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 چکیده 

ار رژی تأثیرگذمیزان مصرف ان تواند دردهد که شکل شهر و الگوی طراحی آن میشان میدر جهان آغاز شده، ن ۱۳۷۰مطالعاتی که از دهه 
 واهد بود.خ مؤثرژی صرف انرمیزان کالبدی شهر، خصوصیات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ساکنان آن نیز در م یهایژگیوباشد. عالوه بر 

تهیه  ایر کشورهاسهایی در رالعملانرژی، ضوابط، مقررات و دستو مصرف سازیبهینهنقش الگوی طراحی و مدیریت شهری در  بهباتوجه
مربوط به  سند قانونی نیترهمم. در حال حاضر، رندیگیمشده که در کنار مسائل فنی مربوط به ساختمان، حوزه شهرسازی را نیز در بر 

نحوه  انند قانوننونی دیگری ممستندات قا الحدرعینمصرف انرژی در ایران، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان است.  سازیبهینه
مطرح  هرسازی راشدر حوزه  نیز موجود است که لزوم تدوین ضوابط و مقررات« اصالح الگوی مصرف»و قانون « جلوگیری از آلودگی هوا

ا هدف حی شهری بط طراا و ضوابکمیته دائمی با مسئولیت تدوین و بازنگری راهنم شودیماین پشتوانه پیشنهاد  بهباتوجه. کنندیم
ه فنی اری دانشگامصرف منابع با همک سازیبهینهاولیه راهنمای طراحی شهری با هدف  نویسپیشمصرف انرژی تشکیل شود.  سازیبهینه

ه ه، توجه بیزی یکپارچر، برنامهمنابع برلین در آلمان و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران و بر اساس اصولی چون استفاده بهینه از
واند مبنای تهیه تده و میدوین بوآوری بومی در حال تشرایط اقلیمی و شیوه زندگی، و ارائه راهکارهای با حداقل هزینه و مبتنی بر فن

 ضوابط و مقررات حوزه شهرسازی قرار گیرد. 

 .راهنما ،سازیبهینه ،انرژی، طراحی شهری :کلیدی گانواژ
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 مقدمه-1
 یژدر مصرف انر تواندیمآن  یطراح یکه شکل شهر و الگو دهدمیکشورها نشان  ریانجام شده در سا یهاپژوهشتجارب و  یبررس

و  یکه ارتباطشب ی، الگوهایکاربر اختالط ،یشامل تراکم ساختمان یدر مصرف انرژ رگذاریتأث یعناصر فرم شهر نیترمهمباشد.  رگذاریتأث
 ترمتراکم یکه فرم شهر دهدمیمطالعات نشان . (Van Wee at LL, 2002) , ( Pan, 2009) باشندیم یمعمو ونقلحملشبکه 

واصل فتراکم،  شیا افزاب نیخواهد شد. همچن ی، باعث کاهش اتالف انرژکندیمخارج برقرار  طیبا مح یتماس کمتر یسطح ازآنجاکه
محل سکونت  که یهنگام ویژهبهمختلط،  یکاربر ی. الگوافتیخواهد  شیوچرخه افزابا د ایو  ادهیو امکان تردد پ افتهیکاهش زین وآمدرفت

 کهینحوهب یتباطرشبکه ا یطراح خواهد شد. لیکمتر به اتومب ازیو ن شهریدرون یباشند، باعث کاهش سفرها گریو کار در مجاورت همد
 ی( باعث کاهش سفرهاKitamura at all, 1997) شده باشد.انجام  یمعمو ونقلحمل نیبر تأم دیداشته و با تاک نهیبه یشکل هندس

 تواندینم تنهاییبهشهر  بعدیسهتوجه داشت که فرم و شکل  دیبا حالدرعین(Owens,1989خواهد شد. ) یشخص لیبا اتومب یشهر
تار خانوار، ساخ ،یشخص لیاتومب تیمالک ار،نودرآمد خا زانیاز جمله م یو اقتصاد یشود و عوامل اجتماع یسازی مصرف انرژموجب بهینه

، تغییر در شکل و فرم عالوهبه. (Mirmoghtadaee, 2012در شهر دارند  ) یدر مصرف انرژ توجهیقابل ریتأث زیالگو و رفتار مصرف ن
ستفاده از اضمن است  الزم ،نی؛ بنابرانخواهد بود ریپذامکان یشهر تیریبدون نظارت و اراده مد ،یشهر هایزیرساختسازی شتر و بهینه
 جیترو نیم و مسئولمرد انیم زیمصرف ن یگودانش و اراده اصالح ال ،یسازی مصرف انرژبا هدف بهینه یشهر یطراح یارهایاصول و مع

 (Ferguson, 2009. )ابدی

مصرف انرژی و  سازینهبهیدف المان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تدوین ضوابط و استانداردها و ترویج راهکارهای فنی با ه
 یهایانرژاز  رژی و ترویج استفادهدر مصرف ان جوییصرفهاین کشور در حوزه  ریزیبرنامهاست.  تجدیدپذیر یهایانرژاستفاده از 
ی مصرف مالی برا یهامشوق مصرف از طریق تدوین ضوابط و مقررات، دوم: ایجاد محدودکردنبر سه اصل استوار است: اول:  تجدیدپذیر

قوانین و ضوابط  نیترمهم (Power AT ALL ,2011)نرژی و سوم: ترویج دانش و ارائه مشاوره در زمینه مصرف بهینه انرژی بهینه ا
 :مصرف انرژی و سایر منابع طبیعی در آلمان به شرح زیر هستند سازیبهینهمربوط به 

  قانون »تحت عنوان  ممه متیکه اصالح ۲۰۱۱. از تاریخ سی ام جوالی داشتندیممقررات فدرال ساختمان کل کشور را پوشش
ر دمصرف انرژی نیز  سازیبهینهو  زیستمحیط تدوین شده است. مسئله توجه به« اهحفاظت از شرایط اقلیمی در توسعه شهر
 .این مقررات مورد تاکید قرار گرفته است

  کندیمتعیین  انرژی را کنندگانعیتوزقانون صنایع مربوط به انرژی که وظایف قانونی تولید و. 

  کندیمدر تولید برق تاکید  هایانرژکه بر افزایش سایم این  تجدیدپذیرقانون منابع انرژی  

  کندیماکید تتمان او در گرمایش ساخ هایانرژقانون استفاده از انرژی تجدیدپذیر در گرمایش که بر افزایش سهم این  

  مصرف  سازیبهینه قدیمی بر مبنای یهاساختمانید و یا نوسازی در مصرف انرژی که ساخت بناهای جد جوییصرفهقانون
 انرژی را تحت نظارت دارد 

 ف صرا هدف مبرسازی شه قانون تأمین برق و گرمایش ترکیبی که از آخذات تأسیسات ترکیبی برق و گرمایش حمایت کرده و
 .کندیمبهینه انرژی را تشویق 

ایت شارکت و حمه این هدف، مبدر مصرف انرژی نبوده و محور اصلی نیل  جوییرفهصضامن  یتنهابدیهی است که این قوانین به 
انرژی در منطقه  وریهرهبهری بر اساس شاستفاده از تجارب این کشور پروژه تحقیقاتی توسعه بافت  منظوربهمردم است. در همین راستا و 

ن انجام اری ایران و آلماتحقیقات ألمان تعریف شده و با همک وزارت علوم و ندهیآ یشهرهانکالکرج که در چارچوب برنامه -تهران
وسعه و ارزیابی تف از آن، ده و هد. مدیریت پروژه توسط دانشگاه فنی برلین و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران انجام ششودیم

دوین راهنمای مذکور، ت دهای پروژه. یکی از دستاوراست که امکان توسعه مسکن پایدار را فراهم کنند ییهاروشفن آوری ها راهکارها و 
ز به تدوین دالیل نیا اضر مستندات و. در همین راستا، در مقاله حباشدیممصرف منابع طبیعی و انرژی  سازیبهینهطراحی شهری با هدف 

 .(Power at all ,2011)این را شما تشریح خواهد شد
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 افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی در ایران-2

یت ری که جمعیران از کشواپیوست. طی این دوره،  به وقوعدر ایران  یاگستردهدر قرن بیستم، تغییرات اجتماعی و جمعیتی  
ب اسالمی و از انقال شینی پستبدیل شد. رشد جمعیت و شهرن نیشهرنشروستایی و عشایر در آن غلبه داشتند، به کشوری با جمعیت غالب 

اد درصد از کل جمعیت ، در حال حاضر حدود هفت۱۳۹۰تری گرفت بطوریکه طبق نتایج سرشماری سال در دوره جنگ تحمیلی سرعت بیش
که رشد جمعیت روستایی در کشور  دهدیمهمین آمار نشان (. ۱)شکل  کنندیمکشور در مناطق شهری زندگی  ینفرونیلیمهفتاد و پنج 

 دهندهنشان، همچنین ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵ررسی آمار جمعیت کشور در سالهای ب (.۱۳۹۰)مرکز آمار ایران،  منفی بوده و در حال کاهش است
ند پیر شدن نده، فرآیالهای آیس. بدین ترتیب این احتمال وجود دارد که در باشدیمکاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نسبی میانگین سنی 

افزایش  ود خانوار اهش نسبی بعکایجاد خواهد کرد، در ساختار اجتماعی کشور  ایعمدهجمعیت کشور آغاز شود. پدیده دیگری که تغییر 
. افزایش خواهد یافت عداد آنهاتبود، اما  کمتر خواهد هاخانوادهتعداد افراد  هرچندنسبی تعداد خانوارهاست. به این معنی که در سالهای آتی 

ا زیربنای نی بیشتر باد واحد مسکوترتیب که تعدفراوانی خواهد داشت. بدین  تأثیرشهری  یهاساختزیر  مسکن و تأمیناین دو پدیده در 
ه مصرف اشد، سراناص خود بخ یساتیتأسهر واحد مسکونی باید دارای فضاهای مستقل خدماتی و  ازآنجاکهخواهد بود.  ازیموردنکمتری 

ی نیاز ت به معنای جمعیدریجتخواهد بود. همچنین پیر شدن  تربزرگانرژی در واحدهای کوچک به طور نسبی بیش از واحدهای مسکونی 
نرژی الگوی مصرف ستلزم تغییر در اخواهد بود که خود م یسالکهناجتماعی و کالبدی متناسب با شرایط دوره  هایزیرساخت تأمینبه 

 است.

 

 
 (.۱۳۹۰ ، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )مرکز آمار ایران نمودار رشد جمعیت در ایران:  ۱ شکل

 

 ونقلحملمسکن و  یهابخشرژی در منابع و الگوی مصرف ان-3

دو منبع  یز به ایننکشور  برخورداری ایران از منابع گسترده نفت و گاز، موجب شده که بیشترین سهم منابع تأمین انرژی در
سترسی به دمایی است. اد و زمین گربخورشیدی، تجدیدپذیر مانند انرژی  یهایانرژ، ایران دارای منابع گسترده حالدرعیناختصاص یابد. 

نرژی کشور دارند ر تأمین ادر کمی منابع انرژی فسیلی باعث عدم توجه کافی به منابع تجدیدپذیر شده و در حال حاضر این منابع سهم بسیا
از این منابع  در استفاده وریبهرهفزایش ، اانددادهاز صادرات کشور را نیز به خود اختصاص  توجهیقابلنفت و گاز سهم  ازآنجاکه(. ۲)شکل 

، آلودگی حالدرعین لی شده وانرژی کشور، موجب افزایش درآمد حاصل از صادرات انرژی فسی تأمینتجدیدپذیر در  منابعافزایش سهم  و
 حاصل از مصرف این منابع را نیز کاهش خواهد داد.
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 ( Ministry of Energy (MOE),2009) در ایران : عرضه انرژی اولیه۲ شکل

 
تجاری نسبت به سایر  خانگی، عمومی و»بخش  ۱۳۸۶تا  ۱۳۶۶که طی سالهای  دهدیمآمار مصرف نهایی انرژی در کشور نشان 

