۰۱۳: ۱۹۲): مأخذ. کربنکمباهمستان 

 

 بیان مساله -۲
 ,Wenyao) است داشته همراه به خود با را جهانی جامعه وسیع توجه اقلیمی تغییرات و انرژی امنیت یکم، و بیست قرن ابتدای از

انرژی، یک ابزار و وسیله ای حیاتی است که در آن مقوله تغییرات اقلیمی و توسعه درهم تابیده شده است. انرژی، یک وسیله  (.۱ :۲۰۱۰
ای استقرار و توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف آن ضروری است و عموماا این طور ضروری برای نیازهای پایه آدمی بوده و همچنین بر

 ,Urbanکه اساساا دسترسی به انرژی رابطه نزدیکی با میزان توسعه و رشد اقتصادی برای کشورهای جهان دارد ) گرددمیاستدلل 

 آژانس اطالعات طبق تی، بلکه شهرها هستند. بر(. کانون این توجه این موضوع نیز نه روستاها و یا شهرک های صنع۱-2 :۲۰۱۴
 & Hodson) گرددبازمی شهرها از برآمده انرژی سطوح به یافته انتشار کربن سطح بیشترین میالدی، ۲۰۰۸ سال در انرژی یالمللبین

Marvin, ۲۰۱۱:۵۹.) رفی می شوند. در این میان انرژی مع مصرف و منابع از داغی مکانهای عنوانبه در متون علمی، شهرها نیز اساساا
، بدون نوآوری و متکی بر منابع در دسترس ریزیبرنامهیک دوگانه ای از شهرسازی و ساخت شهر از منظر انرژی وجود دارد که اولی بدون 

در دسترس است که به یک ساختار ثابت انرژی  اتکاو بدون  بنیاندانش نوعیبهو متکی بر دانش و  ریزیبرنامهانرژی و در دومی همراه با 
نشده و غیر مدیریت شده؛ تهدیدهای مختلف محیطی همانند  ریزیبرنامههر کدام دارای مزایا و معایب مختلفی می باشند. در شهرنشینی 

توسعه پراکنده روی مهارنشده، تغییرات غیرقابل بازگشت کاربری زمین، خسارتهایی در مقوله تنوع زیست محیطی، الگوهای مصرف گسترده 
و مدیریت شده، فرصتهایی را برای پی  ریزیبرنامهمصرف انرژی و منابع، انتشار وسیع آلودگی و کربن وجود دارد. در مقابل، شهرنشینی 

جویی به این چالش ها و دخیل کردن ارزشهای زیست محیطی از طریق ارائه نوآوری در انرژی، ارائه الگوهای سکونتگاه های پایدار، تغییر 
 ,UNHSP) کندمیی و رفتار، بهبودهای محیط زیستی برای سالمتی و رفاه و نیز کارآیی در استفاده از منابع را ایجاد در سبک زندگ

۲۰۲۰: xxiii, ۱۱۱ .)فسیلی  هایسوختبا تحولت جهانی روی داده، نوسانات قیمتی سوختهای فسیلی، کمبودهای روز افزون  اکنونهم
پیش رو از اتمام قریب الوقوع این منابع تجدید ناپذیر، بسیاری از الگوهای رایج حکمرانی شهری را به در برخی از نقاط جهان و احتمالت 
محدود  های نو سوق داده است. تغییر در پارادایم های تولید انرژی و روی آوری از فرآورده هایانرژیسمت و سوی منابع تجدید پذیر و 

اس در شاخصهای منبع انرژی و فناوری نیز این روند را بیش از پیش تشویق نموده است. تجدیدپذیر کوچک مقی بزرگ مقیاس به جریانات
اکولوژیکی پس از گذار از تمدن های کشاورزی و تمدن های نخستین یاد می  صنعتی به تمدن از این تحول بزرگ معمولا انتقال از تمدن

طیری که دیگر نه یک انتخاب بلکه یک اجبار برای (. امر خSee, Du, Zhou, Chao, Wen, Huhe, Liu, ۲۰۲۰:۲۹کنند )
 نقاط و توسعه حال در کشورهای از ها حساسیت پیشرفته، کشورهای بر د قلمداد گردد. در این زمینه، عالوهتوانمیمدیران شهری آتی 

 پایداری رشد؛ حال در اقتصادهای رد شهرها که گرددمی تأکید زمینه این در عموماا و رفته بالتر نیز کشورها این اقتصادی توسعه محرک
 از .هستند خود محیطی زیست پایداری ارتقاء نیازمند ظهور حال در اقتصادهای در شهرها رو، این از. دهند افزایش را خود محیطی زیست
 مفهوم و مفهومی، از منظر انرژی .است شهر در کربن و انرژی حوزه در نوین مفاهیم به آوری روی نیز حوزه این در نوین روشهای جمله

 های رشته تخصصی ادبیات در متفاوتی وجوه در یکربنکم دارد. ایده کربن اکسیددی غالباا و ایگلخانه گازهای کاهش به ارجاع کربنکم
سیاست گذاری های جدیدی پیرامون این  و مفاهیم از سری یک که است موضوع این . متعاقباستردیابی  و رصد قابل دانشگاهی مختلف

منابع مشخصی توسط محققان معرفی نشده و همچنین این متون بیشتر به صورت پراکنده  سویکوضوع ظهور نموده که تا کنون از م
 موضوع را بررسی نموده اند.

