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شهرهای جهان، نشریه ای پژوهشی، آموزشی، تحلیلی، اطالع رسانی در زمینه های فنی 
و مهندسی راه و ساختمان، معماری، شهرسازی و مدیریت شهری است. شماره ششم و 

هفتم، 1391.
آرا و دیدگاه های مندرج در نشریه، دیدگاه خاص آن نیست. نشریه در ویرایش و خالصه 
کردن طرح ها و مطالب آزاد است. مسؤولیت مقاله ها و گزارش ها برعهده نویسندگان یا 

مترجمان آن ها است.
نقل بخشی از یک مطلب یا مقاله با ذکر مأخذ آزاد است.

پذیرش مقاله:
لطفاً در مقاالت ارسالی موارد زیر را رعایت فرمایید:

- مقاالت باید به صورت تایپ شده در برنامه Word همراه با CD حداکثر در 1500 کلمه به دفتر نشریه ارسال شود. 
- چکیده فارسی وانگلیسی حداکثر در 120 کلمه کلید واژه، تصاویر با کیفیت DPI 300، زیرنویس تصاویر، نتیجه گیری، منابع و مآخذ و ارجاع درون متنی اضافه گردد.

- چنانچه مقاله ترجمه است، لطفاً اصل مقاله و مشخصات دقیق کتاب شناسی آن نیز ارسال شود.
معرفی:

- نشــریه شــهرهای جهان آثار و پروژه های دفاتر مهندســین مشاور و همکاران معمار و مهندســان عمران و نیز گزارش های مهندسی راه و ساختمان، فنی و علمی مربوط به مدیریت شهری را با عنوان معرفی به صورت 
گزارش - آگهی چاپ و منتشر می کند.

- همراه مقاله مشخصات نگارنده شامل: نام و نام خانوادگی، سمت و رتبه علمی، نشانی پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نیز ارسال شود.
- پس از تأیید مقاله ضروری است که اصل تصاویر نیز جهت تهیه اسکن به صورت امانت به دفتر مرکزی مجله ارسال شود.

- مقاله  های ارسالی بازگردانده نمی شود.
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مهندس هادی خلیل نژادی
Hadi Khalil Nejadi, City Planner

اصطالح توسعه پایدار که در سال 1987 توسط سازمان ملل به کار گرفته شد مبتني بر دو اصل بود 1- توجه به نیاز عمومی خاصه نیاز مردم کم بضاعت 2- استفاده 
از منابع محیط زیســت به گونه اي که نیازهاي فعلي و آینده بشــر را برطرف سازد. مفاهیم »محیط زیست پایدار« و »شهرهاي پایدار« را شاید بتوان از گسترش این 
مفهوم و یا تشکیل برخي از زیر مجموعه هاي آن دانست. توسعه پایدار به زمینه ها و مناسبت هاي معماري، شهرسازي، اقلیمی و صنایع کشاورزي بسط پیدا نموده 

است. 
امروزه تحقق این اصول و مضامین از مســیر مهندســي سبز مي گذرد که عبارتست از اســتفاده از فناوري هاي نرم افزاري و سخت افزاري جهت کاهش ضررهاي 
زیست محیطي در امر تولید. دست اندرکاران مي توانند با استفاده از آمار، ارقام و اندازه گیري هاي دقیق چگونگي استفاده صحیح از منابع را دریابند و راه هاي بهتري 

را براي افزایش بازدهي و کارآیي، کاهش ضایعات و مواد دور ریختني و نیز یافتن گزینه هاي پاک تر پیدا نمایند. 
سازمان حفاظت محیط ایاالت متحده آمریکا اصول مهندسي سبز را رعایت این موارد مي داند :1- استفاده از تحلیل سیستمي و طراحي یکپارچه ابزارهاي برآورد 
اثرات زیست محیطي 2- حفظ و بهبود اکوسیستم هاي طبیعي در عین حفظ بهداشت و سالمت و رفاه انساني 3- توجه به چرخه هاي حیات طبیعي در تمام فعالیت 
هاي مهندسي 4- به حداقل رساندن اتالف منابع طبیعي 5- جلوگیري از تولید زباله و ضایعات 6- استفاده از راه حل هاي مهندسي با توجه به عامل مکان جغرافیایي، 
خواسته هاي مردم و فرهنگ آن ها 7- کاربرد راه حل هاي مهندسي فراسوي فناوري هاي معمول و موجود 8- تالش در جلب همکاري و مشارکت مردم و گروه هاي 
   )Green Materials ذینفع جهت اجراي این راه حل ها 9- استفاده از منابع و مواد بازیافتي و یا موادي که به محیط زیست آسیبي وارد نمي کند )مواد اولیه سبز

10- آموزش مهندسین )در زمینه مربوطه( مثاًل تعلیم مهندسان ساختمان و معماران و شهرسازان در امر شهرسازي و طراحي مجموعه ها و ساختمان ها. 
مفهوم ســاختمان ســبز را شاید بتوان کاربرد مفهومي سبز در زمینه ساختمان دانست، ســاختمان سبز )یا ساختمان هاي پایدار(، به ساختار و فرآیندي گفته مي 
شود که مسئولیت زیست محیطي منجمله )به ویژه( صرفه جوئي در مصرف انرژي در خالل چرخه حیات ساختمان ها را بر عهده گیرد. در این فرآیند طراحي مکان، 
ســاخت بنا، عملکرد، نگهداري ، نوســازي و حتي تخریب مورد توجه واقع مي گردد. بدیهي اســت همکاري گروه طراحي، معماران، مهندسان سازه، و مشتریان و نیز 

توجه به عامل اقتصادي و بازار ضروري مي باشد.
اضافه مي نماید که این اهداف مکمل اهداف کالســیک طراحي ســاختمان یعني اقتصادي بودن، کارآمد بودن، با دوام بودن و آســایش سکنه ، مي باشد. در حال 

LEED )حاضر، در بسیاري از طراحي هاي ساختمان سبز از استانداردهاي شناخته شده منجمله استاندارد )و یا گواهي نامه
)Leadership in Engineering and Environmental Design( اســتفاده مي گردد. اســتاندارد فوق تأکید فراواني به فرآیند و مهندسي سبز )مهندسي 

پایداري( نوع مصالح و کیفیت تهویه درون ساختمان نموده است.
با توجه به نقش فزاینده و منفي مصرف انرژي در ساختمان ها که در بسیاري از شهرها تا حد %40 کل مصرف انرژي را شامل می شود، توجه به ساختمان هایی که 

مصرف انرژی حداقل و حتي صفر را داشته باشند در دستورکار بسیاري از مهندسین و دست اندرکاران ساختمان سبز قرار گرفته است.
مفهوم طرح و ســاخت )Passive House( که در آن هیچگونه تقابل و مبادله انرژي با خارج صورت نمي گیرد را نیز باید در این راســتا و ضرورت ها مورد توجه 

قرار داد.
طبق آمار و شــواهد مصرف ســرانه انرژي در کشور ما بسیار زیاد است. بدین ترتیب کاهش انرژي درمهندسی سبز، به ویژه مهندسي ساختمان ها باید مورد توجه 
بیشــتري قرار بگیرد. ضروري اســت مفاهیم خانه هایي با انرژي صفر، خانه هاي خودکفا )از لحاظ انرژي( و یا غیر عامل مورد توجه شهرســازان، معماران و مهندسان 
واقع شــود. الزم به یادآوري اســت که تحقق این مفاهیم بعضاً به عرصه هاي بزرگتر مســکوني نیازمند است که ویژگي شهرهاي کوچک، شهرک هاي اقماري، حومه 

شهرهاي بزرگ و یا دهات و روستاها مي باشد.
مقاالت این شماره مجله در راستاي مطالب عنوان شده انتخاب گردیده که امید است مورد توجه و استفاده دست اندرکاران قرار گیرد. هر گونه اظهار نظر و انتقاد 

و یا پیشنهاد و ارایه مقاالت تألیفي و یا ترجمه اي مورد استقبال این مجله و موجب امتنان خواهد شد.

توسعه شهری پایدار
Sustainable Urban Development

سخن نخست 
Foreword  
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ساختمان هاي سبز 
ساختمان هاي سبز ساختمان هائي هستند که بر اساس سیستم هاي ارزشیابي مانندLEED  یا Passive House طبقه بندي شده اند. 

پایداري- محیط زیست 
مفهوم مقبول بین المللي براي توســعه جامع با در نظر گرفتن محیط زیســت، عوامل اجتماعي و انساني و دید دراز مدت اقتصادي )محیط زیست، انسان، اقتصاد( 

است. 
در نظر گرفتن محیط زیست یعني کارهائي را که انجام مي دهیم با محدودیت هاي کره زمین مطابقت داشته به طوري که زمینه وجود دراز مدت فعل و انفعاالت 

طبیعي فراهم باشد. کلمات کلیدي در این ارتباط عبارتند از عدم استفاده از مواد شیمیائي خطرناک، عدم مصرف کامل منابع طبیعي مانند سوخت فسیلي 
خانه با انرژي صفر 

خانه با انرژي صفر یعني خانه اي که به همان اندازه تولید انرژي، مصرف مي کند. 
تولید انرژي در محل 

اگر مي خواهیم نیاز به انرژي خریداري شده را کاهش دهیم، باید از راه حل هاي تولید انرژي پایدار در محل مانند انرژي خورشیدي، انرژي بادي و یا انبار کردن 
این انرژي ها بهره گیري کنیم. 

LEED (LEADERSHIP IN ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
برخي از مهندسان مشاور و شرکت هاي ساختماني جهان روش LEED را به عنوان سیستم اصلي گواهي محیط زیستي پروژه ها به کار مي برند. 

BREEAM (BRE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD)
برخي از شرکت ها سیستم بریتانیائي BREEAM را به عنوان یک روش معتبر ارزیابي محیط زیستي پروژه ها به کار مي برند. 

 MILJOBYGGNAD سیستم سوئدي ارزشیابي محیط زیستي پروژه ها
این سیستم از سیستم هاي LEED و BREEAM محدودتر است ولي به صورت جامع اثرات محیط زیستي پروژه ها را تحلیل و طبقه بندي مي کند. 

فاکتورهاي اصلي در سیستم MILJOBYGGNAD، انرژي ، محیط داخل ساختمان، مصالح و مواد شیمیائي هستند. گواهي محیط زیستي ساختمان با عناوین 
درجه طال، درجه نقره و درجه برنز ارایه مي شود.

 SKANSKA, SWEDEN :منبع

بخش اول: ساختمان پایدار
I: Sustainable Building

اصطالحات بين المللي ساخت 
ساختمان هاي پایدار
International Technical Terms in 
Construction of Sustainable Buildings
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گردآورنده: مهندس تورج صدیقیان
Prepared by: Touraj Sadighian

امروزه مفهوم خانه غیرعامل نشــان دهنده باالترین اســتاندارد انرژی و وعده 
کاهش شــگفت انگیز مصرف انرژی گرمایش در ساختمان به میزان %90 است. 
کاربرد گسترده طرح خانه غیرعامل می تواند تأثیر عمیقی بر صرفه جویی انرژی 
داشــته باشد. برون دادهای اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده نشان می دهد که 
ساختمان ها مسؤول تولید سالیانه 48 درصد از گازهای گلخانه ای انتشار یافته در 
فضا می باشند و 76 در صداز کل برق تولید شده توسط نیروگاه های برق آمریکا 
در ســاختمان ها مصرف می شوند ]ســایت اینترنتی Architecture2030[. در 
سال های اخیر کاماًل اثبات شده که ساختمان ها عوامل اصلی ایجاد آالینده های 
آب و هوا محســوب می شوند. این سوال مطرح است که چگونه می توان نیازهای 
انرژی ساختمان را به بهترین شکل با نیازهای زیست محیطی و نیازهای تولیدات 
صنعتی به بهترین شکل وفق داد و هماهنگ کرد؟ خانه غیرعامل گزینه جذابی را 
در عرصه بهره وری فوق العاده از انرژی، در ساخت و سازهای جدید و برای مقاوم 

سازی، در پروژه های مسکونی، تجاری، و اداری ارایه می دهد.
خانه غیر عامل، ساختمان کاماًل عایق و بدون ارتباط با محیط بیرون است که 
عمدتا بوســیله جذب انرژی غیرعامل خورشــیدی و انرژی از ساکنان، تجهیزات 
الکتریکی، و غیره گرم می شــود. بدین صورت افت یا هدر رفتن انرژی به حداقل 
می رســد. هرگونه نیاز اضافی گرمایشی بوســیله یک منبع بسیار کوچک تامین 
می شود. اجتناب از افزایش حرارت درون اتاق از طریق نصب سایبان روی پنجره 
و انتخاب جهت مناســب نصب پنجره و یا محدود کردن و به حداقل رســاندن 
مصرف انرژی خنک کنندگی نیز ممکن می باشــد. یک دستگاه تهویه هوا که با 
انرژی بازیافتی کار می کند می تواند هوای تازه را بطور یکنواخت و متعادل تامین 
کند. نتیجه این کار ایجاد یک سیستم موثر و قابل اعتماد است که نه تنها موجب 
صرفه جویی تا حد %90 در هزینه های گرمایشــی فضا می شــود، بلکه کیفیت 

هوای داخل ساختمان را بطور کامال مناسب را نیز تأمین می کند.
خانه غیرعامل سیســتمی کامل و جامع اســت. بنابراین، "غیرعامل"، وصف 
کاملــی از ظرفیت زیربنایی پذیرایی و نگهداری این سیســتم )خانه( اســت. در 
راســتای تحقق سیســتم های "فعال یا عامل" و سوق دادن ساختمان به مصرف 
انرژی "صفــر"، می توان از مزایای کاربرد منابع طبیعــی در قالب ذخیره انرژی 
رایگان خورشــیدی و کاربرد آن بطور مفید و مؤثر اســتفاده کرد. عملکرد عالی 
شیشه های انعکاسی و پنجره های سه جداره، عایق کاری کامل، پوسته ساختمانی 
بدون درز، محدود کردن انتقال حرارتی )داخل و خارج ســاختمان( و هواسازی 
مناســب با انرژی متعادل، امکان کاهش فوق العاده در مصرف انرژی و انتشار گاز 

کربن را فراهم می کند.
امروزه بســیاری از دست اندر کاران بخش ساختمان، این ایده را در طرح های 
ســاختمانی و درجهت ســاخت با هدف آینده بدون گاز کربــن اعمال کرده اند. 
در طول 10 ســال گذشته بیش از 15000 ســاختمان در اروپا -ساختمان های 
یک طبقه و چند طبقه، تا مدارس، کارخانه ها و ســاختمان های اداری- با مدل 
استاندارد خانه غیرعامل طراحی، ساخته یا بازسازی شده اند در شهر دارمشتات 
آلمان تعداد زیادی از آن ها بطور گسترده ای توسط مؤسسه ساختمانی خانه های 
غیرعامل اجرا شــده و عملکردشــان مورد تحلیل و تأیید واقع شده است. ادارات 

مفهوم خانه غيرعامل
The Passive House Concept

دولتی نیز استانداردهای خانه های غیرعامل را در سیاست کاری خود پذیرفته اند 
)در مورد قصد کمیســیون اروپایی به اجرای اســتاندارد خانه غیرعامل مطالعات 

بیشتری باید انجام شود(.

ویژگی های عملکرد

1( پوســته ساختمانی درزبند ≥ACH 0.6 در فشار 50 پاسکال، اندازه گیری 
شده توسط آزمون دمنده درب.

)kWh/m2/year (4.75 kBtu/SF/yr 15 ≤ نیاز گرمایشی ساالنه )2
 )kWh/m2/year )38.1 kBtu/SF/yr 120 ≤ 3( انرژی اولیه

عالوه براین، موارد زیر، توصیه هایی هستند که با آب و هوا تغییر می کنند:
(W/(m²K 0.8 ≤ برای پنجره )رسانندگی گرمایی( U مقدار )4

5( سیســتم تهویه با بازیابی حرارت بــا ≤ 75% بهره وری با مصرف کم برق 
Wh/m3 0.45 در

(W/(m•K 0.01 ≤ ساخت و ساز بدون پل انتقال حرارتی آزاد )6

 تحقیقات علمی ســاختمان، در قالب توسعه "بســته برنامه ریزی شده خانه 
غیرعامــل (PHPP)" که جزئیات بار گرمایشــی، افت حرارتــی، و مصرف اولیه 
انرژی ســاختمان را به ازاء هریک از پارامترهای ســاختمان ارایه می دهد بسیار 
زیاد شــده است. آخرین نسخه از PHPP تعریف سرمایش، بارهای سرمایشی، و 
ســرمایش نهفته را نیز اریه می دهد. براســاس داده های گردآوری شده فراوانی 
که با نظارت برســاختمان ها بدست آمده اســت، نرم افزار مربوط، به طور مداوم 
بهســازی و محاسبات به هنگام شده برای انواع آب و هوا در سراسر جهان در آن 

گنجانده می شود.
Passive House Institute :منبع
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مقدمه:
چنانچه بخواهیم شــهرهاي تاریخي ایران به ویژه شــهرهاي کویري را از نظر 
کالبدي- زیســت محیطي )مدل( بررســی کنیم، باید در یک محیط باشــرایط 
بیاباني مهاجم و تغییرات شــبانه روزي و ماهیانه وسالیانه، تجمع و تراکم گیاه و 
آب و تراکم انســاني- جانوري را به تدریج حول یک کانون زیاد کنیم تا بومه اي 
ایجادشــده و بتواند در مقابل محیط مهاجم بیاباني به پایداري نسبي دست یابد 
و عوامل تغییردهنده محیطي را نظیر باد، سیل، درجه حرارت و... به نفع شرایط 
زیســتي انسان مهار وکنترل کند. آنگاه انسان در این بومه اقدام به ساخت و ساز 
مي نمایــد و هویت خویش را از این دســتگاه سازگارشــده طبیعي- مصنوعي یا 

)بومه( دریافت مي دارد.
براي کنتــرل تغییرات درجــه حرارت از مصالح خاکي اســتفاده مي شــود 
و فرم هایي از خشــت و گل و بعضاً نوع پخته آن »آجر« اســتفاده مي شــود که 
قباٌل الگوهاي آن در همین شــرایط به طور طبیعي موجود بوده اســت. رفتن به 
درون زمین، قرارگرفتن در پناه کوه ها وبرجستگي هاي طبیعي پراکنده که حوزه 
آبخیزي را به وجود آورده اند. ایجاد حائل هاي فضائي ســبز و ... تغییرات حرارتي 
را تا حد زیادي مهار مي کند. بااحداث بادشــکن هایي از نوع گیاهي وغیره موفق 
به مهار باد مي شــود وآبهاي ســطحي وتحت االرضي را از طریق ســدها و بندها 
و قنــوات جمع آوري مي کنــد. حتي رطوبت موجود در خــاک وهوا را به عنوان 
منابع آبي با روش هاي تجربه شــده سنتي براي ایجاد یک نظام اجتماعي و بومي 
فعال کشــاورزي در شــرایط بیاباني مهاجم به کار مي گیرد و با به هم پیوستگي 
رشــته هاي نازکي از این نظام هاي )سیســتم ها( مصنوع توري وسیع و پیچیده 
ایجاد مي کند که غول »بیابان« در آن گرفتار مي شــود وشــبکه اي مدني بوجود 

مي آید.
در خالل این شــبکه مدني هوشمندانه که محصول نبوغ آدمي است فرهنگ 
وتمدن دیرپایي رشــد مي کند. این همان مضمون متعالي شهرنشیني ایران است 

قانون طالیی برای شهرسازی 
در مناطق کویری 

سید مهدی مجابی 
Seyed Mehdi Mojabi

دکترای معماری و شهرسازی از دانشگاه فلورانس ایتالیا
که انســان بحران زده معاصر به دنبال آن است ومي خواهد شهرها، درحالي که به 
عنوان منابع رشد اقتصادي شناخته مي شوند به بسترهاي بسط وتوسعه فرهنگي 
نیــز تغییر ماهیت دهند. شــاید واژه اقتصاد فرهنگي یا اقتصاد زیســتي در این 
خصوص گویاتر باشــد. اقتصادي که مبتني بر فرهنگي مدني شــکل بگیرد واز 
مقوله اقتصاد بي هویت حرص و آز  و متجاوز به محیط زیســت جدا شــود، زیرا 

درحال حاضر محصول نهایي رشد چنین اقتصادي آلودگي منابع حیاتي است.

دوازده قانون طالیی عبارتند از:

1( دیوارهای وزنی:
عایقبندی خوب (رسانایی گرمایی پایین(

ظرفیت باالی ذخیره گرمایی
با بازشوهای متوسط، و پنجره هایی در جهت مناسب:

- برای جلوگیری از نفوذ پرتوهای نامطلوب خورشید
- جلوگیری از اتالف هوای خنک

- حفظ حریم خصوصی

توضیحات: 
ترجیحاً دیوارهای آجری: در  بافت های روســتایی که ساخت و ساز در آن ها بر 
اساس معماری تجربی و شخصی صورت گرفته، خشت گلی که به طور مکانیکی 
با رشــته های کاه یا پوشال- و در صورت عدم دسترســی به گل کلوخه شده با 
افزودن 7 درصد ســیمان به شــن-تقویت شــده، در حال حاضر گزینه مناسبی 
تلقی می شــود. دیوارهایی که بدین طریق ساخته می شــوند به دالیل مکانیکی 
ضخیم ترند و امکان ســاخت گنبد و طاق های رومی را حتی بدون اســتفاده از 
داربســت فراهم می آورند. همچنین این نوع دیوارها در مقایســه با ســایر آن ها 
فضای بیشــتری اشغال می کنند. به عالوه زیرزمین نیاز به مراقبت دائم در مقابل 

رطوبت دارد.
هر جا که از نظر اقتصادی فضا و ایســتایی حائز اهمیت باشــد، اســتفاده از 
بلوک های ساخته شده از سنگ های آتشفشانی مناسبتر خواهد بود. همچنین در 
مواردی اســتفاده از مغزه بتن که سطح آن با مصالح عایق بندی مثل گچ خام یا 
شیشــه اسفنجی، چوب پنبه و غیره پوشیده و پرداخت شده نیز توصیه می شود. 
صــرف نظر از این حقیقت که قابلیت عایق کاری حرارتی خشــت گل ســه برابر 
ســیمان با همان ضخامت است.ضخامت دیوارهای ساخته شده از خشت گل به 
دالیل اســتاتیکی چهار تا پنج برابر یک دیوار سیمانی است که همین امر قابلیت 

12
12 Golden Rules for Urban 

Development in Desert Areas

مانا ابراهیمی مجرد
Mana Ebrahimi Mojarad

فوق لیسانس معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران 

6 / فصلنامه شهرهای جهان / 1391 / شماره 6 و 7



عایق کاری آن را تا 15 برابر یک دیوار سیمانی افزایش می دهد.

جدول1. رسانایی گرمایی مصالح ساختمانی

0/22-0/32 کالری در دقیقه و سانتیمتر مربع خشت گل (خشک شده در هوای آزاد(
و واحد ضخامت

0/40-0/48 کالری در دقیقه و سانتیمتر مربع آجر پخته (آجر قرمز(
و واحد ضخامت

0/8 کالری در دقیقه و سانتیمتر مربع و واحد بلوک بتنی توخالی
ضخامت

شکل1.ساختمان های امروزی در محله های قدیمی- که در آن از آجر پخته به عنوان مصالح 
ساختمانی مناسب )و حتی قابل بازیافت( استفاده می شود.