مرکز آمار ) اندفتهرگدوم یا سوم قرار  یهارتبهدر  متناوباًو صنعت  ونقلحمل یهابخشبیشترین میزان مصرف انرژی را داشته و  هابخش
 کامالًسیر « و تجاری خانگی، عمومی»که سهم مصرف انرژی در بخش  دهدیمهمین آمار نشان  .(۱۳۸۸ ،ایران، اصالح الگوی مصرف

ا به راز کل مصرف  ٪۲۵مین سال هبدون تغییر بوده اما در  باًیتقر ونقلحملرسیده است. بخش  ٪۴۱به  ۱۳۸۶صعودی داشته و در سال 
 شهریدرون ونقلحمل، به ونقلحملاز انرژی مصرفی در بخش  توجهیقابلاینکه بخش  بهباتوجه(. ۳ل کختصاص داده است )شخود ا

در مصرف  ایعمدهنی هستند، نقش که حاصل رشد شهرنشی شهریدرون ونقلحملمسکن و  ادعا کرد که دو بخش توانیماختصاص دارد، 
ژی در مصرف انر سازیبهینه منظوربهراهکارهای مناسب  کهیدرصورتمحیطی دارند. بدین ترتیب  یاهیآلودگانرژی و بالتبع آن، ایجاد 

 .تدوین نشود، با افزایش جمعیت شهرنشین، این روند نیز ادامه خواهد داشت ونقلحملحوزه مسکن و 

 

 
 (۱۳۸۸،  ایران، اصالح الگوی مصرفمرکز آمار ) : مصرف انرژی به تفکیک بخش های مختلف۳ شکل

 

 ضوابط و مقررات موجود در حوزه شهرسازی و ساختمان -4

اد ناس نیترمهمدر مصرف انرژی در ایران سابقه طوالنی دارد. از  جوییصرفهو  زیستمحیطتدوین ضوابط و مقررات حفاظت از 
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی »، «در مصرف انرژی جوییصرفهبه مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان،  توانیم رابطهنیدراتدوین شده 

و  ۱۳۷۰نوزدهم مقررات ملی ساختمان که اولین ویرایش آن در سال  مبحثاشاره کرد. « قانون اصالح الگوی مصرف انرژی» و «هوا
پوسته خارجی ساختمان و سایر  یکارقیعاا عمل کرده و به نختمان و تک بدر مقیاس سا ،تهیه شده است ۱۳۸۹ویرایش سوم آن در سال 
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و  محیطیزیستتصویب و ابالغ شده، به مسائل  ۱۳۷۴قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در سال  .شودیمفنی آن مربوط  یهایژگیو
هادی و  یهاطرحهنگام تهیه  اندموظفشهرسازی و کشور  این قانون، وزارتین مسکن و ۲۵. طبق ماده شودیمآلودگی هوا مربوط  ویژهبه

اختصاص  محیطیزیستاز مطالعات طرح را به بررسی مسائل  یاجداگانهنمایند که فصل  ریزیبرنامهجامع و بهسازی شهرها به نحوی 
، شبکه معابر و هایکاربر یوارجهم ،و بازی بزمسکونی از نظر فضای س یهامجتمعو  هاشهرککه طراحی شهرها و  یاگونهبه ،دهند
 ،مجلس شورای اسالمیقانون ) «سازمان متناسب باشد دییتأمورد  محیطیزیست، ضوابط تراکم ساختمانی و غیر با معیارهای ونقلحمل

از فصل  ۱۸ماده کرده است. در  ۲۵اجرایی موضوع ماده  نامهآیینمذکور را موظف به تدوین  یهاوزارتخانه نیزاین قانون  ۲۶ماده (. ۱۳۷۴
مسکن و شهرسازی موظف شده است که  وزارتبه تصویب رسیده است،  ۱۳۸۹قانون اصالح الگوی مصرف انرژی که در سال »پنجم از 

و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی  بزساختمان س یسوبه یریگجهترا با  هاساختمانمصرف انرژی در  جوییصرفه یهانامهآیین»
ظرف مدت یک سال بعد از  جمهورسیرئو نظارت راهبردی  ریزیبرنامهفت، نیرو، کشور و معاونت ن یهاوزارتخانهاری مذکور با همک

از فصل هشتم این قانون، لزوم طراحی شهری و  ۳۳و  ۳۲، ۲۱برساند. همچنین در مواد  رانیوزئتیهتصویب این قانون تهیه و به تصویب 
مجلس قانون ))در سفرهای شهری، تأمین پارکینگ و تسهیل عبور پیاده در شهرها تاکید شده است با هدف کاهش مصرف انرژی  یامنطقه

تاکنون در  ،الذکرفوقتاکید و حمایت موارد قانونی  رغمیعلکه  دهدیم، مطالعات نویسنده مقاله نشان حالنیباا. (۱۳۸۹ ،شورای اسالمی
مصرف انرژی تدوین نشده است و تدوین چنین  سازیبهینهمشخصی با هدف شهری، ضوابط و مقررات  ریزیبرنامهحوزه طراحی و 

 تنهاییبه تواندینم ابط. بدیهی است تدوین ضورسدیمشرایطی در جهت تکمیل و هماهنگ با مبحث نوزدهم ساختمان ضروری به نظر 
ه خدمات مشاوره، توسعه دانش و فن آوری و ترویج مالی، ارائ یهامشوقالزم است از  مصرف بهینه انرژی باشد و در کنار آن کنندهنیتضم

 استفاده شود. گذاراناستیسفرهنگ مصرف بهینه میان مردم و 

مصرف  سازیبهینهچارچوب پیشنهادی برای تدوین راهنمای طراحی شهری با هدف -5

 انرژی
ی بر اساس ایران_روه آلمانیاولیه راهنمای طراحی شهری توسط گ نویسپیشکه در بخش مقدمه نیز اشاره شد،  طورهمان

کارهای با حداقل هزینه و مبتنی و ارائه راه یکپارچه، توجه به شرایط اقلیمی و شیوه زندگی ریزیبرنامهاصولی چون استفاده بهینه از منابع، 
ه بعدی، . در مرحله شوداهنما در نظر گرفتنقطه شروع تدوین ر عنوانبه تواندیم نویسپیشومی، در حال تدوین است. این ببر فن آوری 

یته د. این کمازی تشکیل شومصرف انرژی در حوزه شهرس سازیبهینهالزم است یک کمیته دائمی ناظر بر تدوین و بازنگری ضوابط 
و مقررات  وین ضوابطسازی در تدجایگاه و نقش وزارت راه و شهر بهباتوجهمسئولیت بررسی و تصویب راهنما را بر عهده خواهد داشت. 

ن رپرستی ایسارت و ماری و شهرسازی، بدیهی است هر نوع راهنمای طراحی در صورتی جایگاه قانونی خواهد داشت که تحت نظمع
 منظوربها را ده و راهنمسازی تشکیل شمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر نظرتحت، کمیته مذکور شودیمپیشنهاد  ؛ لذاتدوین شود وزارتخانه

 .شهرسازی و معماری تسلیم نماید یعالیشورابررسی و تصویب به 
یشنهاد پهمچنین  توانیمنگی ایران، مصرف انرژی و تنوع اقلیمی و فره سازیبهینهنقش شرایط اقلیمی و فرهنگی در  بهباتوجه

ویژه  یهابخشارای ضمن د کرد که راهنمای مذکور دارای یک سری راهکارهای عمومی مشترک و قابل استناد برای کل کشور بوده و در
یا مناطق تدوین  هااستاندگان یا مناطق کشور باشد. بخش دوم باید با همکاری و نظارت نماین هاستانافرهنگی  -متناسب با شرایط اقلیمی 

 یسازبهینه زم مسئلهال ؛ لذاآن باشد ضامن اجرای تنهاییبه تواندینمشود. بدیهی است، تدوین و حتی تصویب راهنما در مراجع قانونی 
و  یسازهآگامچنین هقرار گیرد.  ردتوجهمودولت نیز  سالهپنج یهابرنامهیافته و در  یتریعموممصرف انرژی در حوزه شهرسازی، جایگاه 

مهندسان و  آموزشی برای یهادورهری به برگزا توانیمدر حوزه تخصصی و عمومی نیز بسیار حائز اهمیت است. در این راستا  یرساناطالع
از  مالی و حمایت فنی یهاشوقماقدام نمود. نقش دولت در ارائه  هادانشگاهجدید آموزشی در  یهاسرفصلو همچنین تدوین طراحان 

ضوابط  وای مقررات ر نظارت بر اجردنهادهای مسئول  عنوانبه هایشهردارسازندگان و طراحان نیز بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، 
این نهاد  ، نمایندگانشودیمپیشنهاد  ا؛ لذمصرف انرژی دارند سازیبهینهدر دستیابی به هدف  ایعمدهنقش مصوب وزارت راه و شهرسازی، 

 .نندآموزشی شرکت ک یهادورهدر کمیته دائمی بررسی و بازنگری راهنمای عضویت داشته و کارشناسان مربوطه نیز در 
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 یریگجهینت-6
هد داشت، که در توسعه اقتصادی کشور خوا ایعمده، عالوه بر نقش ونقلحملو مسکن  یهابخشمصرف انرژی در  سازیبهینه
 آلمان، با تدوین ویژهبهتی، انرژی نیز خواهد شد. در کشورهای صنع هیرویبناشی از مصرف  محیطیزیست یهایآلودگباعث کاهش 

بخش  دین ترتیبگرفته و ب بخش مورد تأکید قراردرازمدت و بر اساس پشتوانه فرهنگی، کاهش مصرف انرژی در این دو  یهابرنامه
کی از ینیز  تجدیدپذیر یهایانرژبرای استفاده از  ریزیبرنامه. شودیماز انرژی به بخش صنعت و تولید تخصیص داده  یامالحظهقابل

ع این ید و توزیبه تول وطمحیطی، موجب توسعه صنایع مرب یهایآلودگارکان مهم بخش انرژی در این کشور است که عالوه بر کاهش 
هینه نبوده و بدر ایران،  ونقلحملن و که مصرف انرژی در دو بخش مسک دهدیمرا نیز به همراه دارد. آمار نشان  ییزااشتغالانرژی شده و 

روری به ان، یکی از نکات ضمقررات ملی ساختم ۱۹در این دو بخش وجود دارد. در بخش ساختمان، رعایت مبحث  جوییصرفهقابلیت 
، نحوه هایکاربرالط ود. الگوی اختش، الزم است به مقیاس فراتر از ساختمان، یعنی حوزه شهرسازی نیز توجه برآنعالوه. رودیمشمار 

مصرف  سازیبهینهدر  تواندیم (ا پراکندهیالگوی بافت شهری )فشرده  یطورکلبهو  هاساختمان بعدیسهتفکیک اراضی، شکل و تناسبات 
از  سواررخهدوچاده یا معابر برای تردد پی یسازمناسبعمومی و  ونقلحملشهری، دسترسی به امکانات  ونقلحملباشد. در حوزه  مؤثر انرژی

وزه حزم است در صرف انرژی، الماجتماعی و اقتصادی و شرایط بومی در الگوی  یهایژگیوتأثیر  بهباتوجه. رودیمنکات اصلی بشمار 
مصرف انرژی  سازیبهینه و نتایج آن در تدوین ضوابط شهرسازی با هدف گرفتهانجامنرژی، مطالعات بومی شهرسازی و مصرف ا

لگوی مصرف اانون اصالح ق»و « گی هواقانون نحوه جلوگیری از آلود» ویژهبهقرار گیرد. قوانین و ضوابط موجود در کشور ) مورداستفاده
 یهایانرژز پتانسیل برخورداری ا بهوجهباتو ضمانت اجرایی این ضوابط در نظر گرفت. همچنین پشتوانه  عنوانبه توانیمرا نیز  («انرژی

در این  ست پیشرفتاکرد. بدیهی  ریزیبرنامهبرای افزایش سهم این منابع انرژی در الگوی مصرف کشور  توانیمتجدیدپذیر در ایران، 
یروی ه تربیت نبیر کشورها ضمن برخورداری از تجارب سا توانیمین راستا . در اباشدیمحوزه مستلزم دسترسی به فن آوری مربوطه 

 .متخصص بومی نیز اقدام نمود
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