 

 آماری پایه هایداده -۳

 بین ساله ۱۵۰ فاصله در و بوده درصد ۳ با برابر جهان کل جمعیت از شهرها سهم میالدی، ۱۸۰۰ سال کمی پیش از انقالب صنعتی و در
 با برابر ۱۹۰۰ سال در شهرها سهم. است کرده تجربه را رشد برابر ۲۳ شهرها سهم ولی برابر ۱٫۶ جمعیت سهم ،۱۹۵۰ تا ۱۸۰۰ هایسال
 رد درصدی ۵۴ برآورد و بوده میالدی ۲۰۰۸ سال در درصد ۵۰ از بالتر و ۲۰۰۵ سال در درصد ۴۹ و ۱۹۵۰ سال در درصد ۲۹ درصد، ۱۳

 به ورود از بعد (.Wang, Zhang, Gao, Liu, ۲۰۱۶: ۱۶-17) گیرد می صورت ۲۰۳۰ سال در درصدی ۶۶ بینی پیش و ۲۰۱۴ سال
است. در این میان پیش بینی های اخیر حاکی از  یافته شتاب نیز شهرنشینی فرآیند و داشته سریعی توسعه جهانی اقتصاد یکم، و بیست قرن
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درصد از مصرف  ۷۵درصد ثروت کل جهان، اختصاص  ۸۰میالدی با معادل انباشت  ۲۰۵۰جهان تا سال درصدی جمعیت شهری  ۷۰سهم 
 دسترس در آمارهای آخرین طبق (. برGriffiths & Sovacool, ۲۰۲۰:۱) استکربن  اکسیددیدرصد از کل گاز  ۷۵انرژی و مصرف 

 اندونزی، آلمان، ایران، ژاپن، روسیه، هند، آمریکا، چین، کشوهای ،(www.globalcarbonatlas.org) کربن جهانی پروژه سایت وب
 سال در جهان در را تولیدشده( تن میلیون) کربن سهم بیشترین استرالیا و مکزیک برزیل، جنوبی، آفریقای کانادا، عربستان، جنوبی، کره

 صنعتی کشور نسبت به کل درصد ۲ سهم با ایران کشور بالتر رتبه که اندداده اختصاص خود به جهان نخست کشور پانزده عنوانبه ۲۰۱۹
 و جهان کربن تولید در درصدی ۶۶ سهم جدول این نخست کشور ده. است تأملقابل بسیار فرانسه و کانادا یا و آلمان همانند ایپیشرفته و

 هایداده مبنای بر کربن جهانی انتشار راه نقشه و جهانی اطلس بر . نگاهیرادارند جهان کربن کل از درصدی ۵۰ سهم نخست کشور سه
کربن در شاخص واحد  اکسیددیجدول زیر، نگاهی بر میزان تولید  .کندمی بیان تریکامل شکل به را شواهد این انرژی یالمللبین آژانس

MTCO۲ .یا میلیون تن کربن دارد 
 

: مأخذ.دیمیال ۲۰۱۹کربن در سطح جهان در سال  اکسیددی تولیدکننده: ده کشور نخست ۱جدول 
(http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO۲-emissions) 

 درصد از کل رتبه میلیون تن برحسب تولیدشدهمیزان کربن  نام کشور ردیف

 ۲۷٫۹ ۱ ۱۰٫۱۷۵ چین ۱

 ۱۴٫۵ ۲ ۵٫۲۸۵ متحدهایالت ۲

 ۷٫۱ ۳ ۲٫۶۱۶ هند ۳

 ۴٫۶ ۴ ۱٫۶۷۸ روسیه ۴

 ۳٫۰۳ ۵ ۱٫۱۰۷ ژاپن ۵

 ۲٫۱۴ ۶ ۷۸۰ ایران ۶

 ۱٫۹۲ ۷ ۷۰۲ آلمان ۷

 ۱٫۶۹ ۸ ۶۱۸ اندونزی ۸

 ۱٫۶۷ ۹ ۶۱۱ کره جنوبی ۹

 ۱٫۵۹ ۱۰ ۵۸۲ عربستان سعودی ۱۰

 
توان در ا میل نقض آن رنیست و مثام هلزوماا رشد شهرنشینی بالتر به معنای تولید کربن  باوجودآنکه شودمیدر این زمینه یادآوری 

 کربنکمشهر  ثبات همیشگی نبوده و در یک وضعیت هازمان، وضعیت کشورها در همه حالبااینمشاهده نمود،  یافتهتوسعهکشورهای 
عه پایدار توس و راییسبز گهبود به الگوی جدیدی از شهرنشینی همراه با تقویت صنایع برای ب ترگستردهفرصتی برای تبدیل شهرنشینی 

 (.Huang, Wang, Wang, Gao, Li, Liu, ۲۰۱۶:۱-2است )
 

 پژوهش کربنکمو الگوی هفت وجهی  کربنکم مقوالت -۴
                کربنکم توسعه -۱-۴

 قلیم استوارو دوستدار ا کربنکم هایانرژی( نوعی از توسعه است که بر مبنای Low Carbon Development) کربنکمتوسعه 
ف و تولید لگوهای مصراه اقلیم بوده و با خطرناک ب رسانیآسیبدر جهت دوری از  راستاهم، از اصول توسعه پایدار پیروی نموده و است

در شهرها، نقش مهمی در  کربنکم(. بدون شک توسعه Urban and Nordensvärd, ۲۰۱۳:۵–۶نیز سازگاری دارد ) کربنکم
 ,Su, Chen, Xing, Chen, Yang,  ۲۰۱۲در زمان شهرنشینی سریع دارند ) ویژهبه کربنکم دستیابی به هدف سرتاسری اقتصاد

۱۱۴۴.) 

 

                       کربنکم اقتصاد -۲-۴
(. Yuan, Zhou, Zhou, ۲۰۱۱ین الگوی پذیرش یافته توسعه اقتصاد در سطح جهانی است )ترگسترده، کربنکماقتصاد  اکنونهم

عنوان و با « لوح سفید برای منابع انرژی»با محوریت موضوعی  ایمقاله، نخستین بار از سوی کشور انگلستان در کربنمکمفهوم اقتصاد 
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شکل گرفت و مورد توجه جهانی قرار گرفت. از آن زمان به بعد و با پیدایش این  ۲۰۰۳در سال « کربنکممنابع آتی انرژی، خلق اقتصاد »
(. اقتصاد Wenyao, ۲۰۱۰: ۱به عام ترین تمایل توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان تبدیل شده است ) کربنکممفهوم، انتقال به اقتصاد 

. در گرددمی، شکلی از اقتصاد است که در آن با پدیده تغییر اقلیم رویارویی شده، و توسعه پایدار و توسعه اجتماعی نیز متعاقباا دنبال کربنکم
فسیلی در دستیابی به انتقال اقتصادی و انتقال  هایسوختبدان معنا است که توسعه بایستی وابستگی به  کربنکم، کربنکممفهوم اقتصاد 

ت انرژی را کاهش و یا متوقف نماید. در همین مفهوم، اقتصاد نیز بدان معنا است که انتقال در فرآیندها و مصرف انرژی بایستی متکی بر ثبا
مفاهیم مجاوری همانند توسعه، تولید انبوه و  توانمین کربنکمباشد. همچنین در مفهوم مرکب اقتصاد  مداوم رشد اقتصاد و پایداری بنا شده

 ,Long, Li, Liuنادیده گرفت ) کربنکمرا در فرآیند نوین اقتصاد  هاآن نوعیبهرشد اقتصاد بلند مدت را به کنار گذاشت و 

یک هدف است و همچنین در این اقتصاد،  عنوانبه ایگلخانههش گازهای ، دربردارنده کاکربنکم(. مختصات اقتصاد ۲۰۱۱:۱۲۷۳
و  کربنکم، فناوری کربنکمو با آلودگی پایین؛ نظام های انرژی  کربنکمبرپاکردن یک نظامی از توسعه اقتصادی متکی بر مصرف انرژی 

، مفهوم کربن زدایی اقتصاد نیز رواج کربنکمم اقتصاد (. در کنار مفهوYang, Li , ۲۰۱۸: ۱) گرددمیدنبال  کربنکمنظام های صنعت 
به ازای هر یک دلر افزایش تولید ناخالص داخلی  CO۲دارد. در ادبیات تخصصی اقتصاد آلودگی و محیط زیست، به میزان کاهش انتشار 

(GDP( در اصطالح کربن زدایی اقتصاد )De- Carbonisation Of The Economy نامیده )۱۳۸۹مان و استاگل، )کا شودمی :
۸۳۱ .) 

 

                 کربنکم جامعه -۳-۴
آغاز کردند. این مفهوم تئوریک نیز  کربنکمهم محققان ژاپنی و هم دولت ژاپن پژوهش هایی را در خصوص جامعه  ۲۰۰۴از سال 

ژاپنی ها بعد از همراهی با مفهوم اقتصاد را  کربنکم، مفهوم جامعه درواقع(. Zhang, ۲۰۱۶: ۱۱توسط همین کشور مطرح گردیده است )
بر پایه  کربنکم(. بر طبق گزارش ژاپنی ساخت یک جامعه Wang, Song, He, Qi, ۲۰۱۵: ۸۲انگلیسی ها مطرح کردند ) کربنکم

 ,Yuanسه اصل کاهندگی در همه بخش انتشار دهنده ها، ساخت یک زندگی با کیفیت بال و همراهی با طبیعت استوار شده است )

Zhou, Zhou, ۲۰۱۱ و  کربنکمافزایش کارآیی انرژی به کمک منابع انرژی  سویکعبارت است از  کربنکم(. کانون محوری جامعه
ی و مصرف کربنکماز طریق ارتقاء مفهوم  ایگلخانهفناوری های مربوط به آن، و از سوی دیگر کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای 

یک اجتماعی در نظر گرفته شود  عنوانبهد توانمی کربنکم(. بر این مبنا، جامعه Zhang, ۲۰۱۶: ۱۱مل بر آن )پایدار و سبک زندگی حا
و بازیافت را نیز از طریق ارتقاء  ونقلحملرا کاهش داده و انتشار کربن در صنعت غذا، انرژی،  ایگلخانهانتشار گازهای  کندمیکه تالش 

 ,Abdul Aziz, Mohd Yunos, Atiah Ismail, Othuman Mydinاهش دهد )راهبردهای سبک زندگی پایدار ک

بر  کربنکمشباهت ها، تفاوت هایی نیز با همدیگر دارند. به طور خاص، اقتصاد  باوجود کربنکم و جامعه کربنکم(. اقتصاد ۲۰۱۵:۲۶۶
 کربنکمبر انتقال از سبک مصرف و الگوی رفتاری  کربنکمکاهش انتشار کربن از طریق تولید صنعتی متمرکز است در حالی که جامعه 

، به منزله شهرنشینی کربنکممرحله ای پیشرفته از اقتصاد  عنوانبه، کربنکم(. بر این مبنا، جامعه Zhang, ۲۰۱۶: ۱۱متمرکز است )
 کربنکمتنها به ابعاد اقتصادی  نه کربنکمدر همه بخشهای زندگی از جمله اقتصاد و فرهنگ و زندگی است. بنابراین، جامعه  کربنکم

 (.Yuan, Zhou, Zhou, ۲۰۱۱نیازمند است، بلکه به دیگر ابعاد جامعه همانند زندگی و فرهنگ نیز نیازمند است )

 

                                                                                                                        کربنکم زندگی سبک ۴-۴
 عنوانبهی کربنکمدر خصوص این مقوله، تعاریف متعددی در دست نیست. در یکی از تعاریف ارائه شده، زندگی و سبک ناظر بر 

(. Yuan, Zhou, Zhou, ۲۰۱۱کربن قلمداد شده است ) اکسیددیکاهش تقاضای انرژی در زندگی روزانه در جهت کاهش انتشار 
نیز در صورت  کربنکم. همچنین، هر گونه توسعه است کربنکمنه ساکنان یک شهر، مضمون پایه ای برای ساخت شهر ، زندگی روزادرواقع

 ,Dongاقلیمی می بایستی همراه با نوآوری در رسم و رسوم زندگی روزانه شهری باشد ) -تمایل به استفاده از خالقیت در شرایط زیستی

Dong, ۲۰۱۱:۱۵۴۱ .)اکسیددی، ذخیره استفاده انرژی در زندگی روزانه برای هدف کاهش انتشار کربنکمزندگی ، هدف اصلی درواقع 
(. در این سبک زندگی عالوه بر شهروندان نقش دانش و فناوری و ارتباط مکمل آنها یا Yuan, Zhou, Zhou, ۲۰۱۱کربن است )

با اهداف یاد شده تنها یه یک کنشگر وابسته نیست. در  ربنککمو منظور از سبک زندگی  استیکدیگر همانند شهر هوشمند حائز اهمیت 
 شکل زیر این ارتباطات بین مقولت یاد شده قابل مشاهده است.
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 (Yuan, Zhoua, Zhoua, ۲۰۱۱: ۱۷۰۷) :مأخذ.کربنکم: گام های توسعه  ۵شکل 

 

 

               کربنکم باهمستان -۵-۴
مفهوم نیز در  است. این کربنکمی از شهر ابخش پیوسته  کربنکمیا باهمستان  کربنکم، اجتماع کربنکمر مظهر شه عنوانبه

ردم در آن به مده اند که ازماندهی تعریف کرسشکلی از  عنوانبهرا  کربنکمانگلستان، مفهومی رایج است. محققان در این حوزه، باهمستان 
ت تالش د محلی سخاقتصا اشته، شهروندانی که برای زیرساختهای انرژی شهر منطبق با توسعهجای مصرف کننده نقش یک شهروند را د

تحقق را  و کربن صفر امکان بوم محور سبز گرایی، قابلیت هایی همانند کربنکم(. در اجتماع Yuan, Zhou, Zhou, ۲۰۱۱می کنند)
ه و استفاده قرار داشت« کربنکمستان باهم»نرژی صفر در هسته مرکزی . مصرف اباشدمینیز دارند و کاهش میزان انتشار کربن تنها هدف ن

و بازیافت  اضای انرژیفسیلی، توجه به تق هایسوختحداکثری از منابع طبیعی انرژی، کاهش خسارت و آلودگی محیطی و استفاده صفر از 
شامل فهرست  کربنکماع مشخصات پایه ای اجتم(. در مجموع، Nie, Shi ,Pan,  ۲۰۱۱: ۸۷در بستر زندگی مورد توجه ادواری است )

تهای کوتاه سبز، رژی، مسافاز ان شش گانه طرح ریزی فشرده در فرم و کارکرد مختلط کاربری، استفاده از انرژی پاک، کارآیی در استفاده
ی سه بعدی ، سبز سازکولوژیکیظر اعمومی، ساختمانهای بوم محور، طراحی معماری کنش پذیر، من ونقلحملپیاده روی، اولویت مندی در 

 (. Ibid:۸۸) است کربنکمو جذب کربن بال و آگاهی عمومی از مقوله 

 

 گام های اول:
 صنعت وطنی کم کربن

 صنعت توریسم وطنی کم کربن
 بازیافت وطنی سبز

 گام های توسعه ای:
نباهسمتان کم کرب  
 زندگی کم کربن
 شهر کم کربن

 
 

 

:گام بلوغ یافته  
اقتصاد و سیاست و فرهنگ و زندگی کم 

 کربن

اندازه گیری های متناوب با شاخص 

کربنهایی مثل ردپای کربن، نشان   
انرژی کم 

 کربن

فناوری کم 
 کربن
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          کربنکم محله -۶-۴
ه های مختلفی ی از دریچسندگان مختلف، هم ابعاد فیزیکی و هم ابعاد غیرفیزیکی محله مورد توجه است و تاکنون نویکربنکمدر محله 

تمرکز مدر مطالعات شهری  ویژهبهربن کبر روی محله  کربنکمگریسته اند و حجم قابل توجهی از تحقیقات در حوزه ن کربنکمبه محله 
 ایدار در نظر گرفتهپجاد جامعه فضایی فیزیکی برای ای عنوانبهیک بخش پایه ای از شهر، محله در اینجا نه تنها  عنوانبه. بر این مبنا، است
 وسازساختقاء قلیم و ارتهت مقابله با پدیده تغییر او فناوری در ج کربنکمی هاایدهقطه شروعی برای استفاده از ن عنوانبهبلکه  شودمی

مانند موراتا، ه(. در تعاریف دیگر محققانی Wang, Zhao n, He, Wang, Peng, ۲۰۱۶: ۱۰۶۶مد نظر است ) کربنکمشهر 
ی کم مصرف هاآنمیی در انرژی، ساختمنعطف، کارآ ونقلحملفشرده، سامانه های  همسو با استقرار فضای کربنکمالمر،کارلت؛ محله 

 (. Ibid:۱۰۶۷انرژی، زیرساخت های شهری عالی و مشارکت عمومی موثر تعریف شده است )

 

 کربنکمشهر -۷-۴
 وامی بوده یلی الزفس هایسوختدر جهت رهاسازی آینده توسعه اقتصادی از رشد روزافزون کربن ها، کاهش سهم نسبی مصرف 

انسانی در  تولید  هایفعالیتثرات ادر جهت تعادل بخشی به شهرها در جهت کاهش  شدهشناخته هایراهیکی از « کربنکمشهرهای »
های تقرار شهراز طریق اس کربنکماست. از این رو بر طبق شواهد در دسترس، موثرترین راه برای ساخت جوامع  ایگلخانهگازهای 

را در  کربنکمیدایش شهر (. شکل زیر، نیز نمایی از روند پJupesta, Wakiyama, Abdullah, ۲۰۱۶: ۱-2) می گذرد کربنکم
 پیوند با مقولت یاد شده پیشینی نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 
 (Cheng, Zeng, Fang, ۲۰۱۲ : ۷۰۷): مأخذ. کربنکم: خاستگاه تولد شهر ۶شکل  

جهانی بازیهای سیاسی بحران جهانی انرژی گرم شدن جهانی  

 اقتصاد کم کربن

عه کم کربنجام  

رقابت های 

 شهری جهانی

 شهر کم کربن

 پیش زمینه ها
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بنابر اهمیت خود در حال  اکنونهمکه در کانون توجه این پژوهش قرار دارند؛  کربنکماز شهرهای نوپدید یعنی شهرهای  این دسته

 & Hasyimiیکی از تارها و لیه های منحصر به فرد ادبیات تخصصی مفهوم پایداری هستند ) عنوانبهروزافرون  دهیشکل

Azizalrahman, ۲۰۱۸: ۱ استراهبرد جهانی برای کاهش انتشار کربن یک  کربنکم( و شهر (Shen, Wu, Shuai, Lu, 

Chau, Chen , ۲۰۱۸ در وهله اول به پیش زمینه های تغییر اقلیم و افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار  کربنکم(. خاستگاه شهر
که برای نخستین بار این  ۱۹۹۲که در سال  گرددازمیب کربنکم. اولین کند و کاوها در این حوزه به اقتصاد گرددبازمی ایگلخانهگازهای 

 ۲۰۰۳. ترم تئوریک این واژه نیز به کشور انگلستان و سال کندمیمفهوم در کنوانسیون تغییر اقلیمی سازمان ملل جای پای خود را باز 
 کربنکمر دهه گذشته موضوع شهر (. با این وجود، علی رغم گستردگی تحقیقات صورت گرفته دZhang, ۲۰۱۶: ۱۱) گرددبازمیمیالدی 

( و اکثریت تحقیقات موجود نیز شکل ارزیابی و Zhang, ۲۰۱۶همچنان از حیث مفهومی به شکلی نامفهوم در این حوزه باقی مانده )
یک مفهوم هنجاری در  کربنکمدیگر، شهر  هایقرائت(. در Hasyimi & Azizalrahman, ۲۰۱۸: ۱ارزشیابی داشته اند )

، آنچه که در این میان حالبااینشهری است که به سطح و وضعیت قابل قبولی از میزان انتشار کربن در شهر دست یافته است.  ریزیبرنامه
( و از سوی دیگر تعاریف مشخص، دقیق و ASSAf, ۲۰۱۱:۳۱) استدر بین تمام صاحب نظران در این زمینه پذیرفتنی باشد نامشخص 

 (. Kennedy & sgouridis, ۲۰۱۱:۵۲۶۳محدودی نیز در دسترس نیست )
ن، نتشار کرباخصوص دامنه  در ارائه تعریف های مشخص در کربنکمدر این زمینه، به طور مشخص ادبیات دانشی و تخصص حوزه 

میمات یفی در تصهداف کتعاریف مدون ناظر بر تدقیق فرآیندهای کیفیت سنجش ادعاهای کاهنده کربن و تعاریف مبین سودمندی و ا
اکثر پژوهش ها، شهر  (. درKennedy & sgouridis, ۲۰۱۱:۵۲۵۹, ۵۲۶۸انرژی و شهری دارای کاستی و نقص است ) ریزیبرنامه

عه به قیمت توس ایگلخانهکه در آن کاهش گازهای  شودمیمعرفی  کربنکمیک شهر پیشرو در حوزه اقتصاد و جامعه  عنوانبه کربنکم
، ارتقاء دهنده و عامل کربنکم(، شهر The Climate Group ۲۰۰۹ود. در تعریف دیگر گروه اقلیم )شاقتصادی و سرزندگی تمام نمی

وی چهار ه سمت و سریق انتقال بطدر جهت انتشار کمتر کربن و یا حتی کربن صفر در مقیاس یک شهر از  کربنکماجرایی سازی اقتصاد 
کربن و  اکسیددینتشار ان گزارش  ااست. در گزارش دولتی چین با عنو کربنکممحور توسعه اقتصادی، ساختار انرژی، الگوی مصرف و ترا

از شهر ارجاع  نوعیبه کربنکم(، شهر China Energy and CO2Emissions Report ۲۰۵۰میالدی ) ۲۰۵۰انرژی چین سال 
مصرف  عنوانبهرا  کربنکمندگی زو  یک الگو و جهت دهنده اقتصادی عنوانبهرا  کربنکمداده شده است که در آن شهر، اقتصاد 

. با این کندمیار را در خود سازگ کربنکمشمای ترسیم شده دولت از ساخت شهری  عنوانبه کربنکمشهروندی و الگوی رفتاری و جامعه 
 زگاری با آن عموماان و نه ساشار کربدر تمامی این تعاریف نوعی برداشتهای کلی و همراه با ابهام به همراه تمرکز بر کاهش صرف انتوجود، 
 کربنکمو جامعه  کربنکمزه یعنی اقتصاد مفهومی است که با مفاهیم دیگر ابداع شده در این حو کربنکم. از این نظر، شهر شودمیدیده 

م ن با مفاهیشهری است و با توسعه و ترکیب آ وسازساختدر حوزه  کربنکمیک مفهوم نوآورانه  کربنکم. شهر استیک مرتبط و نزد
 (. Wenyao, ۲۰۱۰: ۲نیز درگیر است ) کربنکمو جامعه  کربنکممجاور و مشابه دیگری همانند اقتصاد 

ی در سطح کربنکم؛ اقتصاد کربنکمتعاریفی است که در آن، شهر  در کربنکمبا مفهوم اقتصاد  کربنکمبخشی از ارتباط مفهوم شهر 
، کربنکم، مفاهیمی همانند شهر درواقع(. Ma, Li, Zhang) استنیز  کربنکمو مصرف  کربنکمکه شامل تولید  گرددمیشهر تلقی 

 ,Ma, Li, Zhangوشانی وسیعی دارند )ی در این دسته از تعاریف با یکدیگر همپکربنکمو مفهوم گسترده  کربنکماقتصاد، اقتصاد 

 کربنکم(. هسته شهر Wang, Guo, ۲۰۱۴:۱۷۵۰) گرددمیناشی  کربنکماز اقتصاد  کربنکم(. در این خوانش، مفهوم شهر ۲۰۱۵:۴۵۳
در خود  کربنکمشهر  ریزیبرنامهمتکی بر  کربنکممبتنی بر کاهش انتشار کربن و مصرف انرژی است. همچنین شهر  کربنکمو اقتصاد 

هم راستا با همین خاستگاه های اقتصادی تولد مفوم شهر  کربنکم(. بخشی از تعاریف دیگر شهر Long, Li, Liu, ۲۰۱۱:۱۲۷۳) است
(، تعیین Ma, Li, Zhang( و محققان دیگری همانند ما، لی و ژانگ )Luo & Xiaکربن است. به طور نمونه، دید نظری لئو و ژیا )

 ,Yuanرا مد نظر قرار دهد ) کربنکمد تولید و مصرف توانمیارجاع به شهری است که  کربنکماست که شهر  کننده این موضوع

Zhou, Zhou, ۲۰۱۱:۱۷۱۰( )Ma, Li, Zhang, ۲۰۱۵:۴۵۳ جامعه ای دوستدار محیط  کربنکم(. آنان به عالوه، معتقدند که شهر
( Yuan, Zhou, Zhou, ۲۰۱۱:۱۷۱۰) گرددمیانرژی پایدار در آن دنبال  زیست و ذخیره کننده منابع بوده که یک نظام بوم محور

(Ma, Li, Zhang, ۲۰۱۵:۴۵۳ در برداشت های دیگر، رگه هایی اقتصاد مبنا از شهر .)می کربنکمقابل مشاهده است. شهر  کربنکم ،
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شته باشد و همزمان انرژی پایدار و یک نظام در شهر دا کربنکمو هم به مصرف  کربنکمبایستی یک توجه دو طرفه ای هم به تولید 
 (. Yang & Li, ۲۰۱۳: ۶۲اکولوژیک را نیز در نواحی خاص شهری دنبال نماید )

به  کربنکمجامعه  ونده اقتصاد توسعه ده کربنکمتعاریف دیگر نیز کم و بیش همین مضمون ها را تکرار کرده اند. یک شهر سالم 
. این شهر در می نماید دنبال ین شهر، شهری زیست پذیر است که کاهش تولید کربن و توسعه پایدار راهمراه کاهش انتشار کربن است. ا

 ریزینامهبر، سبز گرایی ریزیبرنامهاک، پجایگزین، فناوری  هایانرژیدر محورهای بهره برداری از  یافتهتوسعهحال حاضر در کشورهای 
(. Wang, Zhang, Gao, Liu, ۲۰۱۶: ۱۸-20) استبز و مصرف سبز متمرکز ، ساختمان سونقلحمل ریزیبرنامهبخش صنعت، 

ش اثر کربن، و کاه اکسیددیار مدل توسعه شهری همراه با دغدغه بر میزان تولید کربن، کاهش انتش عنوانبهاین شهر، شهری است 
و سطح  کربنکمین سبتاا پایف انتشار نهمزمان به هد از طریق بهبود کارآیی در انرژی و سازگارسازی انرژی پاک در توجه ایگلخانهگازهای 
هر شاز تمرکز صرف بر اقتصاد  (. در تعاریف مشابه دیگر، به تدریجWang, Guo, ۲۰۱۴:۱۷۵۰) به توسعه نسبتاا بالی اقتصادی دستیابی

 کربنکمصاد ست که در آن به اقت، شهری اکربنکمجایگزین، شهر  هایقرائت. در این شودمیفاصله گرفته  کربنکمیا اقتصاد شهر 
هم به  کربنکمی که در آن شهروندانش به زندگ شودمیاطالق  کربنکمو به شهری  شودمییک الگو و جهت توسعه ارجاع داده  عنوانبه

 ,yuxing)                          ندروی آورده ا کربنکمو مدیریت شهر  وسازساختلحاظ مفهومی و هم به لحاظ رفتاری به الگوهای 

۲۰۱۱ : ۱۹۵۳ .) 
ند رونق اقتصادی را ارتقا توانمیسرمایه گذاری می کنند  کربنکماز این رو، طبق این تعاریف، دولت هایی که بر روی مقوله شهرهای 

(. در تعاریف UNHSP, ۲۰۲۰: ۶یی بهتر برای زندگی تبدیل کرده و به سرعت انتشار کربن را کاهش دهند )هاآنداده و شهرها را به مک
. برنامه های اقدام عمل تغییرات اقلیمی در بسیاری از شهرهای جهان تنها متمرکز بر گرددمیدیگر نیز به اقلیم و تغییرات آن توجه ویژه ای 

ی امتداد کربنکمی نشت کربن در شهرها در خصوص پیاده سازی ایده هاآنبوده و دامنه دید خود را به  نقص ایگلخانهمنابع تولید گازهای 
(. از این ASSAf, ۲۰۱۱:۳۱در سازگار و تطبیق سازی پدیده تغییرات اقلیمی نیز حائز اهمیت است ) ریزیبرنامه. به عالوه مقوله انددادهن

نوعی  ،کربنکماین نقایص برطرف شده است. در تعاریف جدیدتر و متنوع تر از شهر کربنکمبه عمل آمده از شهر  ترگستردهرو در تعاریف 
مدنظر است که در آن، تالش برای کاهش انتشار کربن و افزایش ضریب فرونشت کربن یا چاهک کربن در شهر صورت  کربنکماز شهر 

(. به طور ASSAf, ۲۰۱۱:۳۱گرفته و به طور همزمان، پیامدهای تغییرات اقلیمی را نیز مد نظر قرار داده و خود را با آن سازگار می نماید )
، شهری است که در آن تقال به سمت و سوی کاهش گازهای کربنکم، شهر «، تمرکز بر دوربانکربنکمبه سوی شهر »کتاب نمونه، در 

و افزایش جذب کنندگی کربن، به گونه ای است که به طور همزمان، تطبیق سازی و سازگاری های لزم برای پیامدهای پیش  ایگلخانه
تنها محدود به ابعاد اقتصادی نبوده و  کربنکم، شهر حالبااین(. Zhang, ۲۰۱۶: ۱۴صورت می گیرد )بینی شده پدیده تغییر اقلیمی در آن 

 ,Yuan, Zhou) شودمیی در تمامی سطوح آن تحقق پذیر کربنکمبه معنای شهری است که در آن همه ابعاد شهرنشینی  کربنکمشهر 

Zhou, ۲۰۱۱.) 
شهرها با  ین دسته ازااهد شد و ساخت یک شکل توسعه غالب شهری در آینده قلمداد خو نوانعبهقطعاا در آینده  کربنکمتوسعه شهر  

یط زیست بوده و امعه و محوع استقرار جندربردارنده فاکتورها، معیارها و بخش بندیهای وسیعی از حیث جمعیت، منابع،  کربنکمعنوان شهر 
یک فرآیند بسیار  عنوانبهی کربنکمبر  تأکیددر این دسته از برداشت های متاخر،  یک پروژه نظام مند پیچیده است. کربنکمبنابراین شهر 

، یک کربنکمهر شت ها ساخت یک ، در این برداشدرواقعی در شهر است. کربنکمبر یک بعد از محصول یا خود محصول  تأکیدبیشتر از 
ترافیک،  ریزیهبرنامفضایی،  ریزیبرنامهدر ساختار بزرگتر و تمامی ابعاد سیاست گذاری برنامه شهر  گرددمیکار پیچیده محسوب 

، کربنکمین قرائت کالن، شهر (.در اMa, Li, Zhang, ۲۰۱۵:۴۵۳بخش صنعت و موارد مشابه را با خود به همراه دارد ) ریزیبرنامه
ی تعامل ین شهر نوعاتمی شهر است. در یسو ارتقاء دهندگی سیاست گذاری و ابعاد س وسازساخت، ریزیبرنامهیک نظام گسترده ای برای 

وزه محسوب حی در این ی کلیدما بین تولید و مصرف وجود داشته و رابطه مابین الگوی رشد اقتصادی با راه و رسم توسعه شهری، عامل
. می گیردوح جامعه را در بریک نظامی است که همه سط کربنکم(. به عبارت دیگر، شهر Ma, Li, Zhang, ۲۰۱۵:۴۵۳) گرددمی

، کربنکمست. انرژی ای نیازمند کربنکمبی به ، از ابعاد اقتصادی گرفته تا ابعاد اجتماعی، به هفت بُعد برای دستیاکربنکماجرایی سازی شهر 
 ,Liu, Zhuo) کربنکمشده و مصرف  کربنکم، خدمات کربنکم، صنعت کربنکم، کشاورزی کربنکمی هاآن، ساختمکربنکم ونقلحمل

۲۰۱۴: ۱۷۷۴ .) 
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هر شم و شناخت . فهاستسترس نیز در ادبیات این حوزه در د کربنکمتعاریف مشخصی نیز بر مبنای موضوعیت فرآیند ساخت شهر 
ی است. شارکت عمومم، کنترل کربن و کربنکم، مفهوم گسترده ای از ایده کربنکمیک فرآیند عمیق و رو به بهبودی است. شهر  کربنکم

و  کربنمک، مصرف کربنکم، تولید کربنکمشهری است که در آن ارتباطاتی مابین منابع کربن تا جذب کربن همانند انرژی  ،کربنکمشهر 
یک فرآیند نظام مند و  کربنکمشهر  وسازساخت(. برپاداشتن و Cheng,  Zeng, Fang, ۲۰۱۲:۷۰۹ثابت سازی کربن وجود دارد )

ر مقام مقایسه ی شوند. دممحسوب  کربنکماورانه و نوآوری نهادی دو ستون سازنده برپادارنده شهر اجتماع محور است که در آن نوآوری فن
رف انرژی ر کاهش مصبو جهت گیری  بسیار مستقیم بوده کربنکمبا مفاهیم مشابهی همانند بوم شهرها، شهر سبز، باغ شهرها؛ هدف شهر 

می  کربنکمده شهر ظر است. آیننر بخشی به ایجاد یک محیط زیست سالم شهری مد شهری در کنار استمرا هایفعالیتو انتشار کربن در 
به منظور  را نیز کربنکمیده مفهومی شهر شهری را داشته باشد و همزمان ا وسازساختنزدیکی با مجموعه اقدامات عینی  نوعیبهبایستی 

 (.Cheng, Zeng, Fang, ۲۰۱۲:۷۰۹این نوع از شهرها دنبال نماید ) وسازساختجهت دهندگی به نحوه 
یک فرآیند آرام، خطی و یا حتی معکوس از سنتی به نوین نیست و این فرآیند دربردارنده تمامی تعهدات  کربنکمانتقال به شهر  

 ,Thornbushخالقانه و نوآورانه و جایگزین برای تولید و مصرف کالها و خدمات است ) هایراهنهادی، اقتصادی و سیاسی و نیز 

Golubchikov, ۲۰۲۰: ۹-10 و متن علمی ناظر برآن، محورهای تخصصی و علمی همانند ابعاد  کربنکم(. در حوزه امور شهری
، سیاست گذاری شهری کربنکم، زندگی شهری کربنکمشهری  ریزیبرنامه، کربنکمانرژی شهر  ریزیبرنامه، کربنکماقتصادی شهر 

برای  کربنکمو دیگر موارد نیز وجود دارد. اگرچه، بر طبق متون، دست یابی به توسعه  کربنکمشهری  ریزیبرنامه، و مدیریت کربنکم
د از یک نسخه واحد باشد و توصیه ها در این زمینه حرکت به سوی مرز و بوم های هر یک از شهرها به تناسب توانمیهمه ملل جهان ن

 امکانات وضعیت و شرایط کشورهای مختلف از جمله تنگناها و 
و دو نسل کنونی  کربنکمر (. جدول زیر نمایی از تحولت انتقال به موضوع شهIbid:۱۰-12مختلف و گوناگون آن جوامع است )

 است.
 

 

 (Luque-Ayala, Bulkeley, Marvin, ۲۰۱۸: ۳۱) :مأخذ.کربنکم: مقایسه نسل اول و دوم مطالعات انتقال شهر ۲جدول 

 ردیف کربنکمشاخص شهر   کربنکمسل اول مطالعات ن کربنکمنسل دوم مطالعات 

 ۱ طراحی ایگلخانهمدل برونداد: تمرکز بر کاهش گاز  مدل برآمده از کربن زدایی

 ۲ تجارب فرآیند انتقال و مدیریت در شهر عامل ها، اشیاء ، تکنیک ها

تجربه و یادگیری خلق فضای سیاسی جدید، 
 تداخلنظام های اجتماعی و فنی و روابط م

 ۳ تحرک پذیری تمرکز بر تجارب انتقال های موفق یا ناموفق

 پیش زمینه های ماهیت سیاسی و دنباله روی
 از مسیرهای توسعه چندگانه و مباحثه ای

 ۴ مجموع  شاخص ها تک مسیره و تمرکز بر بهترین تجارب

     
 اقتصاد، کربنکمتوسعه اد جامع هفت وجهی شامل ابعبه یک مدل  توانمیدر این بخش از مقاله، بر طبق مستندات ذکر شده، 

که  گرددمی، یادآوری حالباایناستناد نمود.  کربنکم یزندگ، کربنکم شهر، کربنکم، محله کربنکمباهمستان ، کربنکمجامعه ، کربنکم
ل مشاهده ه نیز  قابدر دیگر متون مشاب ربنککم، کشور کربنکم ی، فناورکربنکمهمانند جهان  الن معرفتی مفاهیم دیگری نیزحوزه کدر 

 رد.دا شاخص آن یحوزه کربن،خاستگاه تولد و نمونه کشور ها میمفاه. جدول زیر نگاهی اجمالی بر نمونه است
 

 

 

 

 

 
 Yuana, Zhoua, Zhoua, ۲۰۱۱:۱۷۰۸) :مأخذشاخص آن. : مفاهیم حوزه کربن، خاستگاه تولد و نمونه کشور های ۳جدول 
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 شکل زیر نیز، مدل هفت وجهی پیشنهادی این پژوهش را نشان می دهد.

  

 
 .کربنکم: مدل هفت وجهی مفاهیم خُرد حوزه  ۷شکل 

 جمع بندی -۵
اکولوژیکی و پس از تحولت گوناگون کالبد محور و  تمدن تا تیصنع انقالب از انتقال زمانمندفرآیند  در کربنکم مفهوم شهر

 مصرف نسبی سهم کاهش کربن در شهرها، روزافزون رشد از اقتصادی توسعه آینده رهاسازی جهت است. در متولدشده بنیاندانش
 اثرات کاهش جهت در شهرها به بخشی تعادل جهت در شدهشناخته هایراه از یکی «کربنکم شهرهای» و بوده الزامی فسیلی هایسوخت
و مفاهیم بلندی همانند تغییر  ایگلخانهکربن و گازهای  بین انتشار بخشی است. ارتباط ایگلخانه گازهای تولید  در انسانی هایفعالیت

 هاخالقیتواعی از ان گیریشکل سرچشمه که است کربن، موضوعی تولید و مصرف گیریاندازهبه لزوم  اقلیمی و گرمایش جهانی با بازگشت
تاریخی ریو و امتداد آن با  اجالساز  برآمدهمباحث پایداری  هایریشهاست.  گردیده شهری ریزیبرنامه در نوینی هایمعرفت هایخوشه و

تحولت  در کنار دیگر مؤثرینقش بسیار  «۲۰+  ریو» اجالس در محور پایدار توسعه برای سبز اقتصاد با شده تنیدهدرهم سبز رشد مفهوم
کالبد محور و دانش ساخت شهر به همراه تولد دانش  هایاندیشهاین مفهوم داشته است. سیر تحول  گیریشکلصورت گرفته برای خلق و 

به این جریان جهانی، نقشی بزرگ  دهیشکلاست نیز در  شدهترکیبقرن بیست و یکمی  بنیاندانشطراحی شهری که با فناوری نوین 
ی، یک ایده صرفاا کالبد محور، انرژی محور و یا طراحی محور نیست بلکه برآمده از تمامی این تحولت و کربنکم، ایده قعدرواداشته است. 

پارادایم در حوزه  نوبتیک  عنوانبهاز آن  توانمی زودیبهبشری  است که  بنیاندانش هایپیشرفتشکلی تجمیع شده از تمامی این 
 هایشکنندگی باوجود اکنونهمهستند که  کربنکماقلیمی دو موضوع بسیار محوری در جهان  تغییر و رژیان ساخت شهر یاد کرد. کمبود

فسیلی در صنعت  هایسوختکربن در سرتاسر شهرهای کنونی با الگوی ساخت متداول قرن بیستم و متکی بر  مقطعی و انتشار وسیع
 شهرهای به عالقه سمت استمرار به نوعیبه که هستند ایشده بازتعریف سیاسی اهمیت به دستیابی حال ، درونقلحملو  وسازساخت

. این مطالعه، ضمن مروری بر این تحولت یک شودمی مشاهدهدر کشورها و شهرهای پیشرو  ویژهبهبر اساس آن در سطح جهان  کربنکم
 جامعه ،کربنکم زندگی سبک ،کربنکم توسعه ،ربنککم فناوری ،کربنکم شامل اقتصاد کربنکم پرتکرار هایحوزهمدل هفت وجهی از 

در  اکنونهم کربنکمرا شناسایی نموده است. عالوه بر  این واکاوی، تعاریف مختلفی از شهر  کربنکم جهان ،کربنکم شهر ،کربنکم
 هایقرائتین تعاریف دارای یک ا هرچنددسترس محققان آتی برای تداوم پژوهش در این حوزه بکر و پر آتیه شهرسازی جهان قرار دارد. 
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 باثبات گیریشکلجامعه در آن برای موفقیت و  هایبخشتمامی  درگیر کنندهنوعی فرآیند عمیق  هاآندر همه  حالبااینواحدی نیستند 
 لزم است. هایگذاریسرمایه. امری که نیازمند پژوهش مستمر و شودمیدیده  کربنکمشهر 
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