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Background: The "low-carbon" approach emerged as a goal for the economy, society and the 
city at the beginning of the last century. This approach has been pursued in recent years at the 
micro and the urban “neighborhood” scales. But it seems that in the scientific literature of the 
urbanism in our country, especially at the neighborhood scale, it has not been sufficiently 
addressed. 
Objectives: This study seeks to develop the theoretical model of "the low-carbon 
neighborhood" with the help of the local experts and with an indigenous approach to prioritize 
its indicators in order to apply them in the urban planning and design strategies and to study 
their effect. 
Methodology: To this end, while utilizing the library studies, more than 30 scientific sources on 
the low-carbon development, and the components and indicators of the "low-carbon 
neighborhood" have been identified and categorized. Then, using a matrix-based questionnaire, 
9 of the researchers who studied in this area examined the influence of the components and 
indicators on the realization of the low-carbon neighborhood. The survey data were analyzed 
using the combined "Danp" method and the low-carbon neighborhood model was formulated 
and analyzed in the form of the 6 components and 19 indicators. The main components in this 
model were "form", "access", "user and activity", "natural environment", "facilities and 
infrastructure", and "local community". 
Results: Findings showed that in the realization of low-carbon neighborhood the most 
important component was "local community" and the most important indicators were "culture-
raising and public awareness" and "public participation". In the category of "component" 
indicators, "contextual fabric" and "compactness" were identified as the most effective 
indicators in the realization of low-carbon neighborhood. In this analytical model, "local 
community" and "form" were identified as the affective factors (cause) and the other four 
components as the being affected components (effect). 
Conclusion: Considering the priorities in achieving a neighborhood with the minimal renewable 
energy consumption and the minimal pollution emission -as followed in this paper- is a goal that 
the academic community should seriously demand from the authorities involved in decision-
making. 

Highlights: 
Classification of the components and indicators of a "low-carbon neighborhood" and 
determining the degree of effectiveness and prioritization of indicators 
Developing a conceptual model for a "low-carbon neighborhood" in order to assess the situation 
of areas and neighborhoods in the country's cities with a low-carbon approach. 
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 کربن،کم محله ها:کلید واژه
 شهری طراحی شهری، ریزیبرنامه

دای قرن اخیر مطرح گردید. این رویکرد به عنوان هدفی برای اقتصاد، جامعه و شهر در ابت« کربنکم»رویکرد بیان مسأله: 

رسد در ادبیات علمی های شهری پیگیری گردیده است. اما به نظر می«محله»های خرد و های اخیر در مقیاسدر سال
  شهرسازی در کشور ما به خصوص در مقیاس محله هنوز به قدر کافی به آن پرداخته نشده است.

 رویکرد با و داخلی متخصصان کمک به ،«کربنکم محله» نظری مدل تدوین ضمن که است آن پی در پژوهش این هدف:

 هاآن اثرگذاری و نموده بندیاولویت شهری، طراحی و ریزیبرنامه راهبردهای در کاربست منظور به را آن هایشاخص بومی،
 .نماید بررسی را

 و هامؤلفه کربن،کم توسعه حوزه در علمی منبع 33 از بیش ای،کتابخانه مطالعات از گیریبهره ضمن ابتدا روش:

 3 از ماتریس، شیوه به ایپرسشنامه کمک به آن از پس. است گردیده بندیدسته و شناسایی «کربنکم محله» هایشاخص
 محله تحقق در هاشاخص و هامؤلفه تأثیرگذاری اند،داشته پژوهش یا مطالعه موضوعی حوزه این در که گرانیپژوهش از تن
 و گرفت انجام «دنپ» ترکیبی روش کمک به پیمایش، از حاصل هایداده تحلیل. است گرفته قرار پرسش مورد کربن،کم

 .گردید تحلیل و تدوین شاخص 13 و مؤلفه  6 قالب در  کربنکم محله مدل

 هایشاخص و «محلی اجتماع» کربن،کم محله تحقق در هاشاخص/ مؤلفه ترینمهم با توجه به یافته ها: هایافته

 گراییزمینه» نیز «فرم» مؤلفه هایشاخص دسته در. است «مردمی مشارکت» و «مردم آگاهی افزایش و سازیفرهنگ»
 تحلیلی مدل این در. شدند شناخته کربنکم محله تحقق در هاشاخص اثرگذارترین عنوان به «بافت فشردگی» و «بافت

 شناخته( معلول) اثرپذیر هایمؤلفه عنوان به مؤلفه، چهار سایر و( علت) اثرگذار هایمؤلفه عنوان به «فرم» و «محلی اجتماع»
 .شدند

 آلودگی، انتشار حداقل و تجدیدناپذیر هایانرژی مصرف حداقل با ایمحله تحقق در هااولویت گرفتن نظر در: گیرینتیجه

 .شود تبدیل گیریتصمیم و سازیتصمیم وزهح در ایمطالبه به دانشگاهی جامعه از جدی طور به بایست که است هدفی

 نکات برجسته:
 .هاشاخص بندی اولویت و اثرگذاری میزان تعیین و «کربنکم محله» یک هایشاخص و هامؤلفه بندی دسته

 رویکرد با کشور شهرهای در هامحله و هاپهنه وضعیت ارزیابی راستای در «کربنکم محله» یک برای مفهومی مدلی تدوین
 .کربنکم

 
، دانش شهرسازی. شهری طراحی و ریزیبرنامه در کاربست منظور به «کربنکم محله» مدل تدوین(. 1333. )روستا، مریم، جوادپور، مسعود و عبادی، مریم رجاع به این مقاله:ا
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 1311 بهار  ،44-33، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

  بیان مسأله
 اساس بر. گذاردمی تأثیر انسانی توسعه و بقا بر که است گردیده تبدیل جهانی موضوع یک به اقلیمی تغییرات اخیر، هایسال در
 درجه 3- 8 یکم و بیست قرن پایان تا جهانی سطح دمای میانگین و یابدمی ادامه زمین کره شدن گرم شده، انجام هایبینیپیش

 مصرف شیوه و ایلخانهگ گازهای انتشار توجه قابل کاهش مستلزم اقلیمی تغییرات به پرداختن ترتیببدین .یابدمی افزایش سانتیگراد
 بر را خود مرکزت دانشمندان ،«پایدار توسعه» و «کربن کم» جامعه به دستیابی برای. است ناپذیر اجتناب ایگزینه عنوان به کم کربن
 عنوان به شهرها کهبا توجه به این  .(8118، 1زو، یو، هی وتو ) اندکرده معطوف «کربن کم محله»ارزیابی هایسیستم طراحی روی

 ورط به شهری سطوح ترتیب بدین گیرند، می بر در را اولیه انرژی مصرف کل ٪01 تقریباً و باشند می توسعه و صنعت تجارت، مراکز
زو، )  شوندمی شناخته کربن کم شهری توسعه ترویج و هوا و آب تغییرات به پرداختن برای مناسب سطح یک عنوان به ای فزاینده

 دی بنکر مانند محیطی زیست های انتشار کاهش با  همراه ،پایدار شهری را «کم کربن شهر» کیوتو، پروتکل .(8110،  8وانگ و تو
 ،انتقالی ایندفر یک طریق از ،پایدار توسعه ظهور حال در های شیوه از یکی عنوان به و نموده تلقی پاکیزه محصوالت ترویج و اکسید
 مقیاس. (8118،  4مولینز-چشمه زنگی، شی و تان) دهدمی قرار توجه مورد متعدد های مقیاس در را کربن کم های روش انواع
 روند کی به «کم کربن» استراتژی به دستیابی برای اصلی فضای شهر، یک عملکردی اساسی واحد عنوان به شهری، هایمحله