شکل2. خانه خشت گلی در روستای نیل )از حسن فتحی(

2( طاق ها و گنبدها:
طاق و گنبد سالن های گردهمایی در اماکن عمومی و نیمه  عمومی 
که در آن افراد دور هم جمع می شــوند (مانند سالن های سخنرانی، 
رســتوران ها، نمایشگاه ها و فروشــگاه ها( در مناطق گرمسیر باید 
حداقل دو طبقه ارتفاع داشــته باشند تا گرمای بدن افراد بتواند از 
طریق دریچه ها و درگاه هایی که در بــاالی طاق ها و گنبدها تعبیه 
شده است خارج شوند. بادی که در سطوح انحنادار و خمیده جریان 
می یابد با مکش هوا به ســمت باال موجب تهویه و تازه ســازی هوا 

می شود (تأثیر هوارسانی(.

توضیحات: 
گنبدها و طاق ها بخشــی از هویت فرهنگی شــهرهای کویری اســت. جالب 

توجــه اینکه پرفســور حســن فتحی با مشــاهده نمونه شــاهکارهای معماری 
نوبیان)Nubian(در دهه 1940، مجدداً مهارت های سنتی و ابتکاری در ساخت 
طاق های رومی)گهواره ای( بدون استفاده از داربست چوبی- و فقط با استفاده از 

تخت های که بنای آجرچین روی آن می نشیند- را کشف کرد.

شکل4.نحوه ساخت طاق رومی

شکل5.قزوین                                                شکل6.یزد
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اتاقک سیمانی، برش 1/50

اتاقک آزمایش سیمانی پیش ساخته، پالن 1/50

دمای هوای داخلی اتاقک سیمانی پیش ساخته- دمای هوای داخلی حتی باالتر از بیشینه دمای 
هوای خارج اتاقک است.

دیوار غربی- اتاقک سیمانی پیش ساخته

اتاقک خشت گلی، برش 1/50

اتاقک آزمایش گنبد و طاق خشت گلی که در معرض نور خورشید خشک شده است، پالن 1/50

دمای هوای داخلی اتاقک خشت گلی- در اینجا اتاقک می تواند بدون خروج از قسمت های 
هاشورخورده که »محدوده آسایش« نام دارد بیشینه دمای هوا را از دست بدهد.

دیوار غربی- اتاقک خشت گلی

شکل 3. آزمایش اتاقک خشت گلی و سیمانی پیش ساخته: مقایسه دیوار بیرونی و درونی نشان می دهد که دیوارهای غربی معموالً در معرض باالترین حد دما قرار دارند.
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3( حیاط های سایه بان دار:
که از همه طرف محصور شده اند و به عنوان مخازنی از هوای خنک 
شبانگاهی محسوب می شــوند (زیرا هوای خنک سنگین تر از هوای 
گرم است( که طی ساعات روز باقی می ماند و به واسطه سایه درختان 

و تبخیر از سطح آبگیر افزایش می یابد.

توضیحات:
نســبت بهینه مساحت حیاط به ارتفاع ساختمان های اطراف آن حدود 2 یا 3 
است. در عین حال حیاط های بسته نه تنها حریم خصوصی انسان را حفظ کرده 
و از نفوذ گرد و غبار جلوگیری می کند بلکه میزان ســر وصدای ناشی از ترافیک 
را بــا ضریبــی از )dBA 25( کاهش می دهد. بنابراین کوچه هــا باید در امتداد 
ساختمان ها باشــند نه در امتداد نرده حیاط ها )یعنی نمای ساختمان ها باید در 
طرفیــن کوچه ها قرار بگیرند(، زیرا فضای بــاز و حیاط هایی که رو به خیابان ها 
هستند از نفوذ صدا و گرد و غبار و همچنین از دید همسایگان به حریم خصوصی 
انسان جلوگیری نمی کند. اغلب خانواده های گسترده و پرجمعیت در حیاط های 
بسته زندگی می کردند، اما گاهی ساخت یک خانه حیاط دار که تا حدی پایین تر 
از ســطح زمین قرار دارد مطلوب به نظر می رسد چرا که بدین ترتیب می توان از 

خاصیت عایق بودن و ذخیره گرمایی اطراف زمین نیز بهره برد.

شکل7.هوای سرد که سنگین تر از هوای گرم است )به رنگ آبی( به مدت چند ساعت باقی می ماند.

شکل 8. حیاط سرسبز پایین تر از سطح زمین- یزد

شکل 9.هوای خنک شبانگاهی خانه حیاط دار را پر می کند.

شکل 10. مدرسه ای زیبا در یک خانه حیاط دار قدیمی و مجلل

شکل 11. حیاط سایه بان دار یک فرش فروشی- یزد

4( افزایش تهویه و هوارسانی: 
به معنی همرفت که در نتیجــه افزایش هوای گرم و مکش هوای 
خنک از حیاط به داخل و یا بهره مندی از هوایی که از روی سنگ های 
خنک یا سطوح سفالی و مرطوب عبور می کند، ایجاد می شود. بدین 
ترتیب کل خانه به صورت یک سیستم سرمایش منفعل در می آید- 
بدون صرف حتی یک کیلو وات ساعت انرژی برای تهویه هوا و فقط 
با ساختمان سازی هوشمندانه و اســتفاده از خرد جمعی نسل های 
گذشــته که در اثر رنجش از حس گرما بر روی پوســت خود به این 
راه حل ها دست یافته اند. شهرســازان معاصر باید ضمن آزمایش و 

اثبات این تجارب، آن ها را از طریق علم نوین ارتقاء دهند.
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توضیحات:
همان طور که پرفســور مهدی بهادری، عضو آکادمی علوم ایران، توضیح داده 
اســت و تا حدی نیز ثابت کرده، »بادگیرها« نمونه بارزی از سیســتم سرمایشی 
منفعل در معماری ســنتی ایران هستند. همچنین Malkafs در معماری سنتی 
اعراب-همان طور که حســن فتحی آن ها را در ساخت مدارس ابتدایی دخترانه 
در نیوگورنــا)در دهه1940( به کار برده- با کاهش دمــای داخلی تا 10 درجه 
سانتی گراد، از جمله سازگاری های آب و هوایی رایج در حفظ سرما تلقی می شود 
که حتی بسیار کم هزینه تر از سیســتم های سرمایش الکتریکی است و کاماًل با 
استانداردهای امروزی مطابقت دارد. فقط توجه به این امر که هوای گرم می تواند 
به ســمت باال حرکت کرده و خارج شود، کافی نیست بلکه باید بدانیم که هوای 
خنک از کجا می تواند وارد و جایگزین آن شود )خواه از حیاط و یا حتی از طریق 

یک تونل زیرزمینی در باغ(.

شکل 12. کاشان

شکل 13. بادگیر نشانگر دو حرکت است و »نقش دودکش« را دارد یعنی با خروج هوای گرم 
)اغلب در طول شب( و ورودی بادی که در اثر تماس با دیوارهای گلی )چینه ای( داخلی در معرض 

نور خورشید نبوده، هوا خنک می گردد.

شکل 14. تصویر Malkaf که در آن ورودی باد، جریان هوا را بر روی کوزه مرطوب، زغال چوب 
مرطوب و سطح آب بر می گرداند.

شکل 15. حیاط سرسبز هوای خنک را تأمین می کند، فلش های آبی و قرمز جریان هوا را نشان 
می دهد، خانه سهیمی)Seheimi(، قاهره.

5( کوچه های تنگ و باریک: 
در کوچه های تنگ و باریک، روکار ساختمان ها سایه بان یکدیگرند 
که گاهی به واسطه طبقات باالیی ساختمان های مرتفع که در برخی 
خیابان های بن بســت یا کوچه ها ساخته شده اند نیز تأثیر آن بیشتر 
می گردد؛ بدین ترتیب در مناطق مســکونی به بهترین نحو از فضای 

شهری استفاده می شود.

توضیحات:
عالوه بر فواید آب و هوایی کوچه های تنگ وباریک که شبکه ای پیچیده ای از 
کوچه های فرعی و مارپیچ با خیابان های بن بست را شکل می دهند، این کوچه ها 
مهم ترین راهبرد دفاعی در برابر مزاحمت ناشی از وسایل نقلیه موتوری محسوب 
می شود که فرصت زندگی خیابانی مردم، امنیت بازی های کودکانه در خیابان ها 
ونگهبانی از خیابان ها توســط ســالمندان را فراهم می آورد. اکنون می بایســت 
نمونه هایــی از این کوچه ها که در بخش های کهنه و قدیمی ایران و شــهرهای 
غربی موجود اســت مــورد مطالعه قرار گیرد و از آن ها بــه عنوان مدل هایی در 

ساخت پیاده روهای جدید استفاده شود.
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شکل 16. یزد

شکل 17. مصر                                   شکل 18. اسپانیا

6( طاق نماهایی که در جهت جنوب قرار گرفته اند: 
در تابستان هنگامی که نور خورشــید بسیار سوزان است و نیاز 
مبرمی به سایه داریم، طاقنماهایی که در جهت جنوب قرار گرفته اند 
نقش اتاق های سایه دار را بازی می کنند. در زمستان هنگامی که نور 
خورشید بسیار ضعیف است و نیاز شدیدی به گرمای خورشید است، 
طاق نماها امکان تابش اشعه خورشــید به داخل را فراهم می آورند. 
بنابراین طاق نماها به عنوان ســاختارهای تهویه مطبوع محســوب 

می شوند که متناسب با تغییر فصول اند. 

توضیحات:
طاق نماهایی که پیاده روهای خیابان های شلوغ را می پوشانند می توانند ایفاگر 
یک نقش زیباشــناختی نیز باشند. امروزه نمای مغازه ها و ادارات با پالک های پر 
زرق و برق و روکارهای شیشــه ای عظیم خود منظرة سنتی شهر را به یک چهره 
تبلیغاتی ناخوشــایند و پر هرج و مرج تبدیل کرده اســت. این چهره ناخوشایند 
را می توان با ســاخت طاق نما در مقابل مغازه ها تعدیــل کرد که در این صورت 
به پنجــره مغازه ها نیز ســایه می افکند. با این کار نه تنهــا محصوالت جدید و 
عالئــم و پالک های ادارات از دید عابران پیاده پنهان نمی ماند بلکه ظاهر عمومی 
خیابان در بافت های فرســوده و قدیمی شهرهای مشرق زمین نیز بهبود می یابد. 

نمونه های بارز آن را می توان در نیزوا-عمان مشاهده کرد.

شکل 19. طاق نماها در مرکز شهر نیزوا- عمان، جایی که ساخت و ساز امروزی به طور موزون و 
هماهنگ با شهر سنتی ادغام شده است.

شکل 20. خطوط سفید توصیف گرافیکی تابش ضعیف خورشید در زمستان در حالی که خطوط 
سایه دار روی ستون ها نشانگر تأثیر حفاظتی آن در برابر تابش شدید خورشید در تابستان است.

شکل 21. طاق نماهای جدید روی پیاده روهای جدید شهر نیزوا-عمان، عالوه بر ایجاد سایه، 
امکان تهویه و هوارسانی را فراهم ساخته و در یک نگاه کلی ظاهر عمومی و منظره شهر را تعدیل 

می کند.
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( طبقات کم-تراکم جمعیتی مناسب: 
در مناطق مسکونی که محل زندگی انسان ها است، می بایست از 
بنا کردن ساختمان های بلند و مرتفع اجتناب شود(به توضیحات زیر 
توجه کنید(.خانه های 2 تا 4 طبقه ضمن ایجاد تراکم جمعیتی مطلوب 
(40 تا 80 واحد یا 140 تا 300 ساکن در هر هکتار( ساختارهای شهری 
جذاب و قابل سکونت با کاربری های متنوع و مختلفی ایجاد می کنند. 
شهرهای ســنتی که تراکم جمعیتی مناســبی دارند از خانه های 
حیاط دار تشکیل شده اند و ســاختمان ها و بناهای مرتفع آن فقط 

مساجد (یا کلیساها( و قلعه ها هستند.

توضیحات: 
علل مخالفت با ســاختمان های بلند و مرتفع برای کاربری مســکونی به قرار 

زیر است:
1- حتــی در شــهرهای اروپایی که در آن ها انبوه ســازی صورت گرفته فقط 
%20 شــهر به کاربری مســکونی اختصاص یافته و بقیه آن برای احداث راه ها، 
امور بازرگانی، ساختمان ها و فضای سبز عمومی و غیره مورد استفاده قرار گرفته 
اســت.بنابراین در یک نگاه نظری حتی با بنا کردن ســاختمان های بسیار بلند و 
مرتفع که مســاحت زندگی را تقریباً به صفر می رســاند، باز هم با این روش غیر 

انسانی حداکثر فقط می توان یک پنجم مساحت شهر را حفظ کرد.
2- اگــر یک شــهردار بخواهد محوطه جدیــد را برای کاربری مســکونی و 
بهینه سازی تراکم جمعیت با بیشــترین میزان فضای سبز ایجاد کند، باید برای 

ساختمان ها چند طبقه در نظر بگیرد؟
الف( احداث ساختمان های یک طبقه کل محوطه را می پوشاند.

ب( با انباشتن همین حجم در دو طبقه، یک دوم محوطه را می توان به فضای 
سبز اختصاص داد.

ج( با تجمع همین حجم در سه طبقه- در مقایسه با ساختمان دو طبقه- یک 
ششم محوطه را می توان به فضای سبز اختصاص داد.

د( تجمــع همین حجم در پنج طبقه، فقط 1/20 به مســاحت فضای ســبز 
ساختمان چهار طبقه می افزاید. این بدان معناست که با انباشتن حجم مشخصی 
در 2، 3، 4، 5 طبقه یا بیشــتر و افزایش تعداد طبقات، مســاحت خالص افزوده 
شــده برای فضای باز)فضای سبز( از یک به دو، دو به سه قابل مالحظه است. اما 

در ساختمان های بیش از 4 طبقه این مقدار بسیار ناچیز می شود.
3- مثالی در مورد ساختمان ســازی در شــهرهای اروپایی: مقایسه خانه های 
حیاط دار در یک محدوده مشــخص با ساختمان های بلند و مرتفع نشان می دهد 
که فاصله آن ها از یکدیگر بر  اســاس قوانین ساختمان سازی اروپا به این صورت 
است که هر چه ارتفاع ساختمان ها بلندتر باشد باید فاصله بیشتری بین آن ها در 
نظر گرفته شود تا بتوانند حتی در زمستان هم از نور خورشید بهره مند شوند. در 
این صورت یک خانه حیاط دار 3 طبقه، نســبت به یک ساختمان بلند 10 طبقه، 
به میزان 20% فضای مسکونی بیشتری فراهم می آورد.به عالوه در هر یک طبقه 
خانه حیاط دار، ســاکنان باید از یک فضای سبز خصوصی در فضای باز بهره مند 
باشــند یعنی طبقه اول می تواند از فضای سبز حیاط استفاده کند، طبقه دوم از 

فضای سبز تراس و طبقه سوم به پشت بام دسترسی دارد.

شکل 22. خانه های حیاط دار اروپایی

8( راهبردهای دفاعی در برابر مزاحمت ناشی از وسایل نقلیه 
موتوری: 

ترافیــک: به کار بردن اصل مارپیچ برای عدم ورود به محدوده پر 
ترافیک، کاهش ســرعت با ایجاد موانع سرعت گیر مناسب، توسعه 
تسهیالت شهری مانند ماشین های باری کوچک مخصوص تحویل بار 
در محل، محدود کردن تعداد جای پارک ماشین ها و گسترش مناطق 
مسکونی، تخصیص ماشین های فرسوده برای حرکت در خیابان های 

بیرون شهر و کمربندی ها.

شــهرهایی که برای مردم ساخته شــده اند نه برای ماشین های موتوری: این 
شــهرها در بر گیرنده شبکه ای مارپیچ هستند که در آن به دلیل وجود خانه های 
حیاط دار فضای کمی برای خیابان ها باقی می ماند اما در عین حال در آن ها شبکه 

قابل سکونتی از کوچه ها، میدآن ها و خیابان های بن بست مشاهده می شود.

شکل 23. بخشی از شهر قدیمی یزد               شکل 24. نقشه خیابانی، قرن 19، قاهره
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شکل 25. طراحان اروپایی سعی دارند تا خیابان های مناطق مسکونی را از ترافیک مصون دارند، 
گرچه در این مکان ها ماشین ساکنان و فروشندگان محلی نیز وجود دارد. محدود کردن فضای 

خیابان ها به درختان و پارکینگ ها، ماشین ها را مجبور می کند تا آهسته تر حرکت کنند که این امر 
منجر به کاهش سر و صدا و افزایش امنیت مردم می شود.

شکل 26. ماشین های رایج کاماًل با ساختار کوچه ها سازگارند و باید آنها را مستثنی کرد. اما الزم 
است ماشین های باری کوچک )Van( با دوچرخه و سه چرخه های الکتریکی جایگزین شوند.

9( فضای سبز شهری: 
درختان موجب تهویه مطبوع شــهر می شــوند شاخ و برگ آنها 
سایه ایجاد می کند و بر روی خیابان ها سایه بان های گنبدی شکل و 
سرسبز به وجود می آورند. همچنین از گرمای سوزان و تنوری مانند 
هوا (یعنی گرمای بیش از حد خیابان های آســفالت و ساختمان ها( 
جلوگیری می کند؛ به عالوه گرد و غبار را می زدایند و از طریق تبخیر 
و تعریق خود هوا را خنک می سازد و به طور کلی طبیعت زنده را یک 

بار دیگر به دنیای مصنوعی و سیمانی معرفی می کند.

توضیحات:
بهترین کار این اســت که شهرسازی را با درختان آغاز کنیم، چرا که چندین 
سال طول می کشد تا گیاهان رشد کنند و نمی توان توقع داشت که مردم بتوانند 
بدون درختان زندگی کنند. )البته در گذشــته و حتی تا قرن بیستم این مسأله 

مورد تأیید طراحان شهری و باغبانان ایرانی بوده است.(

شکل 27. تراس های روی بام و حیاط های کوچک با اندکی گیاهان سبز در یک شهر اسپانیایی که 
حریم خصوصی افراد را حفظ کرده و تحت تأثیر صدای خیابان ها نیست.

شکل 28.حیاط کوچک و باریک مدیترانه ای با گیاهان رونده که به دیوارها سایه انداخته، هوا را 
مرطوب کرده و طنین صدا را کاهش می دهد.

10( آب: 
در مواردی که کیفیت آب آشــامیدنی الزم و حائز اهمیت است 
مانند آب آشامیدنی، آب آشــپزخانه و بهداشتی، از آب لوله کشی 
اســتفاده می شود. قنات ها و جوی ها به عنوان دومین منبع آب باید 
مورد توجه قرار گیرند که برخی از کاربردهای آن به قرار زیر است: 

- آبیاری ریشــه درختان پر برگ مانند درخت افرا و سپیدار که 
در طرفین خیابان ها ســایه می افکند و در واقع "سر در آتش و پا در 

آب" دارند.
- پــر کردن آب انبارها برای مصارف غیر آشــامیدنی مانند تمیز 
کردن دستشویی ها، آبیاری باغ ها و همچنین به عنوان منبع ذخیره 
آبــی در موارد بحرانی مانند مهار آتش یــا در صورت بروز نقص در 
سیستم لوله کشــی. آب انبارها به عنوان یکی از میراث معماری و 

ارکان ارزنده فرهنگ ایرانی تلقی می شوند. 
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شکل 29. کوه ها، آبی که از طریق قنات ها به شهر برده می شود را تأمین می کنند )همان طور که 
از داخل هواپیما مشاهده شده است.( آب قنات، آب انبارها را پر می کند که منابع ذخیره آب برای 
ساختمان های عمومی و منازل شخصی تلقی می شود و اغلب به کمک بادگیرها این آب، تازه و 

خنک نگاه داشته می شود.

شکل 30. قنات ها آب خود را به شبکه ای از جوی ها می ریزند. این جوی ها نقش رگ های خونی و 
مویرگ های بدن را دارند و شهر را تمیز و سیراب می کنند. آنها همان رموزی هستند که بیابان ها 
را به شهرهای سبز و خرم تبدیل کنند. درختان شهری با گیاهان بیابانی تفاوت دارد )زیرا یک 

کاکتوس نمی تواند تغییری در آب و هوای محلی ایجاد کند(. برگ گیاهان شهری هوا را مرطوب 
می سازد و از طریق تبخیر و تعریق محیط اطراف خود را خنک می سازد )یک درخت سالم، روزانه 

300000 کیلوکالری گرما را از محیط اطراف خود جذب می کند-این درختان از اصل "سر در آتش 
و پا )ریشه( در آب" پیروی می کنند، اصفهان.

10( استفاده از مزایای موارد زیر که باید بر مشکالت دستیابی 
به آن ها غلبه کرد:

آب و هوای کویر در ایران بســیار خشک است. تبخیر در هوای 
خشک بیشترین تأثیر خنک کنندگی را دارد که ناشی از افت شدید 
رطوبت هوا است و تفاوت دما میان یک دماسنج خشک و مرطوب در 

محیط هایی که رطوبت متفاوتی دارند حاکی از آن است. 
تفاوت دما میان روزهای گرم و شــب های خنک کویر بسیار زیاد 
اســت، خصوصًا در جاهایی که بیش از 1000 متر باالتر از سطح دریا 
قرار دارد. خانه های حیاط دار، هوای خنک شبانگاهی را برای روز بعد 
حفظ می کنند. به طور کلی، قبل از اینکه در ســاختمان ها سیستم 
سرمایش الکتریکی تعبیه شود باید طراحان ساختمان همه امکانات 
الزم را فراهم آورند و ســاختمان ها را بــه گونه ای طراحی کنند که 
بتواند از هوای خنک شبانگاهی به بهترین نحو استفاده کند (تهویه 

شبانگاهی(.
- نور خورشــید در ایران منبع قابل دوامــی از انرژی را تأمین 
می کند که در درجه اول برای گرم کردن آب و ســپس برای خنک 
کردن آن مورد استفاده قرار می گیرد، به این معنی که پس از جذب 
نور خورشید و تبدیل آن به جریان الکتریسیته، مولکول آب شکافته 
می شود تا انرژی خورشــیدی را به صورت هیدروژن خالص ذخیره 
کند، که یک منبع ســوخت در آینده تلقی می شود و برای رانندگی 
یا تولید الکتریسیته توسط سلول های اتمی با بازده بسیار باال (%60( 

مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 31. در این کوزه آب های نفوذپذیر که در دره نیل به عنوان Zeers شناخته می شوند، دمای 
آب را 13 درجه سانتی گراد اندازه گرفته ایم در حالی که دمای محیط اطراف 28 درجه سانتی گراد 

بود.
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شکل 32. با رطوبت هوای نسبتاً باال به اندازه 80 درصد، تأثیر خنک کنندگی تبخیر فقط 2 و 3 
درجه سانتی گراد است. افزایش رطوبت هوا به مقدار حدود 40 درصد، تأثیر قابل مالحظه ای دارد 

یعنی تا 11 درجه سانتی گراد و در رطوبت هوای 15 درصد، به اندازه 17,4 درجه سانتی گراد 
می رسد.