 زیست حیطم، انرژی مصرف کم های ساختمان پذیر، انعطاف ترافیک سیستم فشرده، فضایی ریزیبرنامه .است شده تبدیل جهانی
 و زیست محیط از حفاظت و کم کربن از آگاهی شهرداری، برای عالی امکانات باالتر، انرژی مصرف راندمان قبول، قابل ای محله

 در. (8110 زو و همکاران،) شودمی دنبال کربنکم محله رویکرد در که است هاییدغدغه از مردم مؤثر مشارکت توانایی همچنین
 تالش محلی اقتصادی توسعه سطح ارتقاء هدف با جامعه در انرژی های زیرساخت ارتقاء برای ساکنان، یهمه کربنکم محله

 و کمکربن جامعه سلول تریناساسی کربنکم محله یک بنابراین، .(8118، 3راون، هایزکانن، لوویو، هادسون و برهمن) نمایندمی
 استراتژی یک به یابیدست و کربنکم جامعه یک ساختن برای ایپایه تواندمی خاص تعبیری به و است کمکربن شهر یک مظهر
 ایران، کشور در موضوع، این به جهانی فزاینده توجهات علیرغم .(8111، 5میدلمیس و پریش) شود گرفته نظر در کربنکم توسعه
 حله،م مقیاس در خصوص به اجرا و گیریتصمیم متولی نهادهای اجرایی هایاولویت در نیز و نظری ادبیات در آن اهمیت و جایگاه

 و ابعاد ،«کربنکم محله» یک برای مفهومی مدلی تدوین ضمن که است آن پی در مقاله این. است نشده تبیین درستی به هنوز
 تدوین در تواندمی تحلیلی مدل این. نماید بندیاولویت و تحلیل بومی رویکرد با و داخلی متخصصان کمک به را آن هایشاخص

 محله یک هایشاخص و هامؤلفه» کهاین. گیرد قرار شهری مدیران و متخصصان فراروی شهری، طراحی و ریزیبرنامه راهبردهای
 ؟«اثرگذارترند و داشته قرار اولویت در هاشاخص و ابعاد کدام رویکرد، این با محله طراحی و ریزیبرنامه در» و «کدامند؟ کربنکم

 تبیین طمرتب نظری مبانی حوزه، این در پیشین هایپژوهش تحلیل و مرور از پس مقاله، متن در. است پژوهش این اصلی هایپرسش
 به سخپا و گیرینتیجه و بندیجمع نهایت در و الزم تحلیل و هایافته پژوهش، فرآیند و روش تبیین ضمن آن از پس. گرددمی

 .شد خواهد ارائه پژوهش، هایپرسش

 ی نظر مبانی
  «کربن کم»  رویکرد تحول و پیدایش سیر

 افزایش و جهانی هوایی و آب تغییرات به باشد می کربن اکسید دی ایگلخانه گاز معادل اینجا در کربن که- «کربن کم» مفهوم
 برای که رفتهپذی صورت کربنکم اقتصاد درباره رویکرد، این با تحقیقات اولین. گرددمی بر ایگلخانه گازهای انتشار و انرژی مصرف

 یتانیابر کشور مورد در که ،«ما آینده انرژی» گزارش در رسمی طور به کربنکم اقتصاد اصطالح. گردید مطرح 8114 سال در بار اولین
 کمترین با را بیشتری منابع وری بهره که مدلی. است اقتصادی یتوسعه مدل یک عنوان به کربنکم اقتصاد واقع در. گردید مطرح بود

                                                           
1  Zhao, Yu,  He & Tu, 2018 
2 Zhao, Wang & Li, 2017 
3 Cheshmehzangi,  Xie, Tan-Mullins, 2018 
4 Raven, Heiskanen, Lovio, Hodson &  Brohmann, 2008 
5 Middlemiss & Parrish, 2010 
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 .../ روستا و همکاران در کاربست منظور به «کربنکم محله»مدل تدوین

 
 صادرات یشرو،پ فناوری توسعه سبب بهتر، زندگی کیفیت بهبود بر عالوه همچنین. کندمی دنبال آلودگی کمترین و طبیعی مخارج

 هاییراه و مدل روی بر تحقیقات به شروع ژاپن در محققان و دولت ،8113 سال از. گرددمی الزم مشاغل و کار و کسب ایجاد و بهتر
 و ،هی سانگ، وانگ،) کردند مطرح بار اولین برای را کربنکم جامعه اصطالح و کرده آغاز را رودمی «کربنکم جامعه» سمت به که

 ن،کربکم انرژی منابع از استفاده وسیله به انرژی از استفاده وریبهره افزایش به کربن،کم جامعه اصلی مفهوم. (8115 ،1چی
 و نکربکم شهر ارتقاء به منجر که دارد اشاره ایگلخانه گازهای انتشار و انرژی مصرف کردنکم کربن،کم انرژی هایتکنولوژی

 تولیدات طریق از کربن انتشار کاهش روی بر کربن،کم اقتصاد که حالی در. گرددمی مصرفکم زندگی یشیوه و مفهوم در پایداری
 گیزند هایسبک و هااستراتژی ها،فناوری از مختلفی انواع شامل «کمکربن» با جامعه توسعه. (8114، 8چن و زو) دارد تمرکز صنعتی

 قابل رژیان منابع از استفاده سبز، سازیساختمان پیشرفته هایفناوری جامعه، مناسب ریزیبرنامه مثال عنوان به. است کربنکم
 به باال ربنک الگوهای و باال انرژی از فردی رفتار تغییر زباله، از مجدد استفاده سیستم و آب بازیافت پایدار، نقل و حمل تجدیدپذیر،

 ساختارهای و آموزش. (8118، 4ال وی، بی و یان) داشت مبذول کافی توجه هاآن به بایستی که باشد،می کربنکم زندگی هایسبک
 محلی  جوامع» .است برخوردار زیادی اهمیت از( ساکنان رفتارهای جمله از) کربنکم محلی مؤثر جوامع پرورش برای تشویقی

 ندگیز سبک تغییر راستای در است همراه کربن شدت کاهش هدف با که همکاری اشکال هایجنبه از یکی عنوان به «کربنکم
 ویانستیت) اندگرفته قرار هدف مورد شود،می رفتار تغییر باعث که ایمالحظه قابل هایمکانیزم و هازمینه ارائه با هاآن اعضای
 .(8111، 3آمریکایی معماران

 

 

 

 

 

 

 

 (8115 وانگ و همکاران،: برگرفته از) کربنکم توسعه حوزه در اصلی هایدغدغه .1شکل 

  «کم کربن»شهر 
 اکسید دی ربنک انتشار میزان در مهمی نقش انسانی هایفعالیت و هستند کربن انتشار اصلی منبع شهرها کیوتو پروتکلبر طبق 

 آب تغییرات تیدول هیئت وسیله به آن احتمالی خطرات و  اکسید دی انتشارکربن برای هانگرانی آستانه اساس، این بر. کنندمی ایفا
 اقدامات برنامه و اکسیدکربن دی کاهش ضوابط صراحت به ،8118 سال در کیوتو پروتکل .(8112، 5ژانگ) گردید مطرح هوایی و

 قتصادیا توسعه الگوی که است شهری «کربنکم شهر». کرد آغاز را «کربنکم شهر» مفهوم و است رسانده تصویب به را اقلیمی
 کاهش با  اههمر پایدار، شهری «کم کربن شهر» کیوتو، پروتکل گفته طبق. کند می اتخاذ را کربن کم زندگی سبک و کم کربن

 شهر آن بر عالوه .(8118چشمه زنگی و همکاران، ) شودمی تلقی پاکیزه محصوالت  ترویج و اکسید دیکربن مانند مضر انتشارهای

                                                           
1 Wang, Song, He & Qi,2015 

2Chen & Zhu, 2013 

3 Lv, Bi & Yan, 2018 
4 American Institute of Architects (AIA), 2011  
5 Zhang, 2016 

اقتصاد 
کم کربن 

محله 
کم کربن 

شهر 
کم کربن 

جامعه 
کم کربن

کربنترویج سبک و شیوه زندگی کم  
 با مشارکت حداکثری مردم

 م

وری  مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر بهره

 بیشتر منابع با کمترین آلودگی

ای  شهری با حداقل انتشار گازهای گلخانه

های مختلفدر الیه  

ای با فرم، فعالیت، ساکنان و مدیریت  محله

کربن مبتنی بر رویکرد کم  
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 1311 بهار  ،44-33، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 غییراتت منفی تأثیرات با هماهنگی برای مشوقی حال عین در و ایگلخانه گازهای انتشار کاهش برای هاکوشش از یکی کربنکم

 تغییرات اهشک به باشد می انطباقی و کاهشی رویکرد شامل که کربن کم شهر توسعه اصلی نقطه دو تعریف، این در. است اقلیمی
 .(8111، 1جنوبی آفریقای علوم آکادمی) دهد می قرار توجه مورد را آن و پردازد می یکسان اهمیت با آن با سازگاری و اقلیمی

 «کم کربن»محله 
 نیاز ردمو تسهیالت تنها نه هامحله. دارد اهمیت بسیار شهر ساخت برای که واحدی است، بینابین مقیاس یک محله به عنوان 

 یکپارچه طراحی تفکر هایفرصت ایجاد زمینه محله مقیاس. کنندمی فراهم نیز را تعلق و هویت احساس بلکه کرده فراهم را زندگی
-813، 81148) فراکر،  است پایدار محالت ساخت در کربنکم رویکرد اهمیت از حاکی موردی مطالعات. دهدمی گسترش را نگرکل

 جامعه، زندگی حفظ ضمن که است اراضی کاربری ریزیبرنامه و هامحله طراحی به تشویق کربنکم محله ریزیبرنامه از هدف .(190
 ساختمان، چیدمان اراضی، کاربری سازییکپارچه سبب بایستی ریزیبرنامه این. گردد محیطی زیست اثرات و هاهزینه کاهش باعث

 قتصادیا اجتماعی، پایداری گرفتن نظر در با ها،گذاریسرمایه ها،زیرساخت و نقل و حمل زباله، بازیافت آب، مصرف انرژی، از استفاده
 ریشه که دارد اهدافی پایدار محلی اجتماع یک معتقدند( 8114) همکاران و گیز. (8111 ،پریش و میدلمیس) گردد محیطی زیست و

 کربنکم محله میدلمیس .(1481، 4وو گیز، کوتزارک و ) دارد مناسب آوریفن کمک به انسانی طبیعت و طبیعی محیط به احترام در
 و ساز و هازمینه کردن فراهم با ساکنان زندگی شیوه در کربن از استفاده شدت کاهش هدف با تعاون و همکاری تجلی عنوان به را

 نهایی کننده مصرف رفتار تغییر برای را جدیدی زمینه کربن کم محله که دارد اشاره وی. است نموده تعریف قبول قابل کارهای
 یک عنوان به همه آن در که دانند می سازمان نوعی را کربنکم محله همکاران و راون .(1881 ،3میدلمیس) کندمی فراهم انرژی

 حلیم اقتصادی توسعه سطح در جامعه در انرژی های زیرساخت ارتقاء برای شهروندان. کنندمی عمل کنندهمصرف جای به شهروند
 فشرده، فضایی ساختار با کربن کم محله ،( 8112) همکاران و وانگ گفته به .(8118) راون و همکاران،  کرد خواهند تالش سخت
 عمومی تمشارک و زاید مواد از مجدد استفاده و بازیافت کارآمد، انرژی از استفاده سبز، معماری سبز، و مناسب نقل و حمل هایسیستم
 .(8112، 5وانگ، زو، هی، وانگ و پنگ) است شده تعریف

 

 

 

 

 

 

 

 

  کربنکم محله تعریف در مختلف رویکردهای .8شکل 

 
                                                           
1 Academy of Science of South Africa (ASSAf ), 2011 
2 Fraker, 2013 
3 Geis, Kutzmark & Wu, 2003 
4 Middlemiss, 2008 
5 Wang, Zhao, He, Wang & Peng, 2016 

توجه به چیدمان فضایی محله، تراکم ارتفاعی  و الگوی ساخت به منظور تحقق محله - رویکرد فرمی

 (.8112) وانگ و همکاران، کربن کم

کربنتوجه به مقررات کاربری اراضی و اختالط کاربری به منظور تحقق محله کم- رویکرد کاربری/ فعالیتی  

(.8111) میدلمیس و پریش،    

Middlemiss & Parrish, 2010)) 

  -فرهنگی  رویکرد

 اجتماعی

 کربن  سازی به منظور تحق محله کممشارکت حداکثری مردم و آموزش و فرهنگ-
 توجه به تغییر سبک زندگی و کاهش رفتارهای مبتنی بر مصرف و  تقاضا-

 (.8118) راون و همکاران،  (.8118 ، میدلمیس)  

 

محیطید زیسترویکر ان،  گیز و همکار)  کربنطبیعت به منظور تحقق محله کم آمیز بازیست مسالمت- 
8114). 
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 .../ روستا و همکاران در کاربست منظور به «کربنکم محله»مدل تدوین

 

 پیشینه پژوهش

 «کربنکم توسعه» حوزه هایپژوهش
 کلی تهدس و رویکرد چند در توانمی را است شده انجام مختلف هایمقیاس و ابعاد در کربنکم توسعه رویکرد با که هاییپژوهش

 طرح شهر مقیاس در هاآن عمده. اندپرداخته کربنکم رویکرد با «موجود شرایط تحلیل» به هاپژوهش این از برخی. نمود تفکیک
 محیطی هایؤلفهم میان رابطه هاپژوهش از ایدسته. اندپرداخته کربنکم توسعه رویکرد با دنیا کالنشهرهای تحلیلی مقایسه به و شده

 و متراک زمین، کاربری مقررات هاپژوهش این در. اندنموده بررسی را کربنکم شهرهای تحقق و ایگلخانه گازهای انتشار کاهش و
 کربنکم ردرویک با شهری هایپهنه ارزیابی هایسیستم تدوین دنبال به نیز هاییپژوهش. است بوده نظر مد همه از بیش شهری فرم
 شهری ازس و ساخت تاثیر گیریاندازه هایشاخص سیستم شهر، در نوین هایانرژی از استفاده ارزیابی هایشاخص سیستم. اندبوده

 شهری توسعه رزیابیا سیستم و سبز توسعه شاخص سیستم اقلیم، تغییرات پایش برای کمی آماری هایداده سیستم کربن، تولید بر
 در که است رویکردی نیز کربنکم شهر مدل تدوین و الگوسازی برای تالش. است دسته این از طبیعی زیست محیط حفظ مبنای بر

 به و دهش برداشته کربنکم شهر تحقق سمت به ترینزدیک گام دیگر، هایپژوهش در. است شده دنبال هاپژوهش از دیگر ایدسته
 به ه،محل مقیاس بر تمرکز اشاره مورد دسته آخرین در .است شده پرداخته منظور این به مختلف ابعاد در راهکارها و راهبردها تدوین
 نه حله،م مقیاس به توجه ها،پژوهش دسته این در. است گرفته قرار توجه مورد کربنکم شهر تحقق منظور به اصلی مقیاس عنوان

 این ارهایراهک کردنعملیاتی برای هدف، مقیاس تریناصلی عنوان به بلکه کربنکم شهر تحقق فرآیند از بخشی عنوان به تنها
 معدود از یکی. است شده توجه محله مقیاس به کمتر «کربنکم» موضوعی حوزه در داخلی هایپژوهش در. شودمی دیده حوزه

 شهری هایمحله طراحی معیارهای که باشدمی ،(1495)  همکاران و لطفی پژوهش مقیاس، این و حوزه این در داخلی هایپژوهش
 ،«کاربری و نقل و حمل» دسته 3 در کربن کم محله معیارهای پژوهش این در. است نموده تدوین را کربنکم رویکرد بر مبتنی

 پیشین هایپژوهش بررسی. (1495پور،  فرمند، مریم، فتاحی )لطفی، شعله، است گردیده تدوین «خالقیت» و «انرژی» ،«منظر»
 دارد، هریش طراحی و ریزیبرنامه در بیشتر پذیریتحقق امکان که مقیاسی عنوان به محله مقیاس بر بیشتر تمرکز دهد؛می نشان

 داخلی رایطش به توجه با هاشاخص بندیاولویت و بومی رویکرد با خصوص به موضوع این. است بیشتری توسعه و تحقیق نیازمند
 و محله اسمقی بر تمرکز ضمن پیشین، هایپژوهش تکمیل و توسعه راستای در پژوهش این در. است بیشتری اهمیت حائز کشور،

 و «تاهمی» دیگر، سوی از و شده دنبال حوزه این داخلی متخصصان نظرات بررسی با «بومی رویکرد» سویک از آن، مختلف ابعاد
 عاتموضو و رویکردها یک، شماره جدول در .است گرفته قرار نظر مورد کربنکم محله تحقق در تأثیرگذار هایشاخص «اثرگذاری»

 ایهپژوهش بررسی. است شده داده نشان خالصه طور به اند،پرداخته دسته هر به که هاییپژوهش نیز و رویکرد هر در توجه مورد
 شهری طراحی و زیریبرنامه در بیشتر پذیریتحقق امکان که مقیاسی عنوان به محله مقیاس بر بیشتر تمرکز دهد؛می نشان پیشین

 شرایط هب توجه با هاشاخص بندیاولویت و بومی رویکرد با خصوص به موضوع این. است بیشتری توسعه و تحقیق نیازمند دارد،
 مقیاس رب تمرکز ضمن پیشین، هایپژوهش تکمیل و توسعه راستای در پژوهش این در. است بیشتری اهمیت حائز کشور، داخلی
 ر،دیگ سوی از و شده دنبال حوزه این داخلی متخصصان نظرات بررسی با «بومی رویکرد» سویک از آن، مختلف ابعاد و محله

  .است گرفته قرار نظر مورد کربنکم محله تحقق در تأثیرگذار هایشاخص «اثرگذاری» و «اهمیت»
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 1311 بهار  ،44-33، 1شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 1جدول 

  «کربن کم شهر» حوزه پیشین هایپژوهش در توجه مورد موضوعات و رویکردها
 ها و سالپژوهش موضوعات مورد توجه رویکردهای متداول

تحلیل شرایط -1

 موجود

 کربنهای مختلف شهر با رویکرد کمبررسی روند مصرف انرژی در بخش-
 کربنبررسی روند انرژی مصرفی در شهرهای مختلف دنیا با رویکرد کم-
ها رصتها و فانتشار کربن و تبیین چالش بندی شهرها از طریق میزان سرانهبررسی و دسته-

 و توصیه هایی در راستای توسعه کم کربن.
 انتشار کربن عملکرد و شهر اقتصادی توسعه بین بررسی رابطه-
 شهر توسط سیستم حمل و نقل  کربن انتشار وضعیت ارزیابی-

 (8119، 1) موراکامی و همکاران -
 (8110، 8براردی ) -
 (8118 ،4) یانگ، وانگ و زو-
 (8118، 3) شن و همکاران-
) عبادی نیا، اجزا شکوهی، رهنما، خوارزمی، -

1495) 

بررسی روابط میان -2

های محیطی و شاخص

 کربنتوسعه کم

 ای و مقررات کاربری زمین بررسی رابطه میان انتشار گازهای گلخانه-
  محله درمقیاس کربن انتشار میزان کاهش جهت ریزیبرنامه بررسی پارامترهای -

 کربن بررسی فرم شهری و کارایی در بهره وری انرژی با رویکرد کم-

   CO2بررسی میزان تاثیرات فرم شهری در مقیاس محله در رابطه با میزان انتشار -

 (8111، 5) گالزر و کان-

 (8114، 2) کوئین و هان-

 (8112، 0) یانگ، چن، ژانگ، ژانگ و فنگ-
 (8112، 8) لیو، ما و چای-

سازی و شاخص-3

های تدوین سیستم

 ارزیابی

 ، انرژی مختلف الگوهای کربن از دیدگاه اقتصادیتهیه چارچوبی برای ارزیابی شهر کم -
 آب و جامد هایزباله شهری، جابجایی زیست، محیط و کربن زندگی، و اجتماعی

 شهر در نوین های انرژی از استفاده ارزیابی های شاخص سیستم-
 کربن تولید بر شهری ساز و ساخت تاثیر گیری اندازه های شاخص سیستم -
 اقلیم تغییرات پایش برای کمی آماری های داده سیستم -
 سبز توسعه شاخص سیستم-
 طبیعی زیست محیط حفظ مبنای بر شهری توسعه ارزیابی سیستم-
 روستایی های محله برای کربن کم جهت ارزیابی و سنجش شاخص سیستم-

 (8110، 9تان و همکاران) -
 (8118 ،11چین ملی انرژی مدیریت) -
، 11ملی چین اصالحات و توسعه ) کمیسیون-

8114) 
، 18ملی چین اصالحات و توسعه ) کمیسیون-

8112) 
 (8118) زو و همکاران، -
 

 الگوسازی-4

کربن و الگوسازی بر اساس رویکردهای تدوین سناریوهای ممکن برای تحقق شهر کم-
 «زیست با طبیعتهم»و « متوازن»، «سبز»
 محیطی کم کربنسازی الگوی ایجاد یک شهر زیستشبیه-

 کربن اصول جوامع محلی کم

 (8111 آمریکایی، معماران انستیتوی) -
 (8111جنوبی،  آفریقای علوم ) آکادمی-
عادلی،  اصل،سلیمی فر، مهدوی ) قائمی-

 (1495مشهدی،  رجبی

ارائه راهبرد و -5

 راهکار

 کربن تدوین اصول و معیارهای شهر کم
 کربن کم محله صفات -
 روستایی نواحی در «کربن کم محله» ایجاد با مرتبط های شاخص-

 کربنکم شهر تحقق برای مناسب سیاستهای و راهکار ارائه
 های مختلف شهرارائه راهبرد به تفکیک الیه

 کربن انگلستان اصول طراحی کم
 محلی جامعه سطح در کربن کم های استراتژی-
 شهر) تهران 81 منطقه برای کربن کم شهر تحقق برای مناسب سیاستهای و راهکار ارائه-

 (ری
 آلمان کشور در کربن کم محله طراحی راهنمای-
 کربن انتشار میزان کاهش منظور به شهری ریزیبرنامه پارامترهای تدوین-
 (خنثی کربن با) صفر کربن با هایی محله کلیدی های مولفه -

 - ) کاندون، 148111، 182(
 (8110) زو و همکاران، -
 (8118) زو و همکاران، -
 (8114 فراکر،) -

(.8111 آمریکایی، معماران انستیتوی)  - 

 -) سلیگ13، 8111(

8114 هان، و کوئین )  )- 

(8114 کوکباس،) -  

(1494ند، فرم  )- 
( 1498آقاعمو،   )- 

                                                           
1 Murakami et al., 2009 
2 Berardi, 2017 
3 Yang, Wang & Zhou, 2018 
4 Shen et al., 2018 
5 Glaeser & Kahn, 2010 
6 Qin & Han, 2013 
7 Yang, Chen, Zhang, Zhang & Feng, 2016 
8 Liu, Ma & Chai, 2016 
9 Tan et al., 2017 
10 NEA (National Energy Administration), 2012 
11 NDRC (National Development and Reform Commission), 2013 
12 NDRC (National Development and Reform Commission), 2016 
13 Condon, 2010 
14 Seelig, 2011 
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تمرکز بر مقیاس -6

 خرد

 محله()مقیاس 

 کربنتوجه به محله به عنوان مقیاس مناسب توسعه کم-
 تغییر سبک زندگی و رفتارهای فردی در مقیاس محلی-
 کربنهای محله با رویکرد کمها و شاخصتدوین مؤلفه-

 (8114 گیز و همکاران،) -
 (8118 راون و همکاران،) -
 (8118 میدلمیس،) -
 (8111 ، پریش و میدلمیس) -
 (8111 آمریکایی، معماران انستیتوی) -
 (8114 فراکر،) -
 (8118 وی و همکاران، ال) -
 (8112 وانگ و همکاران،) -
 (1495 همکاران، و ) لطفی-

 پژوهش روش
 حلهمر در. است تحلیلی -توصیفی آن، بر حاکم رویکرد و گیردمی قرار کاربردی هایپژوهش زمره در هدف، نظر از پژوهش، این

 از کربنکم محله هایشاخص استخراج و مفاهیم تبیین منظور به «ایکتابخانه مطالعات» مشابه، هایپژوهش از بسیاری مانند اول
 حلیلت از پس و آوریجمع پیشین، هایپژوهش از کربن،کم محله هایشاخص گام، این در. پذیرفت انجام پیشین پژوهشی منابع

 و کاربری» ،«دسترسی» ،«محله فرم» شامل؛ مؤلفه هفت این. شدند بندیدسته محلی مؤلفه هفت در اکتشافی، و کیفی محتوای
 ودخ مؤلفه هر. است «محلی مدیریت» و «محلی اجتماع» ،«شهری هایزیرساخت و تأسیسات» ،«محلی زیست محیط» ،«فعالیت
 .  است شده تدوین 8 شماره جدول در که است شاخص و مؤلفه زیر تعدادی شامل
 

 8جدول
 «کربنکم محله» هایشاخص و هازیرمؤلفه ها،مؤلفه

 پژوهش شاخص زیرمؤلفه مؤلفه

 

 

 

 

 فرم محله-1

 سازمان فضایی-
 زیریتوجه به وضعیت طبیعی سایت محله در برنامه

 های و محورهای سبزافزایش کیفی و کمّی پهنه
 (8112 وانگ و همکاران،)-

8112 )یانگ و همکاران، )  - 
8112 همکاران،لیو و  )  )- 

 (8118زو و همکاران، )-
 (8118 وی و همکاران، ال)-
 (8114 فراکر،)-
 آمریکایی، معماران انستیتوی)-

8111) 
8111 سلیگ، ) )- 

8114 هان، و کوئین ) )- 

(8114 کوکباس،)-  

(1494ند، فرم )- 

 روییبافت فشرده و مقابله با پراکنده مورفولوژی و هندسه بافت-

 ایرسان محلهافزایش تراکم در نقاط خدمات تراکم-

 بناالگوی ساخت تک-

 گیری مناسبجانمایی و جهت
طراحی معماری متناسب با اقلیم )نور/تهویه/ انرژی 

 و...(
 سازی اندازه و مقیاسبهینه

 توجه به مواد و مصالح ساختمانی
 تنوع مساکن برای طبقات مختلف درآمدی

 بندی، جذب و ...()عایقکاهش هدررفت انرژی 
 پذیرساخت انعطاف

 

 

 دسترسی-2

 (8111 کاندون،)- کربنای کماستفاده از مواد و مصالح جاده های محلیساخت جاده-

 (8110زو و همکاران، )-
 (8118زو و همکاران، )-
 (8118 وی و همکاران، ال)-
 (8111 ،1لیو و شین) -
 آمریکایی، معماران انستیتوی)-

8111) 
 (8114 فراکر،)-
(8114 کوکباس،)-  

 تأمین دسترسی-
 پذیری()دسترسی

 تسهیالت حمل و نقل عمومی
 کاهش حمل و نقل شخصی موتوری

 ایتأمین دسترسی پیاده و دوچرخه به خدمات محله

 الگوی شبکه دسترسی-
 کربنالگوی مقطع عرضی کم

 مدارفرم شبکه دسترسی باریک، کاهنده سرعت و پیاده

 محدویت پارکینگ پارگینگ-

                                                           
1 Liu & Xin, 2011 
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کاربری و -3

 فعالیت

 الگوی کاربری-
 توسعه کاربری مختلط

 هاجانمایی مناسب کاربری
 (8111 کاندون،)-

 (8110زو و همکاران، )-
 (8118 وی و همکاران، ال)-
 آمریکایی، معماران انستیتوی)-

8111) 
 (8114 فراکر،)-

8111 سلیگ، ) )- 

8114 هان، و کوئین ) )- 

 

 های محلی و تجاری خردتنوع فعالیت الگوی فعالیت-

 

 زیست محلی -4

 

 آب و خاک-
 مدیریت مصرف و بازیافت آب

 حفظ منابع خاک

 (8111 کاندون،)-

جنوبی،  آفریقای علوم آکادمی)-
8111) 

 (8118 چین، ملی انرژی مدیریت)-
 ملی اصالحات و توسعه کمیسیون)-

 (8114 چین،
 ملی اصالحات و توسعه کمیسیون)-

 (8112 چین،
 (8110زو و همکاران، )-
 (8118زو و همکاران، )-
 (8118 وی و همکاران، ال)-

 (1999،  1بیتلی)-

 (8111 شین، و لیو)-

  ،8ای منطقه زیست توسعه گروه)
8111) 

 (8114 فراکر،)-

(1494ند، فرم  )- 
 آمریکایی، معماران انستیتوی)-

8111) 
8111 سلیگ، ) )- 

 (8114 کوکباس،) -

 های مختلفحفظ و ارتقاء پوشش گیاهی در فرم سبزینگی-

 

تأسیسات و -5

های زیرساخت

 شهری

آب و انرژی )سوخت، -
 برق و ...(

 مدیریت حفظ انرژی در محله
 گرمایی وهای سبز )باد، تابش، زمیناستفاده از انرژی

)... 
 های تجدیدناپذیرحداقل استفاده از انرژی

 پسماندفاضالب و -
آوری، تصفیه و بازیابی فاضالب شهری سیستم جمع

 بازیافت ضایعات و پسماند

 

اجتماع محلی -6

 )مردم(

 شمولیعدالت و همه-
 (8118 وی و همکاران، ال)- های مختلف و متنوع مردم در محلهحضور گروه

 (8114 فراکر،)-
 آمریکایی، معماران انستیتوی)-

8111) 
 (8114 کوکباس،)-

 های خاصتمرکز بر روی نیاز گروه

 کربنمشارکت حداکثری در تحقق محله کم مشارکت-

 

 

 

 مدیریت محلی-7

 مدیریت اقتصادی
 کربنتسهیالت عمومی در راستای ساخت  کم

 های شغلی محلیتوسعه اقتصاد محلی و فرصت
 کاهش فقر و برآورد نیازهای اساسی

جنوبی،  آفریقای علوم آکادمی)-
8111) 

 (8110زو و همکاران، )-
 (8118 وی و همکاران، ال)-
 (8114 فراکر،)-
 آمریکایی، معماران انستیتوی)-

8111) 
 (8110زو و همکاران، )-
 (8114 کوکباس،)-

های همکاری-
 سازمانیمیان

 های مؤثرها و تخصصها، سازمانهمکاری گروه

گذاری و سیاست-
 گذاریقانون

 جویی در مصرفصرفههای تشویقی تدوین طرح
 تنظیم مقررات ساختمان در مقیاس خرد

 سازیآموزش و فرهنگ-
ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ مردم با رویکرد توسعه 

 کربنکم

                                                           
1 Beatley, 1999 
2 Bio-Regional Development Group, May 22, 2011 
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 .../ روستا و همکاران در کاربست منظور به «کربنکم محله»مدل تدوین

 
 
   1«دنپ» روش ها،زیرمؤلفه و هامؤلفه این پذیری/ تأثیرگذاری نحوه بررسی نیز و اولویت بررسی منظور به پژوهش، دوم مرحله در
 ودر می کار به معیارها وابستگی، و اهمیت وزن، همچنین و معیارها میان روابط تحلیل جهت روش، این. گرفت قرار استفاده مورد

 روش و است  3«ایشبکه تحلیل فرآیند» و 4«دیمتل» هایمدل از ترکیبی عنوان به «دنپ» روش. (8114، 8هسو، لیو و چوانگ)
 ابعاد و معیارها بین متقابل ارتباط روش، دراین. (8114، 5نگ و لیزچیو، ت) باشد می وابسته عوامل دارای مسائل حل برای مناسبی
 محاسبه «ایبکهش تحلیل فرآیند» تکنیک از استفاده با ابعاد و معیار تاثیری وزن سپس و آید می دست به دیمتل روش توسط مسئله

 با و گردیده ویرایش ،8 شماره جدول از حاصل هایشاخص و هامؤلفه مرحله، این در. (8111، 2لی، هانگ، چانگ و چنگ) شود می
 حذف حلیلت لیست از «محلی مدیریت» مؤلفه است، پذیرفته صورت شهری طراحی و ریزیبرنامه خاستگاه از پژوهش کهآن به توجه

. دده می نشان را تحلیل منظور به هاآن کدگذاری همراه به پرسشنامه در استفاده مورد هایمؤلفه و هاشاخص 4 شماره جدول. گردید
 گیرینمونه. گردید تدوین شاخص 19 و مؤلفه 2 قالب در زوجی، اثرگذاری بررسی ماتریس صورت  به روش این بر مبتنی پرسشنامه

 سابقه که گرفت قرار گرانیپژوهش و علمی هیأت اعضای از نفر 9 اختیار در ماتریسی یپرسشنامه و شده انجام مندهدف صورت به
 رد را یکدیگر بر هاشاخص دوی به دو اثرگذاری میزان شد خواسته هاآن از و داشتند را «کربنکم شهر» حوزه در پژوهش و مطالعه

 افزار نرم زا استفاده با «دنپ» روش با هاداده تحلیل آن، از پس. کنند ارزیابی( تأثیرگذاری حداکثر تا تأثیر بدون) 3 تا 1 از طیف یک
 .پذیرفت صورت «اکسل»

 
 4جدول
 تحلیل انجام منظور به هاآن کدگذاری و منتخب هایشاخص و هامؤلفه

تأسیسات و  محیط طبیعی کاربری و فعالیت دسترسی فرم محله 

 ها زیرساخت

 اجتماع محلی
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A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 

 

 و بحث هایافته
ماتریس نرمال شده روابط مستقیم « دیمتل»، ابتدا به کمک تکنیک «دنپ»به منظور انجام تحلیل  ها،داده آوریجمع از پس

 (.  3و  4شماره  هایشکلبه دست آمد )ها ها و شاخصدر دو مقیاس مؤلفه (T)تشکیل شده و سپس ماتریس روابط کلی
 
 

                                                           
1 DANP 
2 Hsu, Liou  & Chuang, 2013 
3 DEMATEl 
4 A.N.P. 
5  Chiu, Tzeng & Li, 2013 
6 Lee, Huang, Chang & Cheng, 2011 
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 کربنکم محله اصلی های مولفه کلی روابط . ماتریس4شکل 

 

 
 
 

 
 

ها محاسبه و به صورت بردارهای ها و شاخصبرای مؤلفه ها و سطرهای ماتریس روابط کلیپس از آن، مجموع عناصر ستون
-D)و نحوه تأثیرگذاری هر عامل  (D+R)گذاری شدند. در مرحله بعد میزان تأثیر و تأثر عوامل نام (R)و تاثیرپذیر (D)تاثیرگذار

R )هایی که ها و شاخصمحاسبه گردید. مؤلفهD-R معلول( و عواملی که بزرگتر از ها کمتر از صفر یاشد جزء عوامل تاثیر پذیرآن(
 تأسیسات »و « اجتماع محلی»های شود،  مؤلفهنیز دیده می 2گونه که در جدول شماره صفر باشد تاثیر گذار)علت( تلقی گردیدند. همان

 کربنکم محله اصلی های مولفه کلی روابط ماتریس. 3شکل 
 

 کاربری»، «دسترسی»و « علت»های ، مؤلفه«فرم شهری»و « اجتماع محلی»داده شده در این جدول،  های نشاناساس یافته بر
، در  این میان کربن هستند.در تحقق محله کم« معلول»های مؤلفه« هاتاسیسات و زیرساخت»و « محیط طبیعی»، «و فعالیت

ها کربن دارند. در میان شاخصها در حوزه محله کمبیشترین رابطه را با سایر مؤلفه« هازیرساخت تأسیسات و»و «  اجتماع محلی»
ص کربن داراست و هم پرتکرارترین شاخکم هم بیشترین تأثیر را بر تحقق محله« سازی و افزایش سطح آگاهی مردمفرهنگ»نیز، 

ترین کم« کربن در ساخت جادهمصالح کم»ها، در این میان، بر اساس یافتهها در این مهم بوده است. در ایجاد رابطه با سایر شاخص
، میزان، شدت و نوع اثرگذاری را هم میان 1نیز در قالب نمودارهای علّی  5شماره  شکلکربن داشته است. تأثیر را بر تحقق محله کم

های هر مؤلفه به طور مجزا نشان داده است. در این نمودارها، محور طولی )ایکس( های اصلی پژوهش و هم میان شاخصمؤلفه
(D+R)،  )ایگرگ( میزان تأثیر و محور عرضی(D-R)،  )یی هادهد. مؤلفه/ شاخصرا نشان میتأثیرپذیری خالص )علت و معلولی

هایی که در پایین محور قرار دارند اثرپذیر/ معلول اند اثرگذار )علت( و مؤلفه / شاخصکه در ناحیه مثبت محور ایگرگ قرار گرفته
 اند. شناخته شده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Casual Diagram 
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 3جدول

 معیارها  و ها مولفه پذیری تاثیر و گذاری تاثیر مجموع
 R D D+R D-R شاخص R D D +R D-R مولفه

A 0.962 0.988 1.950 0.026 

A1 0.578 0.634 1.212 0.056 

A2 0.593 0.638 1.232 0.045 

A3 0.605 0.586 1.191 -0.019 

A4 0.623 0.542 1.165 -0.081 

B 1.013 0.985 1.998 -0.027 

B1 0.328 0.348 0.675 0.020 

B2 0.483 0.517 1.000 0.034 

B3 0.578 0.524 1.102 -0.054 

C 0.959 0.947 1.906 -0.012 

C1 0.465 0.427 0.893 -0.038 

C2 0.440 0.454 0.893 0.014 

C3 0.417 0.441 0.858 0.023 

D 1.133 0.962 2.095 -0.171 

D1 0.554 0.530 1.084 -0.025 

D2 0.524 0.514 1.037 -0.010 

D3 0.499 0.533 1.032 0.035 

E 1.104 1.072 2.176 -0.032 

E1 0.620 0.607 1.227 -0.013 

E2 0.591 0.594 1.185 0.003 

E3 0.477 0.487 0.964 0.010 

F 1.057 1.274 2.331 0.217 

F1 0.640 0.638 1.278 -0.002 

F2 0.652 0.594 1.246 -0.057 

F3 0.603 0.662 1.265 0.059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  کربنهای محله کمها و شاخصمیزان و نحوه اثرگذاری مؤلفه« علّی»نمودار  .5شکل 

این تحلیل،  هایکربن صورت پذیرفته است. یافتهها به منظور تحقق محله کمها و شاخصبندی مؤلفهدر مرحله آخر تحلیل، اولویت

مدیریت »و « حفظ منابع خاک»، «ارتقاء پوشش گیاهیحفظ و »های با زیرشاخص« محیط طبیعی»دهد، مؤلفه نشان می

یافت باز»های با شاخص« هاتأسیسات و زیرساخت»کربن است. پس از آن، مؤلفه ترین شاخص در تحقق محله کممهم «منابع آب

ه تفکیک بندی برتبهقرار گرفته است. نتایج حاصل از این « مدیریت چرخه انرژی در محله»و « های پاکاستفاده از انرژی»، «پسماند
 شود. دیده می 5ها در جدول شماره مؤلفه و شاخص
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 5جدول

 کربن کم محله تحقق در هامؤلفه و هاشاخص وزن

 وزن نهایی  شاخص وزن نهایی مولفه 

 

 فرم
A 15155 

A1  0.040 

A2  0.037 

A3  0.038 

A4  0.040 

 

 B 15124 دسترسی

B1  0.040 

B2  0.055 

B3  0.067 

 

 C 15153 فعالیت و کاربری

C1  0.052 

C2  0.055 

C3  0.047 

 

 D 15188 محیط طبیعی

D1  0.062 

D2  0.061 

D3  0.058 

 

 E 15100 هاتأسیسات و زیرساخت

E1  0.065 

E2  0.063 

E3  0.049 

 

 F 15101 اجتماع محلی

F1  0.056 

F2  0.060 

F3  0.054 

 
 ها آمده است. ها و شاخصکربن بر اساس میزان تأثیرگذاری مؤلفه، نمودار مدل مفهومی محله کم2در تصویر شماره در نهایت، 

 
 هاشاخص و هامؤلفه اثرگذاری اساس بر کربنکم محله مفهومی مدل .2شکل
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 .../ روستا و همکاران در کاربست منظور به «کربنکم محله»مدل تدوین

 
و « های اثرگذارمؤلفه/ شاخص»، «های مهممؤلفه/ شاخص»دسته  شده را در سههای انجامهای پژوهش بر اساس تحلیلیافته

های ها با تغییر در اولویت، مؤلفهبندی نمود. در هر سه این دستهتوان دستهکربن میدر تحقق محله کم« های فعالمؤلفه/ شاخص»
، هم در الیه اهمیت، «اجتماع محلی»در این میان شود. دیده می« ها و تأسیساتزیرساخت»و « محیط طبیعی»، «اجتماع محلی»

ن رود. اگرچه ایترین مؤلفه به شمار میکربن، مهمهم در الیه اثرگذاری و هم در الیه فعال بودن در روابط مؤثر بر تحقق محله کم
کار ه غیرقابل انبه عنوان وج« اجتماع محلی»نگرد، اما از ابتدا مؤلفه ریزی و طراحی شهری به مسأله میپژوهش از خاستگاه برنامه

أثیرگذار، گر و تجو، مطالبهمحله در مدل اولیه به منظور تحلیل قرار گرفت. بدیهی است که در تحقق اجتماع محلی منسجم، مشارکت

ی و سازفرهنگ»و « مشارکت»ها، دو شاخص عملکردی همواره تأثیرگذار بوده و هست. در این مؤلفه، طبق یافته –عوامل کالبدی 
 و شآموز آمریکایی، معماران انستیتویها قرار گرفتند. ترین و اثرگذارترین شاخصنیز در زمره مهم« ح آگاهی مردمافزایش سط

 پژوهش این هاییافته در (.8111 ، آمریکایی معماران انستیتوی) داندمی کربنکم محله تحقق در عامل ترینمهم را تشویقی ساختار
 کربن،مک محله تحقق در دیگر هایشاخص از بسیاری بر مستقیم اثرگذاری ضمن ،«مردم آگاهی سطح افزایش و سازیفرهنگ» نیز
 هایساختزیر مصرف، رفتار و مردم زندگی سبک بر تأثیرگذاری با مهم این. آمد حساب به هاشاخص ترینمهم از نیز بندیاولویت در

 داده نشان کربنکم محله تحقق در هاشاخص ترینمهم از یکی نیز «مردم مشارکت »د. کنمی فراهم را کربنکم محله تحقق عمیق
 حلهم تحقق در «مردم مشارکت» نقش همکاران، و میدلمیس ،بود شده تأکید آن بر نیز پیشین هایپژوهش در که گونههمان شد،
  میدلمیس،)  داننموده مطرح کربنکم محله تحقق شروط از یکی عنوان به را ساکنان زندگی سبک و شیوه در تغییر نیز و کربنکم

 جای به شهروند یک عنوان به همه آن در که اندکرده معرفی سازمان نوعی را کربنکم محله نیز همکارانش و راون(. 8118
 ران،همکا و راون)  بندندمی کار به تجدیدناپذیر هایانرژی مصرف کاهش برای را خود تالش نهایت و کنندمی عمل کنندهمصرف
 محله، در نکربکم رفتار الگوی و زندگی سبک بازتولید ضمن سازی،فرهنگ و مشارکت مانند اجتماعی بهنجار هایزیرساخت (.8118
 ها،یافته اساس بر  د.بو خواهند محله در طبیعی ساختارهای احیای و حفظ نیز و متناسب فعالیتی و فرمی الگوهای حفظ و تولید ضامن
 اساس رب هاشاخص ترینمهم الیه، این در. است «کربنکم تأسیسات و هازیرساخت» اهمیت، الیه در تأکید نیازمند مؤلفه دومین
 بازیافت و چرخه مدیریت» نیز و «پاک هایانرژی از استفاده» ،«انرژی مصرف مدیریت» هایشاخص ترتیب به شبکه، تحلیل فرآیند

. اندشده محسوب «علت» تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده و پسماند مدیریت هایشاخص مؤلفه، دسته این در. است «محله در پسماند
، چین ملی اصالحات و توسعه کمیسیون) است بوده توجه مورد محله مقیاس در و کربنکم توسعه حوزه هایپژوهش در نیز مهم این

 وعیموض پسماند، مدیریت و انرژی بازتولید و تأمین در محله نسبی استقالل. (8112، چین ملی اصالحات و توسعه ؛ کمیسیون8114
 یدیخورش گرمایش واحدهای ، هلند در اکولونیا محله در. است بوده توجه مورد دنیا در موفق پایدار هایمحله از بسیاری در که است
 در زِد بِد محله در .(851، 1999بیتلی،  ) گیردمی قرار استفاده مورد خاص، موارد در آن از استفاده و باران آب آوریجمع گرم، آب

 فعال خورشیدی (8پی وی) تابلوهای و محلی هایزباله از استفاده با  (1سی، اچ، پی)نیروگاه و گرما ترکیبی هاینیروگاه ، انگلستان
 روی بر دهگستر طور به هافتوولتائیک و خورشیدی منابع از گیری بهره ، چین تانکشان محله نیز و  آلمان ووبان محله در دهستن

 توسط مسکونی فضای گرمایش نیازهای از ٪91 از بیش تامین ، کانادا لندینگ دریک محله در. است پذیرفته انجام محله، هایبام
 توسعه هگرو) است گرفته قرار نظر مورد فصلی انرژی ذخیره منظور به زمین درون حرارتی انرژی استخراج و خورشیدی حرارتی انرژی
 ریزیرنامهب در تواندمی موارد، از بسیاری در که است پیگیری قابل دنیا در نیز دیگری متعدد هاینمونه (.8111 مه88 ای، منطقه زیست
 بندیتهدس «اثرگذار هایشاخص/ مؤلفه» الیه در که ایمؤلفه سومین. گیرد قرار الگوسازی و توجه مورد نیز ایران در کربنکم محله

 شد،می یبینپیش که گونههمان دسته، این در. است «فرم» مؤلفه هست، نیز شهرسازی خاستگاه به مؤلفه ترینمرتبط و شودمی
 در هاصشاخ این. است شده شناخته کربنکم محله تحقق در هاشاخص اثرگذارترین از «بافت فشردگی» و «بافت گراییِزمینه»

 ادبیات رد روییپراکنده مقابل در بافت فشردگی  نیز و فرم در گراییزمینه. اندآمده شماره به «علت» هایشاخص از نیز خود دسته
 ژوهشپ در فشرده فضایی ساختار. است اخیر هایپژوهش در هاشاخص پرتکرارترین از یکی نیز «هوشمند رشد» و «پایدار محله»

 بسیاری در (.8112وانگ و همکاران، ) است شده شناخته کربنکم محله هایبارزه از یکی عنوان به نیز چین در همکارانش و وانگ
 مه88 ،ای منطقه زیست توسعه گروه) است بوده کار دستور در متراکم و فشرده بافت نیز، کربنکم محله از شده اجرا الگوهای از

                                                           
1 CHP 
2 PV 
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 -یمیاقل اقتضائات و سایت بستر به توجه در هم و فرمی موفق هاینمونه از الگوگیری در هم نیز «بافت گراییزمینه» (.8111

 «مؤلفه ترینمهم» عنوان به شبکه، تحلیل فرآیند کمک به هامؤلفه بندیاولویت در «طبیعی محیط» مؤلفه. است مطرح آن جغرافیایی
 باب در. اندبوده کربنکم محله تحقق در هاشاخص ترینمهم زمره از «خاک منابع حفظ» و «گیاهی پوشش حفظ» هایشاخص و

 و اختس فرآیندهای در خاک طبیعی هایالیه و منابع حفظ اما است، شده پرداخته بسیار پیشین هایپژوهش در گیاهی پوشش حفظ
 و حمل» نیز، «دسترسی» مؤلفه هایشاخص میان در. شودمی عبور آن کنار از سادگی به گاه که است موضوعی شهری، سازهای

 .  شد شناخته کربنکم محله تحقق در داراولویت هایشاخص از یکی «مدارپیاده نقل

 گیرینتیجه
ه ای، هدفی است کهای تجدیدناپذیر و حداقل انتشار آلودگی و به خصوص گازهای گلخانهای با حداقل مصرف انرژیتحقق محله

زان و ریای برای برنامههای حوزه شهرسازی دنبال گردیده و از خاستگاه جامعه دانشگاهی به مطالبهبایست به طور جدی در پژوهش
دوین ضمن تگیری تبدیل شود. این پژوهش با رویکرد کاربردی در پی آن بود که زی و تصمیمساطراحان شهری در حوزه تصمیم

های آن را به کمک متخصصان داخلی و با رویکرد بومی تحلیل و ، ابعاد و شاخص«کربنمحله کم»مدلی مفهومی برای یک 
کربن اشاره داشت. به این منظور ضمن حله کمهای یک مها و شاخصاولین پرسش پژوهش به چیستی مؤلفه بندی نماید.اولویت

کل کربن و نیز انجام تحلیل کیفی، مدلی متشهای محله کمها و شاخصای از مؤلفههای پیشین و تدوین لیست اولیهبررسی پژوهش
بنا، در مؤلفه خت تکگرایی بافت، فشردگی بافت، تراکم باال و الگوی ساشاخص تدوین گردید. در مؤلفه فرم؛ زمینه 19مؤلفه و  2از 
الط ، اخت«کاربری و فعالیت»مدار، در مؤلفه کربن، حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پیادهساخت جاده با مصالح کم« دسترسی»

ابع ، حفظ پوشش گیاهی، حفظ من«محیط طبیعی»های خرد و محلی، در مؤلفه ها و تنوع فعالیتیابی مناسب کاربریکاربری، مکان
های ، مدیریت چرخه انرژی در محله، استفاده از انرژی«هاتأسیسات و زیرساخت»ت مصرف منابع آب، در مؤلفه خاک و مدیری

تقاء سازی و ار؛ افزایش مشارکت مردم، ارتقاء عدالت اجتماعی و فرهنگ«اجتماع محلی»تجدیدپذیر و بازیافت پسماند، و در مؤلفه 
ی بندکربن شناخته شدند. در پرسش دوم میزان اثرگذاری و اولویتای محله کمهها و شاخصسطح آگاهی مردم به عنوان مؤلفه

اده شد. به آن پاسخ د« دنپ»کربن مد نظر بود که به شیوه پرسشنامه متخصصان و تحلیل ها در تحقق محله کمها و مؤلفهشاخص
های ها و شاخصترین و اثرگذارترین مؤلفهمهم« فرم»و « هاتأسیسات و زیرساخت»، «اجتماع محلی»های ها نشان داد، مؤلفهیافته

 حمل و نقل»و « بافت فشرده»، «گرابافت زمینه»، «مدیریت چرخه انرژی در محله»، «سازی و افزایش سطح آگاهی مردمفرهنگ»
 «اجتماع محلی» و« فرم»کربن هستند. در این مدل دو مؤلفه، ها در تحقق محله کمترین و اثرگذارترین شاخص، مهم«مدارپیاده

در واند های آن بتبندیآید این مدل تحلیلی و اولویتبه نظر میاثرگذار )علت( و سایر چهار مؤلفه موجود اثرپذیر و معلول هستند. 
های آتی به کمک این . در پژوهشریزی و طراحی شهری ، فراروی متخصصان و مدیران شهری قرار گیردتدوین راهبردهای برنامه

ها با ها در شهرهای کشور بررسی به عمل آورد و وضع موجود این پهنهها و محلهان به طور مصداقی از وضعیت پهنهتومدل می
 های شهری به خصوص درها و برنامهتواند در تدوین راهبردهای طرحکربن را به طور علمی ارزیابی نمود. این ارزیابی میرویکرد کم

 مقیاس محله، راهگشا باشد.  

 منابع

 نامه . پایان(تهران ری، شهر: موردی نمونه)کربن،  کم شهر تحقق برای مناسب سیاست های و راهکار ارائه(. 1498) .السادات راضیه عمو، آقا
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