12( در خصوص بناهای احداث شده:
اعم از بناهای فرهنگی و طبیعی- که بی شک مصالح فوق العاده ای 
در ساخت آنها به کار رفته و به شــهر خصوصیت منحصر به فردی 
می بخشد و آن را برای شهروندان و بازدیدکنندگان جالب و دوست 
داشتنی می سازد. بازسازی ساختمان های قدیمی در بسیاری موارد 
از تخریب بهتر است. این امر در مورد انرژی نیز صادق است. بازسازی 
یک بنای احداث شده مقدار قابل مالحظه ای از انرژی که در مصالح 
دیوارهای اصلی آن وجود دارد را حفظ می کند (که این انرژی معادل 
یک سوم انرژی الزم برای بنای یک ساختمان جدید است و همچنین 
بدین ترتیــب در هزینه حمل و نقل و دفن زبالــه نیز صرفه جویی 
می شود(. به عالوه بازسازی یک ســاختمان می تواند موجب حفظ 
جذابیت و زیبایی یک مکان شــود. درختــان کهن اغلب به عنوان 
مرجعی برای شناسایی جهت جغرافیایی هستند. همچنین صخره ای 
که در میان یک شهر قد برافراشته، ویژگی منحصر به فردی را به آن 
شهر می بخشد، مانند شهر ادینبرگ یا سالزبورگ. آنچه یک شهر در 
آینده به آن تبدیل خواهد شــد بستگی دارد به آنچه شهر در قدیم 

بوده است.

شکل 33. بازار قزوین

 شکل 34. کاشان
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گردآورنده: لنا سیلوربرگ
Prepared by: Lena Silverberg

بهره ور، راحت،  انرژی-  به راستی  استاندارد ساختمانی که 
مقرون به صرفه و همزمان متعهد به حفظ محیط زیســت 

است.
خانه غیرعامل یک نام تجاری نیســت، بلکه یک ایده ســاختمانی اســت که 
مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی کرده و می تواند توسط هرکسی اجرا شود.
با این حال، خانه غیرعامل صرفاً یک ساختمان با مصرف انرژی پایین نیست.

خانــه غیرعامل، صرفــه جویی در انرژی تــا %90 در مقایســه با نمونه  ■
ســاختمان های اروپای مرکزی و بیش از %75 در مقایســه با ســاختمان های 
متعارف جدید را میسر می سازد. میزان مصرف سوخت گرمایشی خانه غیرعامل 
)گازوئیل( کمتر از 1/5 لیتر در هر مترمربع از فضای زندگی در ســال% یعنی به 
مراتب کمتر از نمونه های ســاختمان با مصرف انرژی کم می باشد. در این مقاله 
صرفه جویی مشابه در انرژی براي اقلیم با آب و هوای گرم که در آن برای خنک 
کردن ســاختمان در مقایسه با گرم کردن آن نیاز بیشتری به انرژی وجود دارد، 

نشان داده شده است.
خانه غیرعامل با توجه به ســطح باالی آسایش در آن نیز ستوده می شود.  ■

اینگونه خانه ها با اســتفاده از منابع انرژی داخل ساختمان از جمله گرمای بدن 
ساکنان یا گرمایش خورشیدی وارده به ساختمان -که گرمایش را بسیار آسان تر 

می کنند- گرم می شوند.
پنجره های خاص و پوسته ساختمانی متشکل از دیوارهای خارجی، سقف  ■

و دال کف کاماًل عایق، ســطح مطلوبی از گرما را در درون خانه ثابت و گرمایش 
نامطلوب را از خانه دور نگه می دارند.

سیستم تهویه، به منظور تأمین کیفیت مطبوع محیط، همواره هوای تازه  ■
را )بدون ایجاد جریان هوای گرم ناخوشــایند( به درون فضا می دمد و دســتگاه 
بازیابی گرمایش، اســتفاده دوباره از هوای گرم موجود در لوله خروجی را میسر 

می سازد.
صرفه جویی گسترده انرژی در خانه غیرعامل با استفاده از اجزای ساختمانی 
بســیار کارآمد به لحاظ انرژی و سیستم تهویه با کیفیت خوب به دست می آید: 
از آسایش ســکنه به هیچ وجه کاسته نخواهد شد بلکه به طور قابل مالحظه ای 

سطح آسایش آن ها افزوده می شود.
خانــه غیرعامل وظیفه صرفه جویی در انــرژی و کاهش گازهای گلخانه ای را 
نــه فقط به مقدار کم بلکه به میزان زیاد بــه عهده دارد و این صرفه جویی را نه 
تنهــا بطور نظری بلکه عمال در زندگی واقعی انجام می دهند. نمودار زیر نشــان 
دهنده مقادیر مصرف اندازه گیری شــده در خانه های کم انرژی و در خانه های 

غیرعامل است.
اســتاندارد خانه غیرعامل، اســتاندارد ساخت و ســاز پایدار است و قطعنامه 
پارلمان اروپا مورخ 31  ژانویه 2008 خواســتار اجرای آن توسط تمام کشورهای 
عضو اتحادیه تا ســال 2011  است. در 17 نوامبر 2009، پارلمان و شورای اروپا 

 ویژگی های طراحی و ساخت خانه غير عامل
Design and Construction 

Characteristics of Passive House

سال 2020 را به عنوان ضرب االجل همه ساختمان های جدید درجهت رسیدن 
به ساختمان انرژی نزدیک صفر اعالم کرد.

تصویر زیر انرژی مصرف شــده برای گرمایش در 2 محیط مسکونی: یک خانه 
کم مصرف انرژی )سمت چپ( و یک خانه را مقایسه می کند. 

خانه غیرعامل جوابگوی همه شرایط و دارای همه 
مزایا است

آسایش

اســتاندارد خانه غیرعامل ســطح جدیدی از کیفیت هماهنگي بین حداکثر 
ســطح آســایش )هم در طول ماه های ســرد و هم ماه هاي گرم( و هزینه های 
منطقی ســاخت و ســاز یعني موضوعی که بطور متوالي توســط ساکنان خانه 

غیرعامل تایید شده است را ارایه مي دهد.
کیفیت

خانــه غیرعامل با توجه به بهره وری آن نســبت به ســطح باالی عایق کاری 
و طراحی درزبندی مورد تحســین اســت. اصل مهم دیگــر "طراحي بدون پل 
گرمایشــي" است: عایق, بدون هیچ گونه "نقاط ضعیف یا آسیب پذیر" در اطراف 
ســاختمان استفاده یا اعمال مي شــود، تا گوشه های ســرد و همچنین اتالف 
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حرارتی شــدید حذف گردد. این روش یک اصل ضروری دیگري براي اطمینان 
از ســطح باالی کیفیت و آسایش در خانه غیرعامل و در عین حال پیشگیری از 

خسارات وارده ناشي از تجمع تدریجي رطوبت است.

بوم شناسی

ممکن اســت در آغاز این مقاله از عدم اشــاره به جنبه های زیســت محیطی 
شگفت زده شــده باشید. خانه غیرعامل بنا به تعریف ســازگار با محیط زیست 
است: زیرا با استفاده از انرژی اولیه بسیار کم، بدون ایجاد هر گونه آسیب زیست 
محیطی، منابع انرژی کافی را برای نسل های آینده باقي مي گذارد. انرژی اضافی 
مورد نیاز برای ساخت خانه غیرعامل )انرژی نهفته( در مقایسه با انرژی که بعدها 
ذخیره مي شــود ناچیز اســت. به نظر می رسد این موضوع آنقدر واضح است که 
بــرای اثبات آن نیازي به ارایه مدارک تشــریحي اضافی وجود ندارد. اما بهتر آن 
است بیان شــود که استاندارد خانه غیرعامل این ســطح از پایداری را برای هر 
کســی که مایل به ایجاد ساختمان جدید یا نوســازی یک ساختمان مسن تر با 
قیمت مقرون به صرفه باشد فراهم می کند؛ این کار اقدامی عملي برای حفاظت 
از محیط زیســت است که بسیار مؤثرتر از صرف صحبت کردن در مورد حفاظت 

از محیط زیست مي باشد.

صرفه جویی در هزینه

آیا خانه غیرعامل ســرمایه گذاری خوبی است؟ خانه غیرعامل نه تنها در دراز 
مدت موجب صرفه جویی در پول می   شــود، بلکه با کمال تعجب از همان ابتدا 

عموما ارزان و قابل ســاخت است. سرمایه گذاری در اجزای ساختمانی با کیفیت 
که طبق اســتاندارد خانه غیرعامل الزامی است، با حذف سیستم های گرمایش و 
خنک کننده گران کاهش می یابد. حمایت مالی فزاینده در بســیاری از کشورها، 

ساخت خانه غیرعامل را هرچه بیشتر امکان پذیر می سازد.

نتایج سنجش شده

اندازه گیری های انجام شــده در 114 آپارتمان غیرعامل که بخشی از پروژه 
CEPHEUS اســت، نشــان داد که میزان پس انداز متوسط انرژی تقریباً 90% 
است. به عبارت دیگر، خانه غیرعامل "خانه ای با شاخص 10" است که تنها یک 

دهم از انرژی مورد استفاده در خانه متوسط را مصرف می کند.

چندکاربردی یا چند منظوره بودن

هر معمار باکفایت و توانایــی می تواند یک خانه غیرعامل را طراحی کند. هر 
ســاختمان جدیــد در هر نقطه از جهان را می توان بــا ترکیب اقدامات جزیی با 
هدف رســیدن به استاندارد خانه غیرعامل  طراحی کرد. به عالوه استاندارد چند 
منظوره خانه غیرعامل به طور فزاینده ای در ســاختمان های غیر مسکونی مانند 

ساختمان های اداری و مدارس کاربرد دارد.

بهسازي

اســتاندارد خانه غیرعامل می تواند از طریق بهســازي )یا حتي بهینه سازي( 
اجزای موجود یا استفاده از اجزاء مشابه خانه غیرعامل نیز اعمال شود. بخش های 
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زیر مثال ها و توصیه های مفیدی را در مورد صرفه جویی انرژی ارایه می دهد.
تجربــه عملی از خانه غیرعامل- باید یک نمونه عملــی را دید تا بتوان آن را 

باور کرد
برای خانه غیرعامل یک روز بین المللی تعیین شــده اســت. در این رویداد، 
صدها نفر از ساکنان خانه های غیرعامل درهای خانه خود را به روی عالقه مندان 
میگشــایند تا زندگی در یک خانه غیرعامل را تجربه کنند. روز بین المللی خانه 
غیر عامل توسط انجمن بین المللی خانه غیرعامل)iPHA(  و وابسته آلمانی خود 

IG Passivhaus  تعیین شده است.

عملکرد خانه غیرعامل: 
خانه غیرعامل اســتاندارد پیشــرو جهانی در ساختمان ســازي با مصرف کم 
انرژی اســت: نیاز یک خانه غیرعامل به انرژي کمتر از 10 درصد میزان استفاده 
ســاختمان ها در اروپاي مرکزی اســت و این به معنای صرفه جویی در انرژی تا 
%90 است. صاحبان خانه هاي غیرعامل کمتر نگران افزایش قیمت انرژی هستند.

خانه غیرعامل نیاز به کمتر از 15 کیلووات ساعت بر متر مربع در سال انرژي 
برای گرم کردن یا خنک کردن فضای زندگی دارد.

بار گرمایش/ سرمایش، حداکثر به میزان 10 وات بر مترمربع محدود مي شود.
مصرف اولیه انرژی نباید از 120 کیلووات ساعت بر متر مربع تجاوز کند.

خانه غیرعامل باید به طور کامل درزبندی شود و روند تغییر هوا در آن محدود 
به 50% = 0,6   درساعت باشد.

در آب و هوای گرمتر و یا در ماه هاي تابستان، حداکثر دماي هوا نباید در بیش 
از 10 درصد از زمان روی دهد.

خانه غیرعامل یک مفهوم ساخت و ساز پایدار است که شرایط مقرون به صرفه 
و با کیفیت بودن و همچنین سالمت و آسایش را فراهم می کند و اصول آن کامال 

ساده و قابل درک هستند :
در ســاختمان هاي جدیدتر که به تدریج هرچه بیشــتر درزبندی مي شــوند، 
تهویــه از طریق نقاط اتصال و درزهــا به تنهایی برای تامین هوای تازه در داخل 
ســاختمان کافی نیســت. باز کردن پنجره ها، که توصیه نیز می شود، زیاد مفید 
نیســت. هوای تازه، صرفا براي رفاه نیست بلکه ضرورتي برای زندگی سالم است. 
بنابراین سیستم های تهویه، فن آوری کلیدی برای همه ساختمان های مسکونی 

و درجهت بهسازي هاي آتي است.
گرچه سیستم های تهویه در شروع کار نیاز به سرمایه گذاری اضافی دارند اما 
در نهایت موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های انرژی می شــوند، البته 
به این شرط که سیســتم های پربازده و کم هزینه باشند. سیستم های تهویه با 

کیفیت خانه غیرعامل، هزینه های اجرایی هر ساختمان را کاهش خواهند داد.
طرح یا ایده خانه غیرعامل در این مرحله وارد عمل می شــود: با توجه به آنکه 
ضروري است مقدار زیادی هوای تازه به فضای داخل ساختمان دمیده شود، چرا 
از این هوا برای گرم کردن استفاده نشود؟  بدون مقدار اضافی هوا، بدون هر گونه 
بازچرخش هوا، بدون هیچ ســر و صدا یا جریان هواي ناخوشایند؟ به این ترتیب 

سیستم تهویه به مراتب بیش از حد انتظار مفید واقع مي شود.
این روش "گرم کردن هواي ورودي" تنها در ساختمان های کامال عایق بندی 
شــده یعني در خانه غیرعامل کارآمد اســت. به عقیده کارشناســان: بار انتقال 
گرمایش باید کمتر از 10 وات بر متر مربع باشــد تا اطمینان حاصل شــود که 

گرمایش مورد نیاز را می توان از طریق هوا تأمین کرد.

خانه غیرعامل % طرح پیشرو در:

عایق بندی
طراحی بدون پل گرمایش

ساختمان سازی به صورت درزبند
تهویه بازیابی گرمایش

پنجره کامال عایق

خدمات ساختمانی نوآورانه
تعــادل انرژی در کل موجب اطمینان می شــود تا همه ایــن جزئیات کامال 
هماهنگ شــوند. این تعادل با اســتفاده از بســته برنامه ریــزی خانه غیرعامل  

)PHPP( برقرار می شود.
نمونه هایی از خانه های غیرعامل موجود و ساکنان آنها تایید میکنند که: طرح 

خانه غیرعامل عملی است!
اصطالحــات "نمونه های خانه غیرعامــل" )Passive House examples( و 
 external( "پایگاه داده های خارجی در مورد خانه های غیرعامل ســاخته شده"

data base on built Passive Houses( در اینترنت قابل جستجو هستند.

"راز" خانه غیرعامل در چیست؟

1( خانه غیرعامل تنها یک طرح تئوری بر روی کاغذ نیست
نمونه هــای ســاخته شــده از خانة غیرعامل در سراســر جهــان و در قالب 

ساختمان های واقعی، اجرایی و کاربردی بودن آن را اثبات می کنند. 
2( طرح خانه غیرعامل در کارهای واقعی به اثبات رسیده است

 چندیــن هزار خانه غیرعامل در ارتباط با کیفیت هوا، آســایش گرمایشــی، 
مصرف انرژی، و نحوه ســاخت و همچنیــن هزینه های عملیاتی اجرا و نتایج آن 
منتشر شده است. نتایج نشان می دهد که این طرح تعهدات خود را به طور کامل 
برآورده می کند:  ســطح بهبود یافته آسایش سکنه همراه با مصرف بسیار پایین 

)بطور پایدار کم( انرژی.
3( خانه غیرعامل مقرون به صرفه است

حرفه   ای های ســاختمانی در چندین کشــور با شــرایط مختلف اقلیمی و 
سنت های ساختمان ســازی نشان داده  که : توسعه اســتاندارد خانه غیرعامل 
براســاس تجارب و دانش موجود در بخش ساختمان امکان پذیر است. آنچه که 
برای این کار الزم اســت عبارت است از: فناوری ویژه و بهترین اجزای کاربردی 
  Passipedia ســاختمانی )یعنی پنجره ها و واحدهای بازیابی گرمایش(. سایت

پایگاه داده ای توسعه این دانش است.
4( خانه غیرعامل حداکثر سطح آسایش را فراهم می کند

از 40 ســال قبل )2012-1972(، معنای آســایش گرمایشــی برتر براساس 
مطالعات علمی )یعنی نشریه "آسایش حرارتی" توسط Ole Fanger ( شروع به 
تدوین کرده است: نتایج مندرج در نشریه "آسایش حرارتی"، اساس استانداردهای 
بین المللی مدرن در مورد آسایش حرارتی از قبیل   ISO 7730 شد. ایده خانه 
غیر عامل براســاس تحلیل کاملی از چگونگی دســتیابی به سطوح برتر آسایش 

عمدتا با اجزای غیرعامل در شرایط مختلف محیط طبیعی استوار است.
5( خانه های غیرعامل، پایدار  هستند

6( خانه های غیرعامل بیشتر به نفع تولید کنندگان منطقه ای است
محصوالت ویژه خانه غیرعامل، بهترین محصوالت کاربردی در سراســر جهان 
محسوب می شــوند: مقادیر حداقل % )رســانندگی گرمایی(، پنجره های عایق، 
بازیابی حداکثر گرمایش. این محصوالت عمدتا توســط شــرکت های کوچک و 
متوسط در ســطح محلی و منطقه ای تولید می شود. این برای اجزای غیرعامل 
کافی اســت، چرا که منابع در همه جا دردسترس هستند. بطور مثال، مواد عایق 
را می توان از منابع بســیار متفاوت تولید کرد. مواد اصلی همیشــه تنها هوایی 
اســت که در فضاهای کوچک نگهداری شده و بسیار آرام حرکت می کنند. مواد 
ســازه ای عباتند از پشــم، نی، الیاف چوب، کاغذ، پشم معدنی، انواع مختلفی از 
پالســتیک، سیلیکات کلسیم اسفنجی، شیشــه  حباب دار و... این یک ساخت و 

ساز باز است و همگان می توانند در آن مشارکت نمایند.
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اولیــن خانه های با مصرف انرژی به میزان صفر )یا خانه های انرژی صفر( که 
در ســال های  دهه 1970 ساخته شدند به سیستم های فنی پیچیده و پر هزینه 
نیاز داشــتند. اما امروزه، با توجه به تجربه خانه های کم مصرف، رویکرد عملی تر 
و آسان تری دردسترس می باشد: خانه های مقرون به صرفه، کامال عایق و بدون 
هرگونه سیستم گرمایشــی )که خانه های غیرعامل نامیده می شوند(، استاندارد 

آینده را تشکیل می دهند. 
خانه های غیرعامل، ساده، قابل اعتماد، مردم پسند و در عمل راحت هستند. 
تا همین اواخر، حتی کارشناســان انتظار نداشــتند که راه حل مشکالت زیست 
محیطی مربوط به استفاده از انرژی برای گرمایش فضا به این سادگی باشد. بااین 
وصف، تهیه خانه "انرژی- خودکفا" امکان پذیر شــده است. اگر چه هنوز تالش 

تکمیلي بسیار است، انتظار می رود پیشرفت های بیشتری پیش رو باشد.
اوایــل دهه 1970، کوتاه زمانی پس از ســاخت اولیــن نمونه های خانه های 
غیرعامــل در رابطه با ســاخت پنجره ها و فن آوری تهویه، پیشــرفت های قابل 
توجهی حاصل شــد و پیشرفت های بیشــتری هنوز در راه است. خانه "انرژی- 
خودکفــا" برای اجرا در مناطقی که تأمین برق و منافع زیســت محیطی در آن 

مشکوک است هنوز بسیار گران و پیچیده می باشد.

خانه های انرژی صفر و گرمایش صفر
Zero and Zero Heating Energy Houses

توسط: پروفسور Wolfgang Feist، موسسه خانه غیرعامل،Darmstadt، آلمان
.Prepared by: Mina Ebrahimi Keyhani, Ph.D گردآورنده: دکتر مینا ابراهیمی کیهانی

خانه کم مصرف (انرژی(

از ســال های دهه 1970، برخی از معماران و دانشــمندان تالش کرده اند تا 
 KORSGAARD 1976[[ به اهــداف "خانه های صفر انرژی" دســت یابنــد
HÖRSTER 1980[ ,]SHURCLIFF 1981],[ . وظیفــه کاهــش مصــرف 
انرژی یک خانه به صفر بسیار چالش برانگیز است و تا کنون تنها در چند پروژه 
آزمایشــی پرهزینه عملی شده است. اگر چه خانه صفر انرژی از نظر فنی امکان 

پذیر است اما از نظر اقتصادی هنوز عملی نیست.
تجربه، منجر به انتخاب هدف نسبتا متوسطی شده است: خانه های کم انرژی 
)LEH(  ثابت کردند که اســتاندارد مقرون به صرفه تر و ســاده تری هستند که 
می توانند به ســرعت اجرا شــوند. خانه  های کم انرژی تقاضای گرمایش ساالنه 
کمتر از 70 کیلووات ســاعت/)متر مربع مساحت( بسته به فضای زندگی دارند. 
بدین ترتیب، مصرف انرژی گرمایشی آنها حدود دو سوم کمتر از ساختمان های 

موجود است.
در ســال های آغازین دهه 1980 تعداد زیــادی از خانه های کم انرژی برای 
پروژه   های نمونه تحقیقاتی در ســوئد ساخته شد. این استاندارد آنقدر موفق بود 
که حتی از استانداردهای ساختمانی که خانه های کم انرژی تا اواسط دهه 1980 
Nybyg�"  عمدتا به تبعیت از آنها ســاخته شدند پیشــی گرفت. با وجود قانون

gnadsregler"  در سال 1991، استاندارد انرژی پایین در آن کشور اجباری شد. 
طی ســال های متمادی، خانه های کم انرژی حتی هدف سیاسی این کشور برای 

رهایی از وابستگی به سوخت نفت بوده است.
مقــررات صرفه جویی در انرژی )EnEV(  ســال 2010 که اکنون در آلمان 
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معتبر است بطور تقریبی با اســتاندارد خانه های کم انرژی مطابقت دارد. با این 
حال، در آلمان نیز استاندارد ساختمانی روز بهتر از مقررات اجباری دولتی است.
مقایسه تقاضا برای انرژی اولیه در استانداردهای مختلف انرژی خانه غیرعامل

تقاضاي مصرف انرژی گرمایشــی ســاالنه در خانه هــای غیرعامل، تنها 15 
کیلووات ســاعت/)متر مربع مســاحت( آن ها اســت. خانه ها باید با استفاده از 
روش های شــناخته شــده برنامه ریزی شده و به شــیوه هزینه مقرون به صرفه 
ســاخته شوند؛ عایق گرمایی خوب، پیشــگیری از پل حرارتی، بدون درز بودن، 
پنجره ســه جداره انعکاس دهنده نور و تهویه کنترل شده خانه با بازیابی حرارت 
بسیار ضروری اســت. بدین ترتیب امکان گزینش سیســتم گرمایشی جداگانه 
بوجود می آید. سیستم تهویه موجود را می توان برای توزیع گرمایش که به طور 

همزمان توسط سیستم آب گرم تأمین می شود به کار برد.
حداکثر تقاضای ساالنه برای انرژی اولیه در خانه های غیرعامل نیز ثابت است 
و شامل انرژی الزم برای پمپ ها، هواسازها، روشنایی و لوازم خانگی، و همچنین 
بــرای گرم کردن و تأمین آب داغ می شــود. در حال حاضر، محدوده مجاز برای 

واحدهای مسکونی 120 کیلووات ساعت/متر مربع مساحت است.
اجرای اســتاندارد در مقیاس گسترده مســتلزم گذراندن دوره های آموزش 
پیشــرفته توسط معماران، مهندسان متخصص و معامله گران حرفه ای می باشد. 
بدین منظور موسســه خانه غیرعامل فرصت آموزش پیشرفته را با همکاری دیگر 

شرکای اروپایی فراهم کرده است.
طیف وســیعی از محصوالت نوآورانه ســاختمان )شیشه های منعکس کننده 
نور با مقدار پایین رســانندگی گرمایی، قاب پنجره عایق، قطعات پیش ســاخته 
ســاختمانی برای پیشگیری و کاهش پل حرارتی( اجرای سریع این استاندارد را 
تسهیل می کنند. گواهی موسسه خانه غیرعامل به محصوالتی که این شرایط را 

برآورده می کنند تعلق می گیرد.

خانه های گرمایش صفر 
با اعمال اقدامات اضافی ســاخت، خانه غیرعامل می تواند بیشتر در قالب یک 

"خانه گرمایش صفر" متحول شود:
خانه گرمایش صفر، ســاختمانی است که تقاضای گرمایش ساالنه آن به طور 
متوسط صفر است. حتی در سردترین روز نیز نباید نیازی برای گرم کردن کمکی 

در چنین خانه ای وجود داشته باشد.

توسعه پیشرفته با تالش افزوده همراه است

با توجه به تجربه، صرفه جویی مداوم در مصرف انرژی از طریق استانداردهای 
بهبود یافته بطور فزاینده ای پیچیده تر می شود.

براســاس یک ســاختمان معمولی جدیــد )70 کیلووات ســاعت/متر مربع 
مساحت(، رســیدن به استاندارد خانه غیرعامل با 15 کیلووات ساعت/)متر مربع 

مساحت( نسبتا آسان است.
اما آخرین 15 کیلووات ســاعت/)متر مربع( نیاز به هزینه های بسیار دارد که 
در آب و هوای اروپای مرکزی از نظر مالی غیر قابل توجیه اســت: بازیابی بیشتر 

ســرمایه گذاری امکان پذیر نیســت زیرا خانه غیرعامل در حال حاضر خود را از 
نیاز به سیستم گرمایش جداگانه رهانده است.

 Darmstadt Kranichstein بــا این وجود، برای اولین بار، خانه غیرعامل در
نشان داد که در حال حاضر تحقق هدف خانه گرمایش صفر با هزینه های اضافی 
قابل توجیه، فقط با اجرای اقدامات بیشــتر غیرعامل به راحتی امکان پذیر است. 
در ســال 1994، در یکی از واحدهای مسکونی آن ساختمان، پانل های کشویی 
عایق که در شــب های زمســتان برای درزبندی کار گذاشــته می شدند مقادیر 
رســانندگی گرمایی پنجره را به کمتــر از 0/3 وات بر )متر مربع کلوین( کاهش 

دادند.
با توجه به این کاهش اضافی در اتالف گرما، لزومی به روشــن کردن سیستم 
گرمایش کمکی نبود و در نتیجه خانه تنها از طریق استفاده از انرژی خورشیدی 
 .]FEIST 1995[ "غیرعامل و چند منبع حرارتی موجود داخلی "گرم می شــد
بــا توجه به آنکه در طول ســال )شــامل دوره های زمانی که اســتفاده از منابع 
اضافی گرمایش داخلی، مطلوب نیســت( استفاده از وسایل خانگی بسیار کارآمد 
الکتریکی و روشــنایی بسیار مهم است، با کاهش بیشتر در منابع حرارت داخلی 
-مثاًل با توجه به روشنایی کارآمد تر با استفاده از جدیدترین نسل LED-  گزینه 

خاموش کردن گرمایش کمکی کمتر قابل اعمال است.  
با توســعه فزاینده اجزای خانه های غیرعامل ساخت خانه های گرمایش صفر 
در آینده ســاده تر خواهد شــد. این پیشــرفت می تواند به راحتی  با استاندارد 
خانه های غیرعامل همراه باشــد. مسلما، می توان پرسید که آیا کاهش بیشتر به 
مقــدار تقریبا ناچیز 15 کیلووات ســاعت/)متر مربع( به "دقیقا" صفر، از اهمیت 
اقتصادی یا زیست محیطی برخوردار است. خانه هنوز هم نیاز به اتصال الکتریکی 
دارد، هیچکس دوســت ندارد بدون یخچال و فریزر، ماشین لباس شویی، ماشین 

ظرفشویی، چراغ و اینترنت باشد. 
خانه های خودکفا به انرژی - خانه های کامال صفر انرژی

سوال درمورد بهره وری هزینه ها در خصوص متقاضی ترین استاندارد موجود: 
"خانه های خودکفا به انرژی"، حتی با شدت بیشتری مطرح است.

تأمین مابقی نیازهای انرژی از منابع تجدید پذیر
خانه خودکفا به انرژی، جدای از بهره گیری از انرژی های طبیعی مانند تابش 
خورشیدی، باد، و آب زیرزمینی در صورت وجود، نیازی به تأمین انرژی از خارج 

از مکان خود ندارد.
استقالل از انرژی، نه تنها به گرمایش بلکه همچنین به همه کاربردهای انرژی 
در ساختمان مربوط می شــود. بنابراین تأمین آب گرم، تهویه و برق خانگی نیز 
باید به صورت خودکفا ارائه شــود. پریز اتصال به برق و یا تحویل سوخت وجود 

ندارد.
اینکه چنین ساختمانی از نظر فنی قادر باشد این شرایط را برآورد، قبال توسط 
موسســه Fraunhofer، متخصص سیستم های انرژی خورشیدی در فرایبورگ، 
از طریق خانه خورشــیدی مستقل از انرژی خود ]STAHL, VOSS 1992] به 
اثبات رســید. این خانه مابقی نیاز خود به انرژی برای تأمین آب گرم را از طریق 
جذب کننده خورشــیدی و برق خود را از یک سیســتم فتوولتاییک به دســت 
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می آورد، در زمســتان این نیاز از ســلول های هیدروژن سوز که هیدروژن آن به 
روش الکترولیز در تابستان تولید و ذخیره شده است به دست می آید. 

خانه خودکفا به انرژی، از موسسه انرژی 
خورشیدی (فرایبورگ(

آیا محاسبه هزینه به سود، اهمیتی دارد؟

چنانکه که نشــان داده شــد، حتی اگر احداث خانه های مستقل از انرژی به 
لحاظ فنی امکان پذیر باشــند، جای تردید است که عمال بتوانند در آینده قابل 
پیش بینی جایی در جامعه داشــته باشند. از هر روشی که برای تأمین انرژی از 
منابع کامال تجدید شــونده در محل استفاده شــود، تولید انرژی و ذخیره سازی 
فصلــی آن باید افزایش یابد؛ که در هر دو مورد، نه تنها از نظر مالی قابل توجیه 
نیست بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز مبهم است، چرا که سرمایه گذاری اولیه 

قابل توجهی به لحاظ انرژی برای همه سیستم های اضافی )عامل( الزم است.
این امر زمانی قابل اعمال اســت که ســاختمان با روش قابل توجیهی امکان 
اتصال به شــبکه انرژی )مثال برق شــهری( را داشته باشد. شبکه برق قادر است 
به آســانی و با بهره وری هزینه ای باال، بســیاری از وظایفی را پاسخگو باشد که 
اگر بصورت خودکفا قابل دســترس باشند، تنها با تالش نامعقول زیاد امکان پذیر 

خواهند بود، این مزایا عبارت است از:
شــبکه برق، نوســانات در تقاضا بــرای انرژی را با توزیــع آماری مصرف  ■

کنندگان جبران می کند؛
شبکه برق می تواند عرضه مازاد را مدیریت و آن را در چرخه های متوالی  ■

به دیگر مصرف کنندگان انتقال دهد یا آن را ذخیره سازی کند؛
ژنراتورهای برق تجدید شــونده را می توان در واحدهای اقتصادی معنا دار  ■

)مثال ایســتگاه های برق بادی 1 مگاواتی، نیروگاه های ترکیبی برق و گرمایش با 
سوخت فسیلی( به شبکه برق افزود؛

برای خانه های تکی، ذخیره ســازی فصلی در واحد های بزرگ در مقایسه  ■
با واحدهای کوچکتر بیشتر مقرون به صرفه است.

ازاین رو معقول تر به نظر می رســد که حتــی در آینده دور نیز، خانه در مدار 
شــبکه توزیع برق بماند و خودکفا نباشد، به طوری که در صورت لزوم، هرگونه 
انرژی تجدید شونده تولید شده مازاد برمصرف بتواند دوباره به شبکه برق تغذیه 

شود. 
انتظار می رود این روند در آینده تشدید شود و به همین دلیل تقریبا هیچ خانه 
خودکفا به انرژی ساخته نشــد بلکه به جای آن "خانه های افزون-انرژی" تولید 
شدند که انرژی در ساختمان و محوطه )مثال از طریق سیستم های فتوولتائیک( 
تولید و آن را به شــبکه برق تغذیه می کنند و گه گاه نیز از آن انرژی می گیرند، 
اما در طی سال، بیشتر از مقدار انرژی گرفته شده، به آن شبکه تغذیه می شود. 

اتصال به شبکه برق منطقی است
الزم به ذکر اســت که مقادیر کل مصــرف با توجه به اســتاندارد خانه های 
غیرعامــل آنقدر کم اســت که عرضه انــرژی تجدید شــونده از نظر فنی امکان 
پذیر اســت و به لطف تغذیه جبرانی برق تجدید شونده حتی می تواند به لحاظ 

اقتصادی توجیه پذیر باشد.
این مســئله قبال چندین بار به اثبات رسیده است: شهرک خانه های غیرعامل 
و کربــن خنثی در Kronsberg هانوفر ســهام یک ایســتگاه تولید برق بادی را 
به قیمــت تقریبی 2500 یورو برای هر خانه اضافی خریداری کرده اســت. کل 
)متوسط ساالنه( مصرف انرژی خانه ها توسط انرژی تجدید پذیر جبران می شود. 
داده های نظارتی برای این پروژه مســکن نشان داده است که عرضه انرژی واقعا 

مستقل از آب و هوا است.
سطح باالیی از بهره وری انرژی شرط الزم برای استفاده از انرژی تجدید پذیر 
اســت. از آنجا کــه این امر می تواند حتی با توجه بــه مصرف برق در خانه های 
غیرعامل بیشــتر از این بهبود یابد، انــرژی تجدید پذیر در آینده فرصت افزایش 

خواهد داشت. 

خالصه و نتیجه گیری
انتظار می رود که خانه های کم انرژی طی چند ســال به حداقل اســتاندارد 
عمومی برای ســاخت و ســاز جدید در آلمان تبدیل شــوند. بــه منظور اجرای 
گســترده آنها ضروری اســت که فرصتهای آموزشی بیشتر برای همه کسانی که 
با ســاخت و ساز سروکار دارند میسر شــود. خانه غیر فعال نسخه کرانه ای خانه 
کم انرژی است که در آن با توجه به حفاظت حرارتی عالی )15 کیلووات ساعت/
)متر مربع مســاحت(( سیســتم توزیع گرمایش جداگانه مورد نیاز نخواهد بود. 
افزایش رو به گسترشــی در ســاخت خانه های غیرعامل جدید طی چند ســال 

آینده مورد انتظار است.
خانه گرمایش صفر، بدون کاهش قابل توجه در اثرگذاری بر محیط زیست، به 

تالش قابل مالحظه بیشتر ساختمانی
در مقایســه با خانه هــای غیرعامل نیاز دارند. در آینــده، این تالش به دلیل 

پیشرفت و توسعه، به ویژه درمورد پنجره
کاهش می یابــد. با این حال، در آینده قابل پیش بینی، خانه های خودکفا به 

انرژی، هیچ مزیت زیست محیطی
آشــکاری نسبت به طرح هایی که باقی مانده انرژی مورد نیاز خود را از شبکه 

برق موجود تأمین می کنند و مازاد
انرژی تجدیدپذیر تولید شــده خود را دوباره به شــبکه برمیگردانند نخواهند 

داشت. هرچه بهره وری از انرژی در
سیستم های کاربردی و در ســاختمان بهتر باشد، فرصت های بیشتری برای 

حامل های انرژی تجدید شونده وجود
خواهد داشت.
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براســاس آمار صندوق بین المللــي پول، ایران دومین کشــور جهان از نظر 
پرداخت یارانه انرژي به مبلغ 37 میلیارد دالر است. مصرف سرانه انرژي در ایران 
بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشور اندونزي با 225 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر 
کشــور هند با یک میلیارد و 122 نفر جمعیت اســت. از این رو، بهره برداري از 
انرژي در ایران داراي وضعیت ناهنجاري مي باشد. در بخش مسکن، ساختمان و 
شهر سازي در ایران متوسط مصرف انرژي به ازاي هر متر مربع 2/6 برابر میانگین 
مصرف در کشــورهاي صنعتي است. این رقم در برخي شهرهاي کشور به حدود 

4 برابر هم مي رسد.
از کل انــرژي مصرفي در کشــور حدود 25 درصد در بخش مســکن مصرف 
مي گردد. بیشــترین سهم مصرف انرژي در بخش مســکن مربوط به گاز است. 
رعایت مقررات ملي ســاختمان در زمان طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني 
مســکوني و اجراي پارامترهاي مذکور در مبحث 19 مقررات ملي ســاختمان با 
همکاري ســازمان نظام مهندسي ســاختمان نقش مؤثري در کاهش انرژي در 

بخش ساختمان هاي مسکوني خواهد داشت.
مصرف انرژي در ســاختمان هاي مسکوني، شــامل 71 درصد براي گرمایش 

محیط،22 درصد براي گرمایش آب و 7 درصد براي پخت و پز است.
با عنایت به وضعیت مصرف انرژي و اهداف بهینه ســازي مصرف سوخت هاي 
فسیلي، عایق کاري دیوارهاي ساختمان ، کف و بام ساختمان، نصب پنجره هاي 
دو یا ســه جداره، انتخاب تجهیزات و لــوازم خانگي با کارآیي انرژي باال ما را به 

سوي اهداف ایجاد خانه هاي پایدار و شهر پایدار سوق مي دهد.

استفاده از انرژي هاي نو در ایران

براســاس آمار ســازمان انرژي ها ي نو ، در حال حاضر  مجموع تولید انرژي 
تجدید پذیر شــامل انرژي خورشیدي، بادي، زیست توده و آبي کوچک در کشور 
150 مگا وات اســت که حدود 300 میلیون کیلو وات ساعت در سال انرژي برق 
تولید مي نماید که این رقم در مقابل تولید 210 میلیارد کیلو وات ساعت ، رقم 
ناچیزي اســت. طبق برنامه هاي موجود تا پایان سال جاري 150 مگا وات انرژي 
نو به تولید برق کشــور اضافه مي گردد. احــداث دو نیروگاه بادي 215 مگا واتي 
درخواف و تولید 30 مگا وات انرژي بادي توسط شرکت مپنا در دست اقدام مي 
باشد. افزون بر این سازمان توســعه برق ایران برنامه تولید 500 مگا وات انرژي 

نو را در دست انجام دارد.
در حــال حاضر عالوه بر احداث نیروگاه هاي بــزرگ انرژي نو، مانند نیروگاه 
هاي خورشــیدي و بادي، نصب مولدهاي کوچک خانگي به عنوان یکي از روش 
هاي صرفه جویي در هزینه هاي برق مصرفي خانوارهاي ایراني قابل انجام اســت 
.در شهرهاي ایران دردو سال گذشته بهره گیري مجتمع هاي ساختماني اداري 
و مســکوني از پانل هاي خورشیدي  و توربین هاي بادي به صورت محدود آغاز 

شده است.

بهره گیري از انرژي خورشیدي در سراسر کشور 

ظرفیت تابش خورشید در ایران 300 روز افتابی در 90 در صد از خاک کشور 
است که معادل 5 کیلو وات ساعت بر متر مربع  در روز است که این رقم سه برابر 
اروپا اســت. اگر فقط 100 کیلو متر مربع از مساحت 1/6 میلیون کیلومتر مربع 
ایران با پانل ها ی خورشیدی پوشیده شود برق مصرفی تمام  بخش های کشور 
تامین می گردد.با توجه به شرایط اقلیمي کشور نصب پانل هاي خورشیدي براي 
مصرف هاي ساختمان هاي مسکوني در کلیه نقاط و شهرهاي کشور امکان دارد. 
طبق اطالعات سازمان انرژي هاي نو ، خانوارهاي ایراني میتوانند با صرف هزینه 
اولیه حدود 5 میلیون تومان یک پانل خورشــیدي در ساختمان خود نصب کنند 
. پانل هاي خورشــیدي را میتوان بر روي پشت بام و یا در نماي ساختمان نصب 
کرد. یک پانل خورشــیدي 3 کیلو واتي ماهانه 300 کیلو وات برق تولید میکند 

که این رقم مصرف متوسط یک خانوار است.
بر اســاس اطالعات ســازمان انرژی های نو، در ماه های اخیر تعداد بسیاری 
نیروگاه های کوچک خورشیدی  بر روی بام خانه ها و ساختمان های خصوصی 
کشــور نصب شده اند. در خانه شــخصی رییس جمهور نیز یک نیروگاه کوچک 
خورشیدی نصب شده است. سازمان انرژی های نو تا کنون برق 20 روستا شامل 

300 خانوار را بوسیله انرژی خورشیدی تامین کرده است.

بهره گیري از انرژي بادي در نقاط باد خیز کشور

بهره برداري از توربین هاي بادي کوچک در شــهرهاي ایران امکان پذیر است 
ولي در نقاطي که باد با ســرعت بیشتري مي وزد، استفاده از آنها بیشتر مقرون 
به صرفه اســت. در حال حاضر قیمت توربین هاي بادي کوچک حدود 4 میلیون 
تومان اســت . یک توربین 400 واتي ماهانه 240 کیلو وات ســاعت برق تولید 
میکند که پاســخگوي نیاز یک خانوار است . در حال حاضر ظرفیت تولید انرژی 

بادی در کشور 40000 مگا وات برق است.
وزارت نیرو برق تولید نیروگاه هاي تجدید پذیر مانند نیروگاه هاي خورشیدي 
و بادي را از بخش خصوصي از قرار هر کیلو وات ســاعت 130 تومان به صورت 

تضمیني خریداري مي نماید .
هنگامي که به ســرعت گسترش اســتفاده از نیروگاه هاي تجدید پذیر بزرگ 
و یا کوچک در ســطح کشــورهاي جهان مي نگریم ، مشاهده  مي کنیم که در 
ایران با وجود فراهم بودن شــرایط اقلیمي بســیار مناســب براي بهره گیري از 
انرژي خورشــیدي ، هنوز فقط در ابتداي راه هســتیم . به جا است که سازمان 
هاي مسئول کشــور راهبردهاي موثرتري در زمینه توسعه بهره گیري از انرژي 

خورشیدي در کشور به کار گیرند.

ساختمان هاي پایدار با 
اصالح الگوي مصرف انرژي
Sustainable Buildings 
with Improvement of 
Energy Consumption 
Patterns
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محصوالت و ساختمان هائي که از طبیعت تقلید مي کنند و چرخه حیات 
دائمي دارند مفهوم گهواره تا گهواره را به کار گرفته اند. 

دیدگاه گهواره  تا گهواره یک مفهوم طراحي نوین است که دیدگاه ما را به 
محیط تغییر مي دهد و باال و پایین مي کند. 

در حال حاضر در کشور هلند اولین بلوک ساختماني اداري به مساحت 92000 
مترمربع بر اساس این اصل ساخته مي شود. 

فکر کنید که یک ســاختمان مانند یک درخت عمــل کند، یعني از نظر آب 
و انرژي کاماًل خودکفا باشــد. همچنین به چرخــه حیات طبیعي به صورت غذا 
و انرژي مثبت کمک نماید. ممکن اســت بگوئید این امر غیر ممکن اســت. ولي 
اگــر از »اون زا کار یــاس« )Owen Zachariasse( مجري پروژه پارک 2020 
 )Schiphol( که یک مجتمع اداري در نزدیکي فرودگاه شــیفول )Park 2020(
آمستردام است بپرسید، پاسخ مثبت است. او مي گوید مي خواهیم یک مجتمع 
اداري بسازیم که نه تنها اثرات منفي زیست محیطي و مقدار زباله را کاهش مي 
دهد، بلکه مي خواهیم کاماًل اثرات منفي زیســت محیطي یک چنین پروژه اي 

را از میان برداریم. 
کلمــه کلیدي در مفهوم طراحي گهواره تا گهواره این اســت که ســاختمان 
مصالح و مواد دورریختني ندارد. در این نوع ســاختمان مواد زاید، مواد خام،مواد 
دیگــر، غذا و یا انرژي براي چرخه طبیعي دیگري مي شــوند. در اکو سیســتم 
طبیعت مواد دورریختي نداریم و آنچه مصرف مي شود، مجدداً در داخل سیستم 

تولید مي گردد. 
در پــروژه پارک 2020، تالش مي شــود تا آنجا که ممکن اســت از موادي 

اســتفاده گردد که قابل بازیافت باشند. سیمان و چسب فقط در موارد استثنایي 
در ســاختمان استفاده مي شــوند. به جاي سیمان و چسب آجرها و سنگ هاي 
ساختمان بوسیله میله هاي فلزي به یکدیگر متصل مي شوند و سازه هاي فلزي 

به وسیله پیچ و مهره به هم متصل مي گردند. 
طراحي ســازه ها باید طوري باشد که در زماني در آینده بتوانند پیاده سازي 
شــوند. بخش عمده اي از انرژي مصرفي در ســاختمان هــا از طریق پانل هاي 
خورشــیدي تأمین مي شود. بخش هاي دیگر انرژي از طریق انرژي بادي و مواد 
بیولوژي کلي تأمین مي شــوند. مقدار زیادي از فضاي سبز روي بام ساختمان ها 

اکسید دوکربن را جذب و اکسیژن تولید مي نماید. 
سیستم تأمین آب ســاختمان ها طوري طراحي شده که فاضالب ساختمان 
ها تصفیه و کیفیت آب هاي خروجي از ســاختمان همــان کیفیت آب ورودي 

ساختمان خواهد بود. 
مفهوم طراحي گهواره تا گهواره از مرحله طراحي تا ساخت و نگهداري چرخه 
طبیعی حیات را برای ســاختمان در نظر می گیرد. کلمة بازیافت به سطح باالتر 
)Up Cycle( را برخــي از صنایع مانند Terracycle در ســوئد عماًل به کار مي 

گیرند.
 Up Cycle یعني بهره برداري از زباله یا محصوالتي که مصرف از آن ها کامل 
شــده و براي تولید محصوالت جدید که بهتر از محصول قبلي و یا از نظر زیست 
محیطي مناسب تر اســت، به کار گرفته می شود. به عنوان مثال مي توان تولید 

محصوالتي مانند گلدان، نیم کت پارک و کیف را از مواد زاید نام ببریم. 
در آینده مفهوم طراحي گهواره تا گهواره ســاختمان ها و شهرها گسترش مي 
یابد و Up cycling معمول تر از امروز خواهد شــد. اگر بشر بخواهد زنده بماند 
طراحــي گهواره تا گهواره را باید از امروز آغاز کند. ثمرات آن بیشــتر متعلق به 

نسل آینده است.

مفهوم طراحي نوین شهرسازي، معماري و مهندسي ساختمان:
طراحي گهواره تا گهواره

A New Design Concept for City Planning, Architecture and Civil Engineering:

Cradle to Cradle Design
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نوشته: اوال الدره و توره هاگن، دانشگاه علم و صنعت نروژ
ترجمه: دکتر محسن ابراهیمي، مهندس تورج صدیقیان

چکیده 
گرایش جدیدی در خصوص ســاماندهی فرایند ساخت وســاز در بخش عمومي، با تکیه و تمرکز بیشتر بر یکپارچه سازی بهتر و همکاري بخش عمومي و خصوصي 
مرتبــط و اســتفاده از روش های نوین تامین و تدارکات مصالح ســاختمانی بوجود آمده اســت. کار در این زمینه با یک پروژه تحقیقاتی بــا عنوان "فرایند یکپارچه 
ساخت وســاز 1999-1996" آغاز شــد که در آن مدل های مختلف مشارکت در چند پروژه ساختمانی کوچک مقیاس تهیه  و آزمایش شدند. در مطالعات اخیر، سه 
پروژه ساختمانی آزمایشی، شامل دو پروژه کوچک راه سازی و یک پروژه تقاطع خطوط راه آهن، که در همه آن ها تونل و زیرسازی راه مشترک بود، در عمل بررسی 
گردید. یکی از پروژه ها به عنوان پروژه تحقیقاتی تعیین شــد و براســاس یک معاهده توافقی، قراردادی مناقصه ای و رقابتی با یکی از پیمانکاران صالحیت دار منعقد 
گردید و قرارداد دیگری نیز بین دو بخش جداگانه از یک نهاد عمومی منعقد شــد. هدف این پروژه ها، ایجاد یکپارچگی و همکاری بهتر بین کارفرمایان، مهندســان 
مشاور پروژه و پیمانکار بود. قراردادهای بین کارفرمایان بخش عمومی )یادولتی( و پیمانکاران، براساس قیمت هدف توافقی و مشوق های مربوط به هزینه های نهایی 

منعقد شده است.
مطالعات نشان می دهند که قراردادهای مرتبط با پروژه هایی که به لحاظ ساختار سازمانی یکپارچه و ادغام شده اند و دارای سیستم قیمت گذاری هدف هستند، 
از نظر شــرکاء پرارزش تر از روش های ســنتی خرید خدمات سازندگان هستند. این ساختارهای سازمانی یکپارچه )یا مشارکتی( که دارای تیم های برنامه ریزی و هم 
گروه های تولیدی هستند قادر به دستیابی به راه حل های فنی مقرون به صرفه تر و بهتری بوده اند. این مدل های مشارکتی از نظر شرکاء، الهام بخش تر و خوشایندتر 
از روش-های کاری سنتی است. چه در این صورت تغییرات و پیشنهادهای متفاوت که موجب اختالف نظرهای شدید )یا برخورد( بین همکاران )یا شرکاء( می شوند 

بخش دوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری
II: Brief Technical, Engineering and City Management Articles

حرف اول: استفاده از مدل مشارکت در پروژه هاي عمراني
Use of Project Partnering in Construction 

بررسی اثر یکپارچه سازی روند ساخت وساز پروژه ها 
و قيمت گذاری هدف در سه پروژه آزمایشی

Examining the Effect of Project Integration 
of Target Pricing in Three Pilot Projects
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کاهش می یابد و به نظر می رســد که نتیجه کلی در ســطح کیفیت مورد توافق 
باشد. مطالعات انجام شده، تفاهم بین المللی کلی در مورد عوامل موفقیت طرح 

مشارکتی در پروژه های ساختمانی را به شرح زیر تایید می کنند:
تشکیل یک تیم منسجم بر اساس اعتماد در یک کارگاه مشارکتی ■
تحلیل ریسک و برنامه ریزی بهتر در مراحل اولیه ■
مدیریت پروژه کارآمد با تعریف روشــنی از نقش ها و مسئولیت ها همراه  ■

با رهبری خوب 
تغییر نحوه برقراری ارتباطات و مستندســازی بین شرکای پروژه از حالت  ■

جامع و رسمی به شیوه ای کامال سازمان یافته، اما بازتر و غیر رسمی تر 
کلیــد واژه ها: شــراکت و همکاری؛ گروه هــای یکپارچه و منســجم پروژه؛ 

قراردادهای تشویقی؛ اعتماد متقابل

 مقدمه
از اواخر دهه 1980 شــاهد توسعه و استفاده از مدل های مختلف شراکت در 
صنعت ساخت وســاز بوده ایم. اینگونه شــراکت، راهبرد اصلی مدیریت در جهت 
بهبود روابط ســازمانی و عملکرد پروژه ها بوده اســت )لی و همکاران(. نیروهای 
To�)  محرک در این راهبرد، مطالعات براســاس مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر

tal Quality Management� TQM( و بــه منظــور افزایش بهره وری فرایند 
مهندسی مجدد )Business Process Re�engineering� BPR( در این حرفه 
کاری بوده و  مطالعات در زمینه صنعت ساخت-وســاز، نشــان میدهند که این 

صنعت، صنعتی با بهره وری پایین وکارآیی ناکافی می باشد.
بــرای افزایش بهره وری وکارآیی در صنعت ساخت وســاز، بــر یکپارچگی و 
همگرایــی بهتر همه طرف های درگیر در این فرایند حرفه ای )از جمله کارفرما، 
معماران، مهندســان، پیمانکاران اصلی، پیمانکاران دست دوم، تامین کنندگان 
و غیره( در چارچوب یک ســاختار سازمانی مشــارکتی پروژه تمرکز شده است. 
طرف-های تاثیر گذار یاد شده، به طور معمول شرکت ها و سازمان های مستقل، 
با اهداف و مقاصد جداگانه و شــیوه های عملیاتی متفاوت هستند. مشکالتي که 
بطــور نوعی اتفاق می افتند عمدتا در فقــدان ارتباطات و هماهنگی که منجر به 
تغییرات و گزینش های متفاوت کند کننده سرعت فرایند تولید می گردد خالصه 
مي شــوند. اینگونه ناهماهنگی ها باعث پدیدار شدن اختالفات، افزایش هزینه و 

کاهش کارآیی و کیفیت می شوند.
لــی و همکاران )Li et al.(، بررســی اجمالی بین المللی و کاملی از ســوابق 
همکاری مشارکتی در ساخت وســاز از اواخر 1987، تعاریف مختلف همکاری و 
شراکت، و همچنین وضعیت و آینده این نوع تعامل را با توجه به تحقیقات انجام 
شده در این زمینه ارایه دادند. ادامه مطالعات مستمر به منظور شناسایی اقدامات 
عملکردی و عوامل بحرانی و حساس موفقیت، توسعه و تست مدل های همکاری 

و فرآیند ها، و شکل گیری و انتخاب راهبرد مشارکت تأکید و توصیه می شود.
توســعه مدل های همکاری و مشارکت در نروژ، در مقایسه با عرصه های بین 
المللی، در اوایل 1990 آغاز شــد؛ کار در این زمینه، با طرح تحقیقاتی " فرایند 
یکپارچه ساخت وساز "(Haugen 1996 � 1999(  که در آن مدل های مختلف 
مشــارکت در چند پروژه ساختمانی کوچک مقیاس تهیه و آزمایش شدند، شروع 
شــد. یافته های بنیادین )Bolviken( در مورد ایجاد یک ســاختار ســازمانی 

یکپارچه موفق عبارتند از :
تمرکز بر فرآیند  ■
اهداف و مقاصد مشترک  ■
اعتماد متقابل و راستکارانه، بي تزویر و منصفانه عمل کردن  ■
انتقال دانش بین طرف های ذینفع ■
تشکیل گروه کاری منسجم  ■
برقراری روال هاي مدیریت پروژه  ■
تعهدپذیری از سوي مدیریت ارشد  ■
وضع مقررات برای حل اختالفات و مقابله با تحریم ها  ■

این یافته ها با دیدگاه هاي مختلف اعتماد در کتب و مراجع مربوط به همکاری 
و مشارکت به خوبی هماهنگي دارند. این مسأله توسط  Tomassen  مورد بحث 
و بررسي قرارگرفت و شش عامل به ترتیب اهمیت به شرح زیر را براي همکاری 

موفقیت آمیز موثر شمرده است:
الف( نیاز به اعتماد

ب( به لحاظ شخصیتي صالحیت داشتن و مناسب شرایط بودن شرکاء
ج( راستکار، آشکار و بي تمایز عمل کردن در برقراری ارتباط

د( فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی داشتن شرکاء
ه( توانایي تشکیل گروه کاری منسجم 

ج( توان ایفاي نقش مدیریت
تجربیات اولیه در ارتباط با همکاری و ســاختارهای یکپارچه ســازمان پروژه، 
منجر به توســعه تعداد دیگري از پروژه ها با استفاده از عناصر مختلف مدل های 
همکاری شــده است که در آن ها تدارکات براســاس مذاکرات و توافقات، قیمت 
گذاری هدف و مشوق ها انجام شــده است. توسعه اولین مدل هاي مشارکت در 
بخش خصوصی انجام شــد. امروز در نروژ شــاهد عالقه رو به رشــد نســبت به 
مدل هاي مشــارکت مورد اســتفاده در بخش عمومی، در پروژه های زیربنایی، 
مراقبت های بهداشــتی و آموزش و پرورش هســتیم. ابتــکارات جدیدي برای 
Public�Private�Cooper� )استفاده از همکاری بخش های دولتی و خصوصی 

ation –PPC( در پروژه هــای زیربنایی وجود دارد و چندین پروژه دولتی نیز با 
انواع مختلفي از قراردادهاي )ساخت، تملک، بهره برداري و واگذاري( یا اصطالحا 
“Build�Own�Operate�Transfer� BOOT” درگیر هستند. این نوع عملکرد 
نه تنها روند متداولي در نروژ است بلکه درسایر کشورهای اسکاندیناوی نیز نظایر 

.(Boligministeriet 2000) (By &، (Barok 2000 آن مشاهده مي شود
در پروژه هاي آزمایشــي اولیه ســعی بر آن بود تا برخی مدل هاي قراردادي 
بسیار ســاده و آرماني، با تمرکز خاص بر عناصر  و فرآیندهاي مختلف در ایجاد 
ســاختار سازماني یکپارچه پروژه اجرا شــود. این مدل های ساده شده قراردادی 
و روش تــدارکات مصالح ســاختمانی فقط می تواننــد در پروژه های تحقیقاتی 
قابل استفاده باشــند زیرا در اینگونه پروژه ها تمرکز شدیدی بر موفقیت و تعهد 
پذیری از جانب همگی مشــارکت کنندگان وجود دارد. بنابراین, در حال حاضر، 
مراحل توســعه مدل های جدید قرارداد و تدارکات برای پروژه های مشارکت در 
ساخت وســاز، با در نظر گرفتن مسائل حقوقی، ریسک، حل تعارضات و غیره در 

جریان است.
برای هر ســه پروژه آزمایشی که در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت، مدل 
قراردادی جدیدی بر اســاس قیمت هدف مورد توافق و مشــوق ها، توسعه داده 

شده است.
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مطالعات موردی - پروژه های آزمایشی سه گانه
در مطالعات اخیر، سه پروژه ساختمانی آزمایشی، شامل دو پروژه کوچک راه 
سازی و یک پروژه تقاطع خطوط راه آهن، که در همه آن ها تونل و زیرسازی راه 
مشترک بود، در عمل بررسی گردید. . یکی از پروژه ها به عنوان پروژه تحقیقاتی 
تعیین شــد و براساس یک معاهده توافقی، یک قرارداد مناقصه رقابتی با یکی از 
پیمانکاران صالحیت دار منعقد شــد و قرارداد دیگری نیز بین دو بخش جداگانه 
Stok�( )1  از یک نهاد عمومی منعقد شــد. پروژه ها به ترتیب به نام های )مورد

kajuvet( ، )مورد Kleivebrottet( )2( و )مورد Nykirke( )3(  خوانده شدند. 
سه پروژه یاد شده برخی جنبه های قابل قیاس دارند:

مبلــغ کل هر قرارداد بین 30 تــا 50 میلیون کرون نروژ )بین 5520 الي  ■
9200 میلیون تومان( است.

 طول زیرسازی راه های جدید از 1000 تا 2000 متر متغیر است ■
طول تونل ها بین 100 تا 300 متر متغیر است  ■
کارفرمایــان و پیمانکاران، دفاتر کار، ســالن غذاخــوری، تلفن، کامپیوتر  ■

مرکزی، چاپگرها و وســائلی از این قبیل را با یکدیگر بطور مشــترک اســتفاده 
می کنند
پیمانکاران، )برای جزئیات طرح( در تیم های برنامه ریزی شرکت کرده اند  ■

اهداف و مقاصد پروژه های آزمایشی 
اهداف سه پروژه آزمایشی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

دو طرف مسؤول طرح، کارفرمای دولتی و پیمانکار اصلی، منافع مشترکی در 
ایجاد ساختار یکپارچه سازمان پروژه و هدف دستیابی به عملکرد کلی بهتر پروژه 
دارند. مبنای کار، قراردادی خواهد بود با قیمت هدف مورد توافق و مشوق هایی 

برای هر دو طرف.
اهداف عملکرد کلی بهتر پروژه:

تولید نتایج و راه حل های فنی بهتر  ■
بهبود اقتصاد طرح برای هر دو طرف  ■
بهینه سازی بهره برداری از منابع پروژه  ■
اهداف ساختار یکپارچه سازمانی پروژه: ■
اعتماد متقابل در روابط بین کارفرما و پیمانکار  ■
فضای الهام بخش و خوشایند کاری  ■
انتقال متقابل تجربیات در بین تمام قسمت های پروژه ■

مدل قرارداد
مشــخصه قرارداد قیمت هدف مورد استفاده در ســه پروژه آزمایشی فرمول 

زیر است:
K = F + S + (M � S)/2

که در آن:
مبلغ قرارداد  ■
 سود از پیش تعیین شده پیمانکاران ■
هزینه های واقعی پیمانکار )و در نهایت کارفرما(  ■
قیمت هدف، یعنی هزینه های پیش فرض مطرح شده ■

نسبت های بین F و M پس از رقابت های مناقصه اي و/ یا مذاکرات في مابین 
کارفرما و پیمانکار تعیین می-شــوند. فرمول قیمت هدف مشــوق هایی را برای 
کارفرما و پیمانکار، هر دو در بر دارد. اگر S نیز هزینه های واقعی کارفرما را شامل 
شــود، در این صورت با کوتاه شدن زمان اتمام کارهای پروژه به نفع کارفرما، هر 

دو طرف از پاداش آن برخوردار خواهند شد. 

روش تحقیق 
با همه طرف های مشــارکت در هر سه پروژه آزمایشــی مصاحبه بعمل آمد. 

همه مصاحبه ها براساس نشریه راهنمای مصاحبه و با تغییرات مختصری از یک 
پروژه به پروژه دیگر انجام شد. سواالت از نوع کیفی بودند و همگی بر موضوعات 

زیر تمرکز داشتند: 
سابقه فردی و شایستگی ■
توانایي تشکیل گروه کاری منسجم - توافق بر سر اهداف و مقاصد مشترک  ■
تعیین مسؤولیت ها و اختیارات در متن قرارداد ■
سطح ارتباطات و مشارکت ■
مستند سازی و مکتوب کردن نقطه نظرات ■
ساختار همکاری و مشارکت و مدیریت پروژه ■
مطرح کــردن صریح انتقادات و پیشــنهادات و بي تزویر و منصفانه عمل  ■
کردن
اعتماد و همکاری ■
آموزش و انتقال دانش ■
ریسک مشترک  ■
نتایج کلی باتوجه به عملکرد فنی و اقتصادی ■

از مصاحبه شــوندگان خواسته شــد تا برای تعدادی از موضوعات مورد بحث، 
ارزشــی بین 1-7 را در مقایسه با روش ساخت وســاز سنتی پروژه تعیین کنند 

)ارزش متوسط 4 است(. 
در مورد پــروژه  Kleivbrottet، مصاحبه در پایان دوره برنامه ریزی اما قبل 
از آغاز عملیات ســاختمانی انجام شــد. در مورد پروژه هــای  Stakkajuvet و 
Nykrike، مصاحبه ها در نیمه دوره عملیات ســاختمانی انجام شدند، که در آن 
طرف های مشارکت در دوره های برنامه ریزی عمدتا با طرف های متناظر در دوره 

عملیات ساختمانی یکسانند. 
گــزارش مکتوب مصاحبه ها به منظور بازنگــری و تأیید مجدد، برای هر یک 
از مصاحبه شــوندگان فرســتاده شــد و این مبنای گزارش بی طرفانه، به همه 
طرف های مشــارکت در پروژه بود. بدین روش، این کار نشــان دهنده عملیات 
پژوهشــی است. اما به منظور برگزاری بحث های کامل و حرفه ای و درگیر شدن 
همه طرف ها دراین تبادل نظرات، بازخورد نقطه نظرات در سطحی بسیار عملی 

انجام می شود. 

نتایج کّمی
در این آمار نگاشــت ها مقادیری چون 5/5 )5 تا 6( از جانب بعضی مصاحبه 

شوندگان ارایه شده است.
برای انحراف اســتاندارد )σ( و ارزش متوســط  )x(از فرمول های زیر استفاده 

شد:
آمارنگاشت ها براســاس دو نمونه کوچک به منظور نتیجه گیری قطعی تهیه 
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آیا انتظارات شما در مورد یک پارچگی ساختار پروژه برآورده شده است؟
)مقیاس 1 به 7 در محور افقی - به طوری که 1 بدترین حالت، 7 بهترین حالت و 4 حالت میانه است.(  

آیا همکاری و نتایج در این پروژه با پروژهای قبلی مقایسه  شده اند؟

نقطه نظرها و اظهارات حرفه ای شما تا چه حد در این پروژه نسبت به سایر پروژها تأثیرگذار بوده است؟

آیا مشارکت شما در این پروژه با پروژه های دیگر مقایسه شده است؟
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شده اند، اما در هر حال آن ها نشان دهنده بعضی روندهای کاری هستند. 
آمارنگاشــت ها )یا هیستوگرام ها( به سمت راســت متمایل شده اند و این به 

معنای روند مثبت تفسیر می شود. 
مصاحبه شــوندگان شاهد همکاری، تعامل حرفه ای و برابری میان طرف های 
مشــارکت بوده اند. آمارنگاشت های  مورد شــماره 2 به اندازه دیگران به طرف 
راست متمایل نشــده اند، اما این می تواند به علت آن واقعیت باشد که در مورد 

شماره 2، مصاحبه قبل از شروع دوره ساخت وساز کامل شد. 

برخی از یافته ها بر اساس مصاحبه ها 
طراحی قراردادهای قیمت هدف مورد اســتفاده در پروژه ها متفاوتند. از  ■

لحاظ تئوری، تمامی روال-های رســمی پــروژه در قراردادهای مختلف توضیح 
داده شــده اند. با گذشت زمان، طرف های مشارکت عمال مجبور بودند خود را با 

روال های مدیریت پروژه وفق دهند.
طرف های مشــارکت در ســه پروژه مورد بحث به طور جداگانه برای هر  ■

پروژه انتخاب شــدند. مهارت-های شــخصی و تجربیات گذشته برای هر یک از 
طرف های مشارکت در تیم های ساختار یکپارچه تاکید می شود.

با پیشنهاد راه حل های فنی متفاوت از طرح های منشاء از سوی پیمانکار،  ■
قیمت هدف در دو مورد از موارد فوق بطور قابل توجهی کاهش یافت.

هر دو طرف )کارفرما و پیمانکار( سعی در یافتن راه حل های فنی داشتند  ■
که نه تنها برای یکی از طرف ها در پروژه بلکه برای ســازمان کل پروژه مقرون تر 
به صرفه تر و بهتر باشــد. قرارداد قیمت هدف مبنایــی برای ایجاد وضعیت برد 

برد است.
تعریــف وضعیت خوب، دارا بودن کیفیت کافی اســت. کاهش هزینه ها،  ■

اغلب متاثر از ساده ســازی راه حل های فنی است. مقادیر کاهش بالقوه هزینه ها 
به صورت نقدی از بودجه پروژه خارج شــد، امــا صرفه جویی های مالی به طور 

مستقیم به منظور بهبود کیفیت محصول استفاده نشد.
کارکنــان پیمانکار، مدل مشــارکت را الهام بخش توصیــف کردند، زیرا  ■

می توانند از تجربیات و مهارت های خود در خصوص راه حل های فنی، در دوره 
برنامه ریزی و طراحی نهایی استفاده کنند.

به اشــتراک گذاری دفتر کار از سوي طرف هاي مشارکت موجب مي شود  ■
تا ارتباطات پروژه بین آن ها آســان تر انجام شــود و تبادل اطالعات و مستندات 

پروژه با رسمیت کمتري صورت گیرد.
در مورد هر ســه پروژه یاد شــده، مشاوران برون ســازماني فقط گه گاه  ■

از کارگاه ساخت وســاز بازدیــد کردند. بنابراین آن ها در این ســازمان یکپارچه 
مشارکتي نکردند و تمایل داشتند که خارج از دایره اصلی پروژه بمانند. 

هر دو طرف باید برنامه و مشــخصات فني- اجرایي پروژه را به طور کامل  ■
تحلیل و بررسي کنند و هر گونه عدم انطباق احتمالي با مشخصات اولیه را پیدا 
کننــد. در همه موارد، گزارشــات مبتني برآن بود که به منظور تحلیل ریســک 
و بررســی تغییــرات احتمالی در جریــان تولید، باید زمان بیشــتری باید براي 

برنامه ریزی صرف مي شد.
در جریان این پژوهش، گزارشــات به طور مستقیم و مرتب به طرف هاي  ■

مشــارکت در کارگاه های مختلف ارایه مي شــد. طرف ها و مصاحبه شوندگان، 
اینگونــه بازخورد و بحث را بســیار مثبت ارزیابي کردند و لــذا همه موارد عدم 
انطباق شــفاف سازي و برطرف شد. مشاهده می شود که همه یافته ها در فرایند 

توسعه پروژه مورد استفاده واقع شدند.

جمع بندی 
در ارتباط با نتایج و یافته ها در مطالعات آزمایشــی ســه گانه با کار قبلی ما 
در زمینه مســائل قراردادهاي مشارکتي، موارد به طور خالصه به شرح زیر ارایه 

مي شود: 

اهداف و مقاصد مشترک 
اهداف مشترک و اعتماد متقابل مبناي اصلي ساختار یکپارچه سازمان پروژه 
محســوب مي شــود. همکاری میان طرف هاي مشــارکت منجر به بهینه  شدن 
راه حل هــای فنی و کاهش هزینه ها می شــود. اگرچــه صرفه جویی ها به طور 
مســتقیم در جهت بهبود کیفیت پروژه هزینه نشــد، اما تولید نهایی با کیفیتی 

بهتر از آنچه که در اصل انتظار می رفت حاصل شد. 

اعتماد متقابل - بي تزویر و منصفانه عمل کردن

نقش های سنتی کارفرما و پیمانکار فراموش نشده و حذف نخواهند شد، حتی 
اگــر طرفین همکاری و تعامل خوبی داشــته اند. این ظــن و گمان پس زمینه 
احتماال ســودمند اســت زیرا توان بالقوه مثبت قرارداد قیمــت هدف، به تمایل 
طرف هاي مشــارکت برای همکاری وابسته اســت. پیمانکار، در اینگونه قرارداد 

دارای مسئولیت بیشتری نسبت به قرارداد سنتی قیمت واحد می باشد. 

انتقال دانش بین طرف های مشارکت 

امکان انتقال متقابل تجربیات در صورتی به بهترین وجه انجام خواهد شد که 
ترتیبات الزم از قبل اتخاذ شــده باشــد. به عنوان مثال، جلسات خاص پروژه که 
در آن شرکت کنندگان به تعامل و تبادل می پردازند تاثیر مثبت خواهند داشت. 
میان ارتباطات و مستندســازی جامع و رسمی بین شرکای پروژه تا تبادالت غیر 

رسمی تر و سازمان یافته بین آن ها تفاوت قابل توجهی وجود دارد. 

تشکیل گروه عملیاتی

مشــاوران خارجی، کارفرما و پیمانکار باید همگی در چارچوب سازمان پروژه 
یکپارچه و پیوسته عمل کنند. مشاوران خارجی برغم نقش های مهمی که برای 
آن ها تعیین شــده تمایلی به یکپارچگی در ســه مورد یاد شده به اندازه ای که 
می رفــت ندارند. قرارداد با مشــوق های خاص برای مشــاوران خارجی باید در 

پروژه های آینده آزمایش شوند. 

مدیریت پروژه - روال ها

اســتفاده از قرارداد قیمت هدف می تواند بهانه ای باشد برای شرکت کنندگان 
به ایفای نقش هایی متفاوت از آنچه که بطور ســنتی داشــته اند. تحلیل ریسک 
و برنامه ریــزی بهتر در مراحل اولیه مورد نیاز اســت. نیــازی نیز برای مدیریت 
کارآمد پروژه با تعاریف روشــنی از نقش ها و مســئولیت ها و همچنین رهبری 

خوب وجود دارد. 

قواعد برای حل تعارضات و مقابله با تحریم ها 

قرارداد قیمت هدف باید مشــخصات کامل کیفیت فنی را دربر داشــته باشد. 
این بدان جهت است تا از اشتباه محاسیه پیمانکار در ارایه قیمت برای انجام کار 
با ســطح کیفی پایین، که به لحاظ خواسته های کارفرما رضایت بخش نیست، و 
همچنین بدان نیت که از خواســته های غیر منطقی کارفرما برای کیفیتی بهتر 
از آنچه که از اول مورد نظر بوده اســت، )در هنگام عقد قرارداد( جلوگیری شود. 
اگــر قرارداد موارد یا اقالمی با روش پرداخت به ازای هرســاعت و یا هر واحد را 
مشخص کرده است، باید بطور شفاف معلوم باشد که چه چیزی در ازای پرداخت 
هر واحد هزینه پوشــش داده شده اســت. وجود مشخصات شفاف در قرارداد، از 

تعارضات و بحث های ناخوشایند بعدی بین طرفین جلوگیری خواهد کرد. 
اطالعات بیشتر در مورد پروژه، در وب نگارهای زیر موجود است:

www.trekantsambandet.no
www.vegvesen.no/vestfold/prosjecter/start.stm
www.jernbaneverket.no/presse/pressemeldinger/article.
jhtml?articleID=1027826 www.veidekke.no/prosjecter/nykirke
http://samapill.interconsult.com

28 / فصلنامه شهرهای جهان / 1391 / شماره 6 و 7



چکیده
سرمایه اجتماعي را مي توان حاصل روابط مبتني بر اعتماد در جامعه دانست 
و آن را بــه مجمــوع منابعي که در ذات روابط ســازمان هاي اجتماعي به وجود 
مي آیند و زندگي اجتماعي را دلنشــین تر و مطلوب تر مي ســازند اطالق کرد. 
ســرمایه اجتماعی در ادبیات علوم اجتماعی در دهه های اخیر از اهمیت ویژه ای 
در زندگی اجتماعی و جامعه شهری برخوردار است. سرمایه اجتماعی در ادبیات 
جامعه شناســی به هنجارهای اجتماعی موجود در نظام اجتماعی گفته می شود 
که به ارتقاء همکاری و همبســتگی افراد جامعه منجر می گردد؛ و باعث کاهش 
هزینه های تبادالت و ارتباطات متقابل اجتماعی می شود. از این دیدگاه، تصمیم-

گیري در مورد توســعه و عمران شهر یا منطقه، باید توسط همه کساني صورت 
گیرد که در آن مؤثر و ذي نفع هســتند و مي بایســت بر اساس عدالت، آزادي و 
حق انتخاب شــهروندان استوار شــود. براي تحقق این امر مي بایست اختیارات 
برنامــه و تصمیم گیري بیش از پیش بر  عهده نهادهاي غیر حکومتي، شــوراي 
محلي، گروه هاي کارشناســي و مانند این ها واگذار شــود. در این مقاله ابتدا در 
مورد ســرمایه اجتماعي و نظریه هاي مهم آن از دیدگاه نظریه پردازان و در ادامه 
به مدیریت و برنامه ریزي شــهري اشــاره شده، سپس به نقش سرمایه اجتماعي 
در مدیریت و برنامه ریزي شــهري پرداخته شده است و در پایان نیز جمع بندي 

صورت گرفته و پیشنهادهایي ارایه شده است.
کلید واژه: ســرمایه اجتماعي، برنامه ریزي شــهري، جامعــه مدني، مدیریت 

شهري

1. مقدمه
امروزه سرمایه اجتماعي  ، نقش بسیار مهم تري را نسبت به سایر سرمایه هاي 
فیزیکي و انساني در سازمان ها و جوامع ایفا مي کند. در غیاب سرمایه اجتماعي، 

سرمایه اجتماعي و نقش آن در 
برنامه ریزي و مدیریت شهري

Social Capital and its Role in Urban Planning and Management

سایر سرمایه ها اثربخشي خود را از دست داده و بدون سرمایه اجتماعي پیمودن 
راه هاي توســعه و تکامل فرهنگي، اقتصادي ناهموار و دشــوار مي-شود )محمد 
داودي و ســروش، 1389(. مدیریت شــهری ظاهراً بحثی تازه به نظر می رسد، 
اما از همان روزهای نخســتین تکوین  اندیشه های توسعه و از همان روزهایی که 
ادبیات  مدیریت به ســوی تدوین رفت، بحث مدیریت  شــهری نیز به مثابه یک 
قلمرو قابل ارزیابی هویت  یافت. هویتی که حاال می رود تا با چکش  کارشناســان 
صیقل بخورد. ناخالصی ها را به دور بریزد و محک خویش را عیان سازد )طوسي، 
1374(. شهرنشیني و توسعه شهري یکي از پدیده هاي عمده دوران معاصر است. 
همانگونه که قرن گذشــته را قرن انقــالب صنعتي نامیده اند، قرن حاضر را قرن 
انقالب شهري مي نامند. رشد شهرنشیني به مفهوم امروزین از کشورهاي صنعتي 
آغاز  شــد و در نیمه دوم قرن بیستم به صورت پدیده اي جهان شمول درآمد و 
بر شــدت آن افزوده شد. به طوري که در فاصله زماني 1990 تا 1995 میالدي 
تنها جمعیت کشــورهاي در حال توســعه  از 1/89 میلیارد نفر به 4/13 میلیارد 
نفر افزایش یافته، بیش از دو برابر شده است و سهم قابل-توجهي از این افزایش 
جمعیت کشــورهاي در حال توســعه، در مناطق شهري آن ها اتفاق افتاده است 
)لطیفي و عظیمي، 1389(. در این که »ســرمایه انســاني « در موفقیت سازمان 
اهمیت استراتژیک ویژه اي برخوردار است تردیدي نیست، ولي این سرمایه زماني 
از اولویت باالتري برخوردار است که منسجم و یکپارچه شود و این یکپارچگي در 
سایه همبستگي، همکاري، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مي آید، در این صورت 
است که ســرمایه انساني به سرمایه اجتماعي مبدل مي شود و این سرمایه است 
که انرژي زا است، در غیر این صورت، سرمایه هاي انساني حتي اگر در سازمان و یا 
در کشور ماندگار شوند و فرار نکنند، به قول آقاي »رابینز« ایجاد سینرژي منفي 
مي نمایند )میرسپاســي، 1390؛ هاشمي، 1389(. سرمایه اجتماعی دستیابی به 
اهدافی که به صورت فردی قابل دسترسی نبوده و یا خیلی پرهزینه خواهند بود 
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را میسر می نماید )ناهید و زالي، 1389(. کشور ما نیز همچون غالب کشورهاي جهان از روند رو به رشد نقاط شهري به دور نمانده، به طوري که کالن شهر تهران در 
ردیف ده کالن شــهر برتر جهان جاي گرفته است. هم اکنون در کشور شاهد ظهور کالن شهرهاي متعدد با جمعیتي انبوه هستیم که نیازمند اعمال شیوه هاي جدید 
مدیریتي اند )لطیفي و عظیمي، 1389(. هدف از تدوین مقاله حاضر بررسي سرمایه اجتماعي و برنامه ریزي و مدیریت شهري و شرایط آن در فضاي پر تنش امروزین 

شهرها و مدیریت آن مي باشد. و اینکه سرمایه اجتماعي و فرهنگ مدني تا چه اندازه در مدیریت شهري دخیل مي باشد.

2. سرمایه اجتماعي
ســرمایه اجتماعي مفهومي اســت که پیشــینه طوالني ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این ســو در تزها و مقاالت دانشگاهي، بویژه در رشته 
جامعه شناســي، اقتصاد، سیاســت و آموزش با کارهاي افرادي چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام و فرانســیس فوکویاما افزایش یافته است )ایماني، 1380(. 
یکي از تعاریف مطرح این اســت که ســرمایه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در نظام هاي اجتماعي اســت که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه 
گردیده و موجب پایین آمدن ســطح هزینه هاي تبادالت و ارتباطات مي گردد )علوي، 1382(. تئوری ســرمایه اجتماعی اشاره به توانایی های افراد در بدست آوردن 
سود حاصل از ساختارهای اجتماعی، شبکه ها و عضویت های آنان دارد )Lin, 1981(. با توجه به توصیفي که از سرمایه اجتماعي شد، مي توان نتیجه گرفت که اگر 
سازمان ها بتوانند به عنوان واحدهاي اجتماعي سرمایه اجتماعي ایجاد کنند قادر به فعالیت بهتر و بیشتر خواهند شد و نتایج مطلوب تري را به جامعه ارایه مي کنند. 
و با افزایش این ســرمایه از طریق ســازمان ها و ارتباط آن ها با ارباب رجوع شان، جامعه نیز از مواهب سرمایه اجتماعي، که همانا جو اعتماد و اطمینان عمومي است، 
بهره مند خواهند شد. در این شرایط سرمایه اجتماعي بین سازمان ها و شهروندان شکل مي گیرد و در پرتو آن جامعه از روابطي مبتني بر اعتماد برخوردار مي شوند 
)الواني، 1389(. افزایش اعتماد متقابل در یک جامعه شــهري مي تواند به نحو قابل توجهي کارایي نظام-هاي مدیریتي را باال ببرد و بعضي از صاحب نظران مدیریت، 
ارزش آن را براي یک ســازمان از اطالعات باالتر مي دانند )Prusak, 2000(. ســرمایه اجتماعی می تواند بوسیله اعتماد درون سازمانی از طریق اتصال بازیگران به هم 

و هم چنین بوسیله ارتباط با شرکت های خارجی جهت تامین منابع به عنوان یک منبع مفید به حساب آید.

3. برخی از دیدگاه هاي سرمایه اجتماعی

 جیمز کلمن
کسي که بیشترین سهم را در معروفي واژه سرمایه اجتماعي مخصوصاً در جامعه شناسي داشته و در واقع این مفهوم با نام او عجین شده 
است، جیمز کلمن مي باشد. او تعریف مشخص و واضحي از سرمایه اجتماعي را پیش نمي نهد، بلکه مطرح مي کند سرمایه اجتماعي شیئي 
واحد نیست، بلکه از انواع مفاهیمي گوناگوني است که دو ویژگي مشترک دارند: همه آن ها شامل جنبه اي از یک ساختار اجتماعي هستند و 
کنش هاي معین افرادي را که در درون ساختار هستند، تسهیل مي کنند )حقیقتیان، 1385(. از نظر او عواملي را که سبب ایجاد و گسترش 

سرمایه اجتماعي مي گردند عبارت اند از:
1. کمک: درخواست کمک افراد از یکدیگر مقدار سرمایه اجتماعي را بیشتر خواهد کرد. هرگاه عواملي مانند رفاه و فراواني و کمک دولت 
سبب شود تا افراد نیازشان به یکدیگر کمتر گردد، سرمایه اجتماعي کمتري به وجود خواهد آمد، 2. ایدئولوژي: اعتقاداتي مانند لزوم کمک 
به دیگري، یا عمل به سود او، سبب پدید آمدن سرمایه اجتماعي است. از این رو آن دسته از اعتقادات مذهبي که بر ضرورت کمک و عمل 
به ســود دیگران تاکید دارند، عامل مهمي در شــکل گیري سرمایه اجتماعي محسوب مي شوند، 3. اطالعات: از دیدگاه کلمن ظرفیت بالقوه 
اطالعات یک شــکل مهم ســرمایه اجتماعي اســت که جزء ذاتي و جدائي ناپذیر روابط اجتماعي به شمار مي رود، 4. هنجارها: اگر در درون 
گروه اجتماعي هنجارهاي مؤثر و نیرومندي مبني بر این که فرد باید منافع شخصي را رها سازد و به سود جمع عمل کند وجود داشته باشد، 
سرمایه اجتماعي شکل خواهد گرفت )ایماني، 1380(. در تعریف کلمن از سرمایه اجتماعي نمي توان دریافت که آن یک ویژگي فردي است 

یا گروهي، او ساختار اجتماعي را پدیدآورنده سرمایه اجتماعي مي داند. 

پیر بوردیو
بوردیو ســرمایه اجتماعي را یکي از اشــکال »ســرمایه« مي داند. ســرمایه از نظر او سه شــکل بنیادي دارد (Portes, 1998). »سرمایه 
اقتصادي« که قابلیت تبدیل شــدن به پول را دارد و مي تواند به شــکل حقوقي مالکیت نهادینه شود؛ »ســرمایه فرهنگي« که در برخي از 
شرایط به سرمایه اقتصادي تبدیل مي شود و به شکل کیفیات آموزشي نهادینه مي گردد؛ »سرمایه اجتماعي« که از الزامات اجتماعي ساخته 
شده است و تحت برخي از شرایط به سرمایه اقتصادي تبدیل مي شود و ممکن است در شکل عنوان اشرافي نهادینه شود )ایماني، 1380(. 
بعالوه این که بوردیو اصوالً با یک نگرش مارکسیســتي به جامعه مي نگرد، و معتقد اســت که اشــکال مختلف سرمایه قابل تفویض و تبدیل 
به یکدیگراند و مطرح مي کند که ثروت فقط زماني که به صورت ســرمایه نمادین درآید، مي تواند قدرت ایجاد کند و ســرمایه نمادین فقط 
زماني که به صورت تعهدات اجتماعي و به صورت ائتالف ها و احترام ها در مي آید، تبدیل به قدرت مي شــود )حقیقتیان، 1385(. ســرمایه 
اجتماعي را منبع ســرمایه فرهنگي مي داند در حالي که منظورش از ســرمایه اجتماعي منافع و منابعي است که افراد به واسطه عضویت در 
شــبکه ها به دســت مي آورند. این شکل از سرمایه اجتماعي بیشترین کاربرد تبیین را در حوزه قشربندي دارد. شغل یابي، تحرک عمودي در 
 .)Wall et al., 1998( نردبان شغلي و موفقیت در کسب وکار موضوعاتي هستند که با سرمایه اجتماعي مورد تحلیل و تبیین قرار مي گیرند
مي توان دریافت که او اثر بخشي سرمایه اجتماعي را بسته به عضویت در یک گروه اجتماعي مي داند که در آن مرزها توسط اعضا از طریق 

تبادل اشیاء و نماها استوار کرده اند. 
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4. مدیریت شهري
پال از مدیریت شــهري به عنوان دروازه بانان اجتماعي نــام مي برد. »در نظریه 
مدیریت شــهري در کیفیت دست یابي به مسکن شــهري، عملکرد زمین خواران، 
بسازبفروش ها، کارشناســان دولتي، دالل ها، برنامه ریزان شهري و معماران تحلیل 
مي شود« )لطیفي، 1384(. هدف سیستم مدیریت شهری به مثابه جزئی  از سیستم 
حکومتی، اداره امور شهرهاســت. و نقشی که دولت برای این سیستم قایل می شود، 
تعریف این هدف را روشن می سازد. به همین دلیل است که برنامه های این سیستم  
برای ساماندهی امور شهر، به طور کلی در چارچوب برنامه های کالن و قوانین جاری 
کشــور تدوین می گردد و اقدامات این سیســتم ناقض  مقررات قانونی کشور نیست 
)داداش پور، 1380(. مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای شرایط کار 
و زندگی جمعیت  ســاکن در قلب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و 
حفاظت از حقوق  شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت 
از محیط کالبدی  دانست )شیعه، 1382(. پرچمدار اصلي دیدگاه سازمان و مدیریت 
شــهري ماکس وبر جامعه شناس نامدار آلماني است وي شهر را به عنوان یک نظام 
تام و تمام مجســم ساخته است )فربد، 1382(. بدین سان مدیریت شهری عبارت از 
ســازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است و شامل 
کارکردهای برنامه ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و هدایت اســت  که برای اعمال قدرت 
باید برآمده از اراده شــهروندان و قراردادهای اجتماعی باشــد )صرافي و عبداللهي، 

1387(. مدیریت شهري به طور خاص از دو شیوه اجرایي برخوردار است:
1. مدیریت شهري متمرکز: در این الگو دولت هاي مرکزي مستقیماً در اداره شهر 
دخالــت دارند و وظایفي که جنبه محلي دارد و از جنس تصدي گري اســت، خود 
دولت ها انجام مي دهند. این الگو مبتني بر دیوان ســاالري است و معموالً دولت ها 
از آن تبعیت مي کنند که به طور وســیع به تالش و کار مردم وابســته نیســتند و 
هزینه هــاي خود را از طریق منابع درآمدي ملي تامین مي کنند. در الگوي مدیریت 
شهري متمرکز، مردم جایگاهي ندارند و نقش مردم در اداره شهرها کمرنگ است و 
نظر آن ها در مسائل اصلي مانند سیاست گذاري و برنامه ریزي کمتر لحاظ مي شود، 
2. مدیریت شهري غیر متمرکز: در الگوي مدیریتي غیرمتمرکز، وظایف شهري را به 
شــهردارها، بخش خصوصي و یا NGO ها واگذار مي کند. در این الگو شهرداري ها 
بــه طور عمــده وظایف محلي را بر عهده دارند و حتي امور مربوط به گردشــگري، 
توریسم، طرح هاي توسعه شهري، ساخت کتابخانه ازدواج و طالق بر عهده آن هاست 
و هزینه هاي خود را از طریق عوارض و مالیات محلي تامین مي کنند البته دولت نیز 

تا حدي مسائل هزینه بر را تقبل مي کند )فتحي و همکاران، 1389(. 

5. برنامه ریزي شهري

برنامه ریزي عبارت اســت از تعیین هــدف، و یافتن و یا پیش بیني کردن راه 
تحقق آن )رضاییان، 1384؛ 179(. برنامه ریزي شــهري، کوشش اندیشمندانه و 
سیستماتیک براي بکارگیري منابع و امکانات یک شهر به بهترین و باصرفه ترین 
صورت ممکن اســت که حفظ و نگهداري و همچنین ایجاد محیطي مرفه، سالم 
و دلپذیر براي زندگي آدمیان حاصل شــود. از جمله عناصر مهم در برنامه ریزي 
شــهري، انعطاف پذیري، مشارکت و حکومت محلي است )رحیم نیا و همکاران، 
1390(. برنامه ریزي شــهري و فرآیند آن نیز امري مســتمر، همیشــگي و پویا 
اســت و نمي توان به آن بــه صورت مقطعي، موقت و ایســتا برخورد نمود. ولي 
برنامه-ریزي شهري داراي ویژگي هاي است که امکانات و محدودیت هاي آن را 
تعیین مي کند و نحوه اســتفاده درســت از آن را نشان مي دهد. از نظر برخي از 

نظریه-پردازان اهم این ویژگي ها عبارتند از: 
1. برنامه ریزي شــهري در درجه اول با موضوعات عمومي سروکار دارد که به 
منافع مختلف گروه هاي اجتماعي مرتبط مي شود. 2. فعالیت سنجیده و آگاهانه 
اســت که به اشخاص کارآزموده به عنوان برنامه ریز احتیاج دارد. 3. برنامه ریزان 
به ندرت تصمیم مي گیرند. آن ها گزینه هاي مهم و توصیه ها را براي اخذ تصمیم 
مســئوالن فراهم مي کنند. 4. برنامه ریزي شــهري از روش و ابزار کار تخصصي 
گوناگون در تحلیل و اســتنتاج اســتفاده مي کند. 5. نتایــج اغلب فعالیت هاي 
برنامه ریزي شهري پس از 5 تا 20 سال بعد مشخص مي شود. بنابراین بازنگري 
و اصالح در فعالیت ها دشــوار اســت )لطیفي و عظیمــي، 1389(. وقوع جنگ 
جهاني اول و دوم و به دنبال آن لزوم بازســازي مناسب و مطلوب شهرها، موجب 

غناي بیشتر علم برنامه ریزي شهري شد )رحیم نیا و همکاران، 1390(. 

6. سرمایه اجتماعي، مدیریت و برنامه ریزي شهري
سرمایه اجتماعی، باعث تعامالت شهروندان با نهادهای جامعه مدنی می گردد؛ 
و به نوعی شــبکه اعتماد متقابل را بین شــهروندان و مجموعه مدیریت شهری 
ایجاد می گردد. از بُعد دیگر احســاس تعلق به هویت شــهری از ســرمایه های 
اجتماعی اســت، که در زندگی شهری این مراکز می تواند تقویت نمایند. سرمایه 
اجتماعــی در ادبیات علــوم اجتماعی در دهه های اخیــر از اهمیت ویژه ای در 
زندگی اجتماعی و جامعه شــهری برخوردار اســت . سرمایه اجتماعی در ادبیات 
جامعه شناســی به هنجارهای اجتماعی موجود در نظام اجتماعی گفته می شود 
که به ارتقاء همکاری و همبســتگی افراد جامعه منجر می گردد؛ و باعث کاهش 
هزینه هــای تبادالت و ارتباطات متقابل اجتماعی گردیده اســت. این مفهوم در 
جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی جوامع دموکراســی از اهمیت بســیاری برای 

توسعه و پیشرفت برخوردار است. 

 رابرت پوتنام
پوتنام از جمله پژوهشــگراني اســت که نظریات ارزشمندي در مورد مفهوم سرمایه اجتماعي و ابعاد آن دارد. توجه او بیشتر به نحوه تاثیر 
ســرمایه اجتماعي بر رژیم هاي سیاســي و نهادهاي دموکراتیک مختلف معطوف شده است. او نظریات خود را در حوزه تحقیق عملي کرده 
اســت )الواني و مندجین، 1383(. در نظریه پوتنام، ســنجه هاي سرمایه اجتماعي در بطن خود، مفهوم شهروندي را دارند. چون بدون انجام 
تکالیف و رعایت حقوق شــهروندي، مشارکت اجتماعي ممکن نیست )لطیفي و عظیمي، 1389(. مشارکت اجتماعي را مي توان حضور موثر 

افراد در برنامه ها و فعالیت هاي جاري محله یا شهر به طور دائم و مستقیم دانست. دیدگاه هاي رابرت پوتنام:
1. شبکه ها: شبکه اي رسمي و غیررسمي ارتباطات و مبادالت در هر جامعه اي، اعم از مدرن و سنتي، اقتدارگرا و دموکراتیک، فئودالي یا 
سرمایه داري وجود دارد. شبکه ها دو نوع اند: افقي و عمودي. در شبکه هاي افقي شهرونداني عضویت دارند که داراي قدرت و وضعیت برابري 
هستند. در شبکه عمودي شهروندان نابرابر از طریق روابط نابرابر مبتني بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پیوند دارند، 2. هنجارها: در گروه 
اجتماعي هنجارهاي هســتند که مهم ترین ســودمندي آن ها تقویت اعتماد، کاهش هزینه معامالت و تسهیل همکاري است. او هنجارهاي 
معامله را از مولدترین اجزاي سرمایه اجتماعي مي داند. گروه ها و جوامعي که این هنجارها بر آن حاکم است و از آن پیروي مي کنند، به شکل 
موثري بر فرصت طلبي و مشــکالت عمل جمعي فائق مي آیند، 3. اعتماد اجتماعي: پوتنام اعتماد اجتماعي را ناشــي از دو منبع هنجارهاي 
معامله متقابل و شبکه هاي مشارکت مدني مي داند. اعتماد همکاري را تسهیل مي کند و هر چه سطح اعتماد در جامعه اي باال باشد، احتمال 
همکاري هم بیشــتر خواهد شــد. همکاري نیز اعتماد را ایجاد مي کند. بدین ترتیب هر چه ســرمایه اجتماعي بیشتر استفاده شود، به جاي 

استهالک و کاهش، بر خالف سرمایه فیزیکي، بیشتر افزایش خواهد یافت )ایماني، 1380(.
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میلتنو تامپســون )1995( در مقاله اي به نام دیدگاه هاي مشارکت جویانه در 
نواحي شهري، تقویت جامعه مدني و ضرورت مشارکت و مصادیق آن را به خوبي 
روشن ساختند. آنان به کاربردن روش هاي مشارکت جویانه را متضمن فواید زیر 

مي دانند:
1. افزایش آگاهي، درک و شناخت در باب کنشگران کلیدي و گروه هاي اصلي در 
سطح ملي. 2. بهبود کمي و کیفي اطالعات در باب شرایط محلي، 3. مشخص سازي 
امکانات توسعه اي ممکن در محل، 4. بسیج منابع محلي و خارج از محل براي تحقق 
امکانات توســعه اي ممکن و عملي، 5. یاري رساندن به مردم محل براي تشخیص 
محدودیت ها و تنگناها و موانع تضمین اولویت ها و فعال شدن اهالي در این زمینه ها، 
6. تقویت اعتماد به نفس و توانمندي هاي سازماني محلي، و 7. تکامل و حمایت از 

راهکارهاي حل تضادهاي محلي.
به نظر مي رســد که امروزه امور شهرها بدون مشــارکت همه جانبه شهروندان 
امکان پذیر نمي باشــد؛ چرا که مدیریت شهري مناسب و کاراي یک شهر، مستلزم 
توجه به ابعاد بسیار متنوع و گسترده  شهري است که بدون عنایت به آن ها، توسعه 
پایدار شــهري فراهم نخواهد شــد )لطیفي و عظیمي، 1389(. اســتفاده از مفهوم 
ســرمایه اجتماعي با توجه به روند جهاني شدن و تضعیف نقش دولت هاي ملي، به 
عنوان راه حل اجرا شــدني در اجتماعات محلي براي مشــکالت توسعه، مورد توجه 
سیاست گذاران و مسئوالن سیاست اجتماعي قرار گرفته است. در این باره مطالعاتي 
در حکومت ها انجام شــده است که در این مجال به مطالعات رابرت پاتنام پرداخته 

مي شود:
مطالعات رابرت پوتنام در باره نقش ســرمایه اجتماعي در عملکرد 

شوراهاي منطقه ایتالیا:
پوتنام در مطالعه حکومت هاي منطقه اي تازه تاســیس ایتالیا در دهه 1970، در 
مي یابد که از نظر کارآمدي اداري و پاسخگویي آنان به نیاز شهروندان، تفاوت بسیار 
زیادي در دو بخش شــمال و جنوب ایتالیا وجود دارد. پرســش هاي اساسي پوتنام 
علت این تفاوت ها را با وجود مشــابهت هاي بسیار از نظر ســاختار اداري و بودجه 
حکومت هاي منطقه اي این دو بخش است. بررسي هاي وي به این نتیجه مي رسند 
که شــرایط اجتماعي، سیاسي و اقتصادي و فرهنگي این دو بخش به ویژه از لحاظ 
وجود سنت هاي مدني پایدار و همه گیر در شمال ایتالیا، افراد را در شبکه هاي روابط 
اجتماعي در قالب انجمن ها، باشگاه ها، احزاب و مانند آن ها قرار مي دهد و همکاري 
میان آن ها را آســان مي کند. پوتنام دو معیار کالن کارآمدي اداري و پاســخگویي 
به شــهروندان را براي ارزیابي نهاد ها مناســب مي شمارد. او ســه موضوع فرآیند 
سیاست گذاري، اظهارات و داوري هاي سیاسي و اجراي سیاست را با دوازده شاخص 
را بــراي هر حکومت منطقه اي ارزیابي مي-کند. ســرمایه اجتماعي وجوه گوناگون 
ســازمان اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و شــبکه ها است که مي تواند با تسهیل 
اقدامات هماهنگ کارآیي جامعه را بهبود بخشد. به نظر پوتنام منابع سرمایه اجتماعي 
معموالً خود تقویت کننده و خودفزاینده اســت )ایماني، 1380(. با اندکي تامل در 
مورد این تحقیق پوتنام و تحقیقات دیگر سرمایه اجتماعي و مدیریت شهري مي توان 
دریافت که وجود سرمایه اجتماعي و اهمیت به آن در جامعه و مدیریت شهري نقش 
اساسي در برنامه ریزي و مدیریت شهرها دارد و بدون توجه به این مقوله نمي توان به 
خوبي براي برنامه ریزي شهرها گام برداشت. باید گفت در تحقیقات پوتنام مشارکت 

مدني ارتباط مستقیمي با توسعه یافتگي مناطق دارد. 
آن چه که امروزه شــهرهاي جهان دنبال مي کنند، همچون محیط زیست زیبا، 
رفع تبعیض و برقراري عدالت در تخصیص منابع و امکانات به نقاط مختلف شــهر، 
جلب مشــارکت هاي انساني، مالي و عمراني شهروندان، توسعه منطقي کالبد شهر، 
تمرکز زدایي و واگذاري مســئولیت ها به بخش خصوصي و نهاهاي مدني و مردمي، 
تامین زیرســاخت ها و تاسیسات و زیربناي شهري مناسب با گسترش جغرافیایي و 
جمعیت شهرها و ... تنها با بهره گیري درست و بهینه را توان ها و استعدادهاي موجود 
شهروندان در قالب برنامه هاي مشارکتي قابل دست یابي است. این مهم میسر نخواهد 
شــد جز از طریق فراهم آوردن بسترهاي الزم جهت ایجاد، تقویت و حفظ سرمایه 
اجتماعــي در جامعه )لطیفي و عظیمي، 1389(. ضعف فرهنگ مدني یا ســرمایه 

اجتماعي در جوامع و پایین بودن اعتماد اجتماعي مســئله مهمي است که کارکرد 
شــوراها را به عنوان یک نهاد اجتماعي و مدني برپایه اعتماد و سرمایه اجتماعي با 
مشکالت عدیده اي مواجه مي  کند. چنان چه رایس و سامبرگ شهرداري ها را مکاني 
مناسب براي تحقیق فرهنگ مدني و عملکرد حکومتي مي شمارند و محققیني را نام 
مي برند که رابطه میان فرهنگ سیاسي و کیفیت زندگي در کالن شهرهاي آمریکا 
بیان داشــته اند. و این مورد را که فرهنگ مدني نواحي شهري مي تواند بر عملکرد 

حکومت تاثیر بگذارد را منطقي مي دانند. 

7. نتیجه گیري
با نگاهي گذرا به شــهرهاي بزرگ جهان می توان دریافت که در بیشتر آن ها، چه 
در جوامع سوسیالیست و چه سرمایه دار مدیریتي قوي و مستقل از مردم احاطه دارد 
و در تحقیقات مالحظه شــد که مدیریت حتي در شهرهاي کوچک براي اداره بهتر 
شهرها از هیچ سازمان و یا فردي غیر ارگانیک دستور نمي گیرند. و باید گفت شهرها 
طبق خواسته  هاي شهروندان ساخت و اداره مي شود. در این میان مي توان به نقش 
بیشتر و وسیع تر شهروندان و جامعه مدني در این شهرها اشاره کرد که بدون خواست، 

نیاز و اراده آن ها نمي توان به مدیریت و برنامه ریزي شهري پایدار دست یافت. 
جوامع امروزی بســیار پیچیده  اند. فراواني مســائل و معضالتي که در هر گوشه 
جامعــه وجود دارد ایجاب مي کنــد تا تعداد کثیري از ســازمان هاي غیر دولتي و 
مشارکت هاي مردمي براي پاسخگویي براي آن ها شکل بگیرد؛ زیرا داناترین دولت ها 
هم نمي توانند نسبت به همه اي مسائل آگاهي داشته باشند. مسئوالن شهري باید به 
این حقیقت ایمان بیاورند که مدیریت شهري بیش از اراده سیاسي نیازمند مشارکت 
مردم اســت و الزمه کثرت گرایي و مشــارکت، تحمل، نهادمند ساختن و عملیاتي 
ســاختن مفهوم شــهروند، از بین بردن عدم اعتماد به شــرایط موجود و مشارکت 
شــهروندان در امر برنامه ریزي، اجرا و ارزیابي است )لطیفي و عظیمي، 1389(. در 
جمهوري اسالمي ایران نیز پس از انقالب اسالمي، برخي از اصول مانند اصل هفتم 
در قانون اساســي بر ضرورت حضور مردم تاکید کرد و به نقش اساسي شوراها اشاره 
شد. ولي تا سال 1377 تا تشکیل شوراهاي اسالمي در اجراي آن گامي برداشته نشد. 
الزاماتي براي تشکیل شوراها بیان شد، مواردي چون: تحقق اصول فراموش شده قانون 
اساسي، اداره و ســپردن امور به دست مردم، مشارکت دادن مردم در امور به خاطر 
مشــکالت اقتصادي دولت، تعدیل خواسته هاي مردم از دولت و کاهش نارضایتي و 
تامین رضایت سیاسي مردم را در بر مي گیرد. که همه این موارد را مي توان به رشد 
فضاي مدني و ایجاد مشارکت مردم در جهت اهداف مدیریت شهري و هر چه بهتر 
شــدن این شرایط دانست. تحقیقات و یافته ها نشان داده است که رابطه مستقیمي 
بین موفقیت برنامه ها و روش هاي مدیریتي براي شــهرها و سطح مشارکت پذیري 
آن هــا وجود دارد. مي توان دریافت که هر چــه در مراحل آمادگي و تصمیم گیري 
از مشــارکت بیشتري استفاده شود میزان موفقیت در طرح ها نیز افزایش مي یابد و 
پیروزي بیشــتري در برنامه هاي شهري نصیب مي شود. باید گفت که مشارکت که 
یکي از عوامل سرمایه اجتماعي است و توجه بیشتر بدان از اقدامات اساسي در اداره 
بهتر شــهرها محسوب مي شود. و توسعه سرمایه اجتماعي منجر به توسعه و تحول 

نظام مدیریت و برنامه ریزي شهري مي شود. 
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مقدمه:
معابر جزو مهمترین عناصر شــهری می باشــند که اصلی ترین وظیفه آن ها 
فراهم آوردن فضای کافی به منظور ایجاد ارتباط میان سایر فضاهای شهری می 
باشد. این معابر در متن خود به بخش های مختلفی از جمله سواره رو، پیاده رو، 
کانال های هدایت آبهای ســطحی ، کانال های تأسیساتی و فضاهای سبز وسایر 

عناصر شهری تقسیم می شوند.
 یکی از مهمترین بخش های هر معبر، پیاده روی آن می باشد که جزء الینفک 
معابر اســت .کارکرد پیاده رو هدایت عابرین پیاده در طول خیابان و دسترســی 
آن ها از اماکن حاشــیه معبر،به متن سواره رو می باشد. در این ارتباط کارساخت 
و یا ترمیم این عناصر مهم شــهری در طول سالهای رشد شهرو همگام با آن، به 

تدریج توسعه یافته و از لحاظ شکل ، فرم و کارکرد تکامل یافته است.
   از فاکتورهای مؤثر در عملکرد پیاده رو می توان به داشــتن سطحی صاف با 
شــیب مناسب به منظور تسهیل حرکت ایمن انســان ها )از جمله افراد کم توان 
جسمی و نابینایان(، هدایت مناسب آب های سطحی، دوام و کارآیی باال و زیبایی 

بخش سوم: رویداد و رویکرد
III: Event and Approach

تحول در ساخت با بهره گيری از استاندارد ساخت
Evolution in Construction by Using 

Construction Standards
مهندس شهرام باقری

مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان  ها، شهرداری تهران
By: Shahram Bagheri, General Director, Technical and Development Coordination of Municipality 

Districts and Organizations

نسبی در احداث و بهره برداری اشاره نمود.
   احداث و یا نگهداری و ترمیم پیاده روها همواره از اهم وظایف شــهرداری 
ها بوده اســت. این مهم در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های 
مدیران شــهری در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته که می توان آثار این 
توجه را در تغییرات گســترده در سطح معابرشهری و تحول پرشتاب و مؤثر این 

معابر، علی الخصوص پیاده روهای شهری مشاهده نمود.
   از مشــکالت موجود دراحداث و ترمیــم این بخش با روش های موجود می 
توان به باال بودن هزینه ها، دوام ناکافی، ناهمواری در سطح بخصوص در تقاطع ها 
و تنوع ناهمگون زیاد در ســطح شــهر اشــاره نمود.برای رفع این نواقص حوزه 
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران، نتایج تجربیات و تحقیقات خود را طی 
دستورالعملی با عنوان ))مشخصات فنی مقاطع همسان پیاده روسازی(( منتشر 
نمود تا بدین ترتیب کار احداث و مرمت و نگهداری پیاده روهای شهر ازاین پس 

با انضباط و کارآیی بیشتری براساس این دستورالعمل اجراگردد.
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نگاهی به دستور العمل
در این دستور العمل روشهای اجرای پیاده رو به چهار دسته تقسیم شده اند:

تیپ 1 : پیاده رو با روسازی آسفالتی و زیرسازی بتنی
تیپ 2 : پیاده رو با کفپوش بتنی بصورت خشکه چینی با زیرسازی بتنی
تیپ 3 : پیاده رو با کفپوش بتنی بصورت خشکه چینی با زیرسازی شنی

تیپ 4 : پیاده رو با  روسازی بتنی و زیر سازی شنی
کاربردشرایط بارمشخصات فنیتیپ پیاده رواولویت

بار ترافیکی و 60/21تیپ 1اول
غیر ترافیکی

در همه موارد کاربرد دارد

بار غیر 60/22تیپ 2دوم
ترافیکی

در معابر با حاشیه تجاری، 
گردشگری و معابر شریانی

بار غیر 60/23تیپ 3سوم
ترافیکی

در معابر با حاشیه تجاری، 
گردشگری و معابر شریانی

بار ترافیکی و 60/24تیپ 4چهارم
غیر ترافیکی

در پارک ها، پارکینگ ها و 
معابر فرعی

 پیاده رو با روسازی آسفالتی و زیرسازی بتنی
کاربــرد:  برای انواع کاربری ها اعم از پیاده رو های عمومی، مســیرهای عابر 

پیاده در پارک ها و نظایر آن ها
مشخصات فنی و مالحظات اجرایی:

* کفپوشهای راسته چینی شده نباید در مسیر بار ترافیکی قرار گیرند.
250 kg/cm2  عیار زیرسازی بتنی 300 و حداقل مقاومت مشخصه *

* در هنگام پخش وکوبیدن آسفالت برای جلوگیری ازآسیب دیدن کف پوش 
ها باید سطح کفپوش هابا گونی چهار الیه  پوشانیده  شود.

* پس از پخش آســفالت ، ســطح نهایی باید با ماســه ریزدانه ماسه پاشی و 
جاروگردد.

* چیدمان کفپوش ها در معبر کم عرض بصورت راســته چینی یا حصیری و 
در معبر عریض حصیری یا لوزی می باشد.

 پیاده رو با کفپوش بتنی بصورت خشکه چینی با زیرسازی بتنی
کاربــرد : برای محل تردد پیاده هــا در پارک ها و محوطه های عمومی بدون 

بار ترافیکی
مشخصات فنی و مالحظات اجرایی :

* ابعاد کفپوش 20×20 و 10×20 سانتی متر می باشد و در مواردی که عرض 
مؤثر بیش از 2 متر باشد، می توان از کفپوش 30×30 نیز استفاده کرد.

* مصالح زیر کفپوش نسبت 1 به 2 ماسه بادی و ماسه استاندارد می باشد.
200 kg/m2 مقاومت مشخصه بتن زیر سازی حداقل *

* جهت زهکشــی پیاده رو باید در فواصل طولی100 ســانتی متر و فواصل 
عرضی 70 ســانتی متر دربتن درز انقطاع به عرض 4 سانتی متر )ماسه شسته( 

تعبیه گردد.
* بمنظور جلوگیری از لق شــدگی کف پوش ها و زهکش کف از ماسه بادی 

جهت درزگیری استفاده می شود.
پیاده رو با کفپوش بتنی بصورت خشکه چینی با زیرسازی شنی

کاربــرد: برای اجرای پیاده روهای معابر ،محل تــردد پیاده ها در پارک ها و 
محوطــه های عمومی بدون  بار ترافیکی به کار می رود و در ورودی پارکینگ ها 

و مسیر های تردد خودرو استفاده گردد.
مشخصات فنی و مالحظات اجرایی:

* نحوه اجرای کف پوش ها همانند تیپ 2 می باشد.
* اساس شنی برای یک متر مکعب شامل 0,5 متر مکعب شن بادامی ، 0/25 

مترمکعب شن نخودی و 0/25 مترمکعب ماسه می باشد.
* اساس شنی باید در هر الیه 10 سانتی متری با کمپکتور دستی یا مکانیکی 

کوبیده شود.
پیاده رو با  روسازی بتنی و زیر سازی شنی

کاربــرد : برای اجرای پیاده روهای معابر ،محــل تردد پیاده ها در پارک ها و 
محوطــه های عمومی بدون بار ترافیکی بکار می رود و در ورودی پارکینگ ها و 

مسیر های تردد خودرو ضخامت بتن روسازی باید حداقل15 سانتی متر باشد.
مشخصات فنی و مالحظات اجرایی:

* ابعاد قطعات بتنی درجا نباید از 1×1 متر بزرگتر باشد.
* ترکیب اختالط زیر سازی شنی همانند تیپ 3 می باشد. 

* مقاومت مشخصه بتن روسازی باید حداقل kg/cm2 300 باشد.
* شــن و ماســه زیرســازی باید قبل از چیدن کفپوش ها ، آبپاشی و پس از 

اشباع رگالژ گردد.
معیارهای کلی سنجش

- کیفیت بستر سازی
- مخلوط کردن توسط دستگاه مکانیزه

- تعبیه غالف تاسیسات
- قیر پاشی )مشمول تیپ 1(
- رعایت شیب طولی و عرضی

- ضخامت آسفالت و ضخامت و تراکم آسفالت )مشمول تیپ 1(
- رعایت ضوابط اجرای  پله و رمپ

- اجرای درز انقطاع )مشمول تیپ 2(
- رعایت ضوابط اجرایی ترددکم توانان و نابینایان

- اجرای مناسب بندکشی
- استفاده از کفپوش دکمه ای در تقاطع ها

- اجرای مناسب اساس شنی )مشمول تیپ 3(    
- کیفیت و ضخامت مناسب کفپوش ها

- دانه بندی و کوبیدن مناسب مخلوط شن وماسه زیر کفپوش )مشمول تیپ 3(
-نحوه استفاده  از کفپوش رنگی

- ابعاد قطعات بتنی درجا
-کیفیت مصالح استفاده شده زیر کفپوش ها

نحوه کنترل عملیات اجرایی
در بخش نظارت برکیفیت اجرای کار،حوزه های معاونت فنی و عمرانی مناطق 
متولی اجرا ونظارت بر حسن انجام دستورالعمل فوق می باشند و مدیریت نظارت 
عالیــه بر عهده اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و ســازمان ها قراردارد 
کــه وظیفه رصد نمودن و گزارش از وضعیت اجرا را برعهده دارد. این وظیفه در 
طول سال و نیز در بازدیدهای دوره ای به تناوب به انجام رسیده و کار تحصیل و 
پردازش اطالعات حاصله به منظور تعیین میزان موفقیت مناطق در انجام وظایف 

محوله و آسیب شناسی طرح به صورت مداوم صورت می گیرد.
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مدیریت شهر براي برگزاري همایش هاي مهم بين المللي
City Management for Holding Important 

International Conferences
برگزاري اجالس پنج روزه جنبش عدم تعهد در شــهر تهران از تاریخ 7 الي 11 شــهریور 1391 اهمیت آماده ســازي شــهر تهران را براي برگزاري اجالس هاي 
مهم بین المللي برجســته کرد. شــرایط برگزاري اجالس هاي مهم بین المللي شــامل آماده نمودن "محتوا و ظرف" براي این نوع فعالیت ها است. آماده بودن محیط 
براي برگزاري اجالس های مهم جهاني بســیار پر اهمیت اســت. در این میان آماده بودن سیستم هاي خدمات و تاسیسات شهري و ساختارهاي اجتماعي فرهنگي و 
گردشگري و تفریحي شهر ضرورت دارد. واقعیت این است که تهران امروز با تهران چند سال گذشته تفاوت بسیاري دارد. اکنون هر شهروند تهراني مي تواند  پیاده به 
بوستاني سبز وبا نشاط در محله سکونت خود برود. مي تواند به پردیس سینمائي برود که در منطقه شهري خود اوست. شهروندان تهراني براي رفت و آمد با ایستگاه 
مترو فاصله چنداني ندارند و این سیســتم مهم حمل و نقل عمومي در حال توســعه شتابان است. شبکه بزرگراهي شهر با کیفیت مناسب در حال گسترش است. در 
تهران هیچگاه شبکه پیاده رو خیابانها داراي کیفیت کنوني نبوده اند. اتوبوس هاي بی-آر-تی با سرعت مسافران را به مقصد مي رسانند. در بحبوبه تحریم بین المللي، 

مدیریت شهري تهران پروژه هاي عظیمي مانند تونل نیایش و پل طبقاتي صدر را طبق زمانبندي اجرا مي کند.
برگزاري موفق اجالس جنبش عدم تعهد در شهر تهران و برجسته شدن مدیریت شهري تهران در ششمین نشست مجمع شهري جهان در شهر ناپل ایتالیا نمایانگر 

این است که شهر تهران میتواند شهري جهاني براي برگزاري همایش ها و اجالس هاي مهم جهاني گردد.
ولي براي برگزاري مطلوب تر اجالس هاي مهم بین المللي هنوز راهي دراز در پیش اســت. براي مثال چه اقداماتي براي کاهش آلودگي هواي تهران انجام شــده 
اســت؟ در ترافیک پر تراکم تهران چرا فکر و عمل جدي براي افزایش کیفیت زیســت محیطي وسایل نقلیه موتوري  نمي شود؟ در خیلي از کشورهاي دنیا هنگامي 

که اتومبیل هاي جدید به پشت چراغ قرمز و یا در جایي که مجبور میشوند توقف کنند مي رسند، موتور
 اتومبیل شان به صورت خودکار خاموش میشود ولي اینجا در شهر تهران خودروهاي ما با موتور روشن در حین توقف طوالني پشت چراغ قرمز و یا در راه بندان 

هاي ترافیک با موتور روشن هواي آلوده به خورد شهروندان دهند.
 از سوي دیگر کدام سازمان مسؤول باید به اتومبیل سواران شهر ما این فرهنگ را بیاموزد و یاد بدهد که در محل 

خط کشي عابر پیاده به جاي افزایش سرعت و هجوم بي رحمانه به عابرین پیاده )که مجبورند با ترس و وحشت از خط عابر پیاده عبور کنند( توقف نمایند و تقدم 
عبور را به عابر  پیاده )که شاید هم جهانگردي باشد و یا شرکت کننده  اي در یک اجالس بین المللي( بدهند. 

از این رو براي برگزاري مطلوب تر همایش ها و اجالس هاي مهم بین المللي نیاز به تالش و اقدامات گسترده تر و همه جانبه مدیریت شهري داریم که براي جهاني 
شدن شهر تهران ضرورتي انکار ناپذیر است.
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شهرهای جهان: نمایشگاه مسکن استکهلم از تاریخ 26 مرداد تا 5 شهریور 
 ))Annedal"1391 )16 تا 26 اگوست2012( در منطقه شهري " آنه دال

شهر استکهلم برگزار شد. این نمایشگاه آئینه اي تمام نما از چالش هاي امروزه 
شهرهاي در حال گسترش بود. آنه دال یکي از چندین پروژه نوسازي شهر 
استکهلم است که یک منطقه قدیمي صنعتي را نوسازي مي کند. آنچه این 

نمایشگاه را جالب، جذاب و آموزنده مي نمود ایده هاي نوین معماري، طراحي 
شهري و نوسازي پایدار شهري و توجه همزمان به محیط زیست مسکن، 

پارک و فضاي سبز، خدمات شهري و زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل بود. 
در نوسازي این منطقه با کاربري مسکوني22 شرکت ساختماني مشارکت 

دارند. این نمایشگاه با همکاري شهرداري هاي استکهلم و سوندبري و جامعه 
مهندسان ساختمان سوئد برگزار شد.

مفهوم توسعه پایدار 
مفهوم توســعه پایدار که در طراحي و ساخت این منطقه شهري به کارگرفته 
شــده است، یعني ساخت و ســازی که بر مبناي هزینه کردن امکانات آتي نسل 
جدید صورت نمي گیرد. مفهوم پایه توسعه پایدار شامل توسعه اقتصادي پایدار، 

نگاهي به نمایشگاه مسکن پایدار استکهلم
A Glance at Stockholm Sustainable 

Housing Exhibition   
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توســعه اکولوژیکي پایدار و توســعه اجتماعي پایدار اســت. مسکن پایدار یعني 
تأمین نیازهاي جامعه براي واحدهاي مســکوني، خدمات شهري و زیرساخت ها. 
این واحدهاي مسکوني باید داراي محیط زیست مناسب براي ساکنان، دسترسي 

به خدمات شهري و حمل و نقل ایمن و پایدار باشند.
تأمین گرما از طریق انتقال گرما از راه دور

 ایده اســتفاده از انتقال گرما از راه دور، بهره برداري از گرمائي اســت که در 
وضعیت معمولي تلف مي شــود. در منطقه آنه دال تمامي واحدهاي مســکوني 

متصل به تأمین گرما از راه دور هستند.

بهره وري انرژي

 در کشور سوئد مصرف انرژي در بخش ساختمان1/3 کل انرژي مصرف شده 
است. نیمي از برق کشور در بخش ساختمان مصرف مي شود.

پارلمان سوئد قانوني را تصویب کرد، که مصرف انرژي در ساختمان ها تا سال 
2050 به نصف کاهش یابد. از ســال 2012 مصرف انرژي براي هر متر مربع باید 

kWh 90 در سال باشد. اغلب 
ساختمان هاي منطقه آنه دال 60 تا kWh 70 در هر متر مربع و سال مصرف 
انرژي دارند. در هر یک از واحدهاي مســکوني حجــم آب گرم مصرفي به طور 
جداگانه اندازه گیري مي شود. این امر به ساکنان امکان مي دهد که با اطالع از 
میزان مصرف آب گرم خود، در مصرف انرژي صرفه جوئي نمایند. آسانســورهاي 
نصب شــده به طور نسبي انرژي کمتري مصرف مي کنند و ماشین آسانسور در 
روي اتاقک آسانسور قرار دارد و به اتاق ماشین آسانسور جداگانه اي در ساختمان 

نیاز نیست.

مدیریت دفع زباله

 یک سیستم لوله هاي واکیوم اتوماتیک زباله هاي مسکوني را جمع آوري و به 
خارج از منطقه مسکوني آنه دال در محل کانتینرهاي جمع آوري زباله ارسال مي 
کند. بنابراین  الزم نیســت کامیون هاي سنگین حمل زباله وارد منطقه مسکوني 

شوند. از این رو حجم ترافیک کاهش وایمني افزایش مي یابد. 
سیستم گواهي نامه محیط زیست ساختمان ها

در منطقه مســکوني جدید آنه دال تعدادي از ساختمان ها داراي گواهینامة 
محیط زیست خواهند بود. در سال هاي اخیر سیستم هاي مختلفي براي گواهي 

محیط زیست ساختمان ها توسعه یافته اند. اهم این سیستم ها عبارتند از:
)Miljobyggnad( )میلیوبیگناد )محیط زیست ساختمان

میلیوبیگناد یک سیستم گواهي نامة محیط زیستي است که بر اساس شرایط 
ســاختمان هاي کشور ســوئد طراحي شده اســت. اصول مهم آن شامل میزان 

مصرف انرژي، محیط زیست داخل ساختمان و مصالح ساختماني است. 
)Svanen) )سوانن (قو

سوانن یک سیســتم گواهینامة محیط زیستي نروژي است که براي آپارتمان 
هاي مســکوني، خانه هاي مسکوني و دبستان ها طراحي شده است. اصول مهم 

آن شامل مصرف انرژي، تهویه، مصالح ساختمان ها و مراحل ساختمان است. 
 )Passive House( )پسیوهاوس )خانه غیرعامل

پسیوهاوس یک خانه با مصرف کم انرژي است که عمدتاً از طریق گرماي بدن 
انســان، دستگاه هاي برقي، روشــنایي و تابش نور خورشید گرم مي شود. اصول 
مهم آن شــامل میزان انرژي خریداري شــده، عایق کاري دیوارها و پنجره ها و 

شرایط محیط زیستي داخل ساختمان است. 
 )BREEAM) بریام

بریام یک سیســتم گواهي نامه محیط زیســتي انرژي بریتانیایي اســت که 
بر اســاس میزان مصرف انرژي، حفاظت محیط زیست، شــرایط اقلیمي داخل 
ساختمان، میزان مصرف آب، نحوه مدیریت دفع مواد زاید و نحوه کاربري زمین 

طراحي شده است. 
)LEED) لید

لید یک سیســتم گواهي نامه محیط زیســتي آمریکائي اســت که بر اساس 
شرایط حفاظت محیط زیست ساختمان، میزان مصرف آب، میزان مصرف انرژي، 

نوع مصالح ساختماني و شرایط اقلیمي داخل ساختمان طراحی شده است.

ویژگي هاي این منطقه مسکوني

بازدید کنندگان از این نمایشــگاه که در واقع همین منطقه مســکوني جدید 
آنه دال اســت، از مشاهده طرح هاي ســاختمان هاي گوناگون مسکوني و سایر 
کاربري هاي وابســته شگفت زده مي شوند. در این منطقه شهري جدید ترکیبي 
از آپارتمان هاي بلند مرتبه، خانه هاي یک، دو و سه طبقه، پارک و فضاي سبز، 
محل بازي کودکان، مهد کودک، مدرســه، رستوران و مراکز خرید مشاهده مي 

شوند.
حدود شــصت ساختمان، هر یک با طراحي و نماي ویژه خود، در این منطقه 
ساخته شده و تعدادي از واحدهاي مسکوني به فروش رفته و مردم در آن ساکن 
شــده اند. ویژگي منطقه این است که هر یک از ساختمان ها داراي طراحي، نما 
و رنگ خاص خودش اســت. هیچ یک از ســاختمان ها با هم مشابه نیستند. هر 
یک از ایده معماري، طراحي و نماي منحصر به خود برخوردار است. در این میان 
ســاختماني را مشــاهده مي کنید که بالکن هاي محصور آن از شیشه و شفاف 
هستند و مانند قطعاتي کریستال در جستجوي نور از دل ساختمان سر به بیرون 

کشیده اند. 
مسابقه معماري و شهر سازي طرح جامع نوسازي این منطقه در سال 2003 
توسط شهرداري استکهلم اعالم شد و ساخت این منطقه تاکنون 8 سال به طول 
کشیده و تا سال 2016 ادامه خواهد داشت. این منطقه به مساحت 20 هکتار و 
و داراي 2700 واحد مســکوني مي باشد.22 شرکت ساختماني همراه با انبوهی 
از مهندسان معمار، مهندسان ســاختمان، معماران فضاي سبز، معماران منظر، 
مجسمه ســازان و هنرمندان، طراحان وســازندگان این منطقه جدید مسکوني 

هستند.
همه رنگ ها را در نماي ســاختمان ها مي توان دید و هیچگاه حوصله انسان 
از دیدن ســاختمان ها ســر نمي رود. ولي یک طرف ساختماني را مشاهده مي 
کنیم که نماي آن به رنگ سیاه است و در میان این همه ساختمان ها و نماهاي 
پر جاذبه این سوال پیش مي آید که چرا این رنگ تیره و تاریک براي نماي این 
ساختمان انتخاب شده اســت .به هر حال در مجموع مي توان گفت این منطقه 
شهري نوسازي شــده تجلي مهندسي و هنر نمایي اسکاندیناوي در این نقطه از 
جهان است که نمایانگر تالش ها، ابتکارات و طرح هاي جدید قرن بیست و یکم 

در ایجاد بهترین فضاي  مسکوني و زندگي براي انسان ها است. 
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موسســه ملی اســتاندارد و فناوری ایاالت متحده آمریکا )NIST( نرم افزاري 
را براي کمک به تیم طراحی ســاختمان در جهت سفارشــی کردن سیستم های 
تهویه ویژه ســاختمان های تجاری "سبز" تهیه کرده است. این نرم افزار که "ابزار 
پایداري آب و هوایي" نامیده مي شــود، به منظور تعیین اینکه آیا تهویه طبیعي 
برای یک ســاختمان مناسب و کافي است یا سیستم خنک کننده تکمیلی مورد 
نیاز است داده ها را ارزیابي و تحلیل مي کند. این نرم افزار رایگان، از اطالعات آب 
و هوایي دریافتي منظم ویژه ایاالت متحده و همچنین از ضوابط استاندارد، برای 

درجه بندی آسایش ساکنان ساختمان استفاده می نماید.
هنگامی که درجه حرارت در فضای باز پایین تراز آســتانه خاصي باشــد، تهویه مســتقیم از طریق پنجره هاي باز و دیگر روش ها می تواند ساختمان را در محدوده 
آســایش نگه دارد. حتی وقتي درجه حرارت در طول روز از آســتانه فرا رود، در شــب به اندازه کافی کاهش مي یابد تا افزایش گرمای ساختمان در طول روز را بي اثر 
کند. این بدان علت است که هواي شب می تواند ساختمان را خنک کند و این سرما برای استفاده در روز بعد در بدنه ساختمان ذخیره می شود. این نرم افزار، تعداد و 
درصد کل ساعاتي که تهویه طبیعی در طول سال موثر خواهد بود؛ درصد ساعاتي که طی آن شرایط محیطي برای تهویه طبیعی بیش از حد سرد، گرم و یا مرطوب 
خواهد بود؛ تعداد روزهایي که شــب آنها خنک خواهد بود؛ تعداد تقریبی روزهایي که خنکي شــب های آنها موثر خواهد بود را برآورد می کند. این نرم افزار در آدرس 

اینترنتي زیر قابل دریافت است:
www.bfrl.nist.gov/IAQanalysis/software/CSTdesc.htm

بخش چهارم: نمونه های جهانی
IV: International Examples

نرم افزاری رایگان، گزینه های خنک کننده 
طبيعی ساختمان ها را ارزیابی مي کند

Free Software Evaluates Natural 
Cooling Alternatives for Buildings

رانندگان در شــهرک پارک ماساپکوا، در النگ آیلند )نیویورک(، بهتر است از 
این پس مراقب جایي که اتومبیل خود را پارک مي کنند باشــند. شــهرداری در 
نظر دارد به منظور شناســایي وسایل نقلیه اي که برخالف مقررات پارک شده اند 
سنسورهاي الکترونیکي را درخیابان ها تعبیه کند. هرگاه وسیله نقلیه در موقعیت 
غیرمجاز قرار گیرد، این سنسورها سیگنال هایی را به تلفن همراه افسران پلیس 
ترافیک منتقل خواهند کرد که آنها را قادر می ســازد تا جریمه 25 دالری را با 
ســرعت برای اتومبیل خاطي صادر کنند. مقامات مي گویند که سیســتم جدید 
هیچ ربطی به باال بردن درآمد شــهرک ندارد. هدف آن اســت تا پارک غیرمجاز 
اتومبیل در مقابل شــیر آتش نشانی، در خط کشی عابر پیاده، و در دیگر مناطق 
پارکینگ ممنوع متوقــف گردد. کاهش بودجه، تعداد ماموران نیروهای انتظامی 
در این شــهرک را تا چهار تن کاهش داده اســت. به گفتــه مقامات، فن آوری 
جدید، نیروی انتظامی را در کارهاي سبک تر نظارت بر وضعیت پارکینگ کمک 
خواهــد کرد. با این حال، برخی مردم از نقش فن آوری به عنوان "تعیین کننده 
یا راهنماي خود خوانده" خوشــحال نیستند و اینکه برداشت بازدید کنندگان از 
سیستم چه خواهد بود را به چالش مي کشند. سنسورها پس از نصب در 50 نقطه 
در نزدیکی مراکز خرید شهرک، کار خود را به صورت آزمایشی از اول ماه شروع 

خواهند کرد و در صورت موفقیت، از آغاز سال بعد دائمی خواهند شد.
Civil Engineering, 2012 :منبع

شهرکی در النگ آیلند )نيویورک( 
براي توقف تخلفات پارکينگ، از حسگرهاي الکترونيکي کمک مي گيرد

Long Island Satellite Town Turns to Sensors to Nab Parking Violators

38 / فصلنامه شهرهای جهان / 1391 / شماره 6 و 7



پياده روی پایدار: موزایيک های کار 
شده در پياده  رو توليد برق می کند

Sustainable Pedestrian Pavement: 
Mosaics Installed on the 

Pedestrian Pavement Generate 
Electricity 

شــرکت انگلیسی "پاوگن سیســتمز" (Pavegen Systems) سنگ فرش های 
تولیدکننده برق برای کف پیاده روها ساخته است. هرگامی که عابرین پیاده روی آن 
بر می دارند به برق تبدیل می شود. هریک از این سنگ های کف پیاده رو می تواند 
2/1 وات ساعت برق تولید کند. این برق را می توان برای تابلو های خیابان، چراغ های 

خیابان و یا تابلو های اطالع رسانی به شهروندان مورد بهره برداری قرارداد.
هر بار که یک عابر پیاده روی این قطعه سنگ قدم می گذارد صفحه ای در وسط 
این قطعه سنگ روشن می شود که عالمتی است تا شهروند متوجه شود سهمی در 

انرژی تولید شده داشته است. 
این موزائیک های ســنگی از مواد قابل بازیافت ساخته شده اند. به عبارت دیگر 
اصل پایداری در تولید آن ها نیز به کار گرفته شــده اســت. این مواد عمدتا شامل 
الســتیک و فوالد هســتند. موزائیک ها در برابر آب عایق و در برابر شرایط آب و 
هوایی مقاوم هستند. هر موزائیک تا بیست میلیون بار قدم انسان را تحمل می کند 

که معادل 5 سال عمر موزائیک است. 
این موزائیک های ســنگی تولید کننده برق را می توان در داخل ساختمان ها 
نیز مورد اســتفاده قرار داد. برای مثال از این موزائیک ها در راهروهای یک مدرسه 
نیز بهره برداری شده است. یک مسیر عابره پیاده بین شهر لندن و استادیوم جدید 

المپیک و یک مرکز خرید نیز بااین موزائیک های جادویی فرش شده است. 
Source: Illustrerad vetenskap,Nr.5,2012.

بزرگترین تاسيسات انرژی خورشيدی 
در استادیوم فدکس )از ليگ فوتبال 
ملی آمریکا( نصب و راه اندازی شد

FedEx Filed Outfitted with NFL’s 
Largest Solar Installation

تأسیســات جدید انرژی خورشیدی با پانل8000 سلولی در استادیوم فدکس، 
در Landover، مریلنــد، بزرگتریــن تحهیــزات از این گونه اســت که در یک 
اســتادیوم ملی فوتبال ممکن است یافت شــود. تیم "سرخ پوشان واشنگتن" و 
کمپانی NRG - مؤسســه فعال در توسعه برق خورشیدی، مستقر در پرینستون 
نیوجرسی- در سپتامبر گذشــته از این تأسیسات رونمایی کردند. این سیستم، 
متشکل از ســه نوع پانل خورشیدی اســت که درجمع، ظرفیت تولید حدود 2 
مگاوات برق را دارد. این ظرفیت، اگر آب و هوا مناسب باشد یک پنجم برق مورد 
نیاز ورزشــگاه فدکس در روزهای انجام بازی ها و کل نیاز آن در زمان های بدون 
بازی را تأمین می کند. بســیاری از پانل ها در باالی ورودی یک پارکینگ نصب 
شــده اند تا سایبان بخشــی از پارکینگ ورزشگاه در نزدیکی دروازه را نیز تامین 
کنند. تأسیسات، 10 ایستگاه را نیز شامل مي شود که طرفداران می توانند وسایل 
نقلیــه الکتریکی خود را در آنها شــارژ نمایند. برخي دیگــر از پانل ها در اطراف 
شــیبراه عابر پیاده نصب شده اند، و تکنولوژی فیلم نازک خورشیدی در بدنه 30 
فوتي مجســمه بلند یک فوتبالیســت با لقب مرد خورشیدی نیز گنجانیده شده 
اســت. پیش بینی مي شود که این تأسیســات، باعث جلوگیري از انتشار تقریبي 
ســاالنه 1/8 تن کربن به اتمسفر شود؛ که معادل است با جایگزیني 349 خودرو 

بنزین سوز با وسایل نقلیه الکتریکي.
Civil Engineering, 2012 :منبع
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پانل های 
خورشيدی انرژی 
سوخت قطارهای 
پر سرعت اروپا را 

توليد مي کنند
Solar Panels 
Provide Fuel 

for European 
High Speed 

Trains

قطارهاي پرسرعت که شهرهاي پاریس و آمستردام 
هلند را به یکدیگر متصل مي کنند، اولین وســایل نقلیه 
هستند که بوســیله برق تولید شــده توسط پانل های 
خورشــیدی -که به شــکل تونلي در طول مسیر قطار 
گسترده شده اند- هدایت مي شوند. تونل3/6 کیلومتري 
که از شــهر آنت ِورپ، در شــمال بلژیک عبور مي کند 
داراي 16000 پانل خورشیدی است. ظرفیت کلي تولید 
برق پانل ها 3300 مگاوات اســت کــه براي تامین برق 
تقریباً 1000 خانوار کافی مي باشد. قطارها انرژی الزم را 
با اتصال به یکی از منابع انرژی خورشیدی که در طول 
مسیر نصب شــده اند کســب مي کنند. عالوه بر تأمین 
ســوخت قطارها، پانل های خورشیدی انرژي الزم براي 
وســایلي از قبیل چراغ ها و عالئــم راهنما را نیز تأمین 
مي کنند. این سیستم توسط کمپاني Enfinity، شرکت 
توســعه فتوولتائیک خورشــیدی که مقر آن در آتالنتا 

است تولید شده است.
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در طراحي سیســتم هاي ســاختماني، یافتن راه حل هاي مؤثر صرفه جویي در مصرف انرژي باید بر اساس نگاه جامع به سیستم ساختماني و انرژي باشد. در این 
راســتا محصوالت و پروفیل هاي عایق کاري شــده جدیدي براي استفاده در سازه هاي شیشه اي ســلول هاي خورشیدي، پانل هاي محافظت در برابر نور خورشید، 

پانل هاي واکیوم و شیشه هاي عایق تولید شده اند. 
براي مثال بیمارســتان الودر آلســت بلژیک، با استفاده از سازه هاي ســلول هاي خورشیدي که در شیشه هاي شفاف 2 یا 3 الیه یا شیشه هاي مات یک الیه قرار 

مي گیرند، ساخته شده است. 

ساختمان بیمارستان الودر الست، بلژیک )Aalst, Belgium( با 
استفاده از سازه هاي پانل هاي شیشه اي خورشیدي

طراحي سيستم ساختمان با تأکيد بر بهره وري انرژي
Building System Design with Emphasis on Energy Productivity

ســاالنه ده هزار تن مواد زاید الکترونیکي مانند المپ، باتري، وسایل کوچک 
الکترونیکي در ســطل هاي  زباله هاي خانگي دور ریخته مي شوند. یک دستگاه 

هوشمند که این مواد زاید را دریافت مي کند، این مشکل را حل مي نماید. 
بین 0/5 تا 1 درصد وزني زباله هاي خانگي را مواد زاید الکترونیکي تشــکیل 
مي دهند. این مواد که اغلب در داخل ســطل هاي زباله هاي خانگي ریخته مي 
شــوند، عامل آلودگي محیط زیست هســتند و براي موجودات زنده خطرناکند. 
این مواد شــامل المپ هاي معمولي روشنائي، المپ هاي کم مصرف، باتري ها و 
انواع دستگاه هاي کوچک الکترونیکي مانند وسائل فرسوده الکتریکي آشپزخانه 

هستند. 
اخیراً دستگاهي در کشور سوئد ســاخته شده است که تحویل این مواد زاید 
را توســط شــهروندان به مبادي خرید آن ها و جمع آوري آن ها را در فروشگاه 
ها و سوپرمارکت ها آسان مي کند. هدف این است در جائي که وسایل و کاالي 
نو الکترونیکي خریداري مي شــود بتوان وسائل قدیمي و از کار افتاده را تحویل 
داد. این دستگاه جمع کننده که در مقابل آتش سوزي مقاوم ساخته شده است، 
داراي حفره هاي مختلفي است که بتواند انواع گوناگون مواد زاید را دریافت کند. 
در فروشــگاه ها و سوپرمارکت ها این دستگاه ها توسط پرسنل مربوطه مدیریت 
مي شوند و صنایع و شرکت هاي تولید کننده، این مواد زاید را جمع آوري و براي 

دریافت و دفع بهداشتي آن ها را به مراکز ذیربط حمل مي کنند.
Miljoaktuellt, 2012 :منبع

دستگاه هوشمند مواد زاید الکترونيکي 
را جمع آوري مي کند

Intelligent Machine to Collect 
Electronic Garbage 
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در گفتگو با شهردار منطقه 4 مشخص شد:

منطقه 4 با احداث بزرگ ترین باغ پرندگان کشور داراي زیباترین 
عناصر طبیعي اطراف تهران مي شود

شهرهاي جهان: منطقه 4 شهر تهران با مساحت 61/4 کیلومترمربع با چشم 
انداز دامنه هاي کوههاي البرز و سطوح سرسبز گسترده در درون حریم منطقه 

همچون دره هاي سدالر، لتیان و دره هاي دل انگیز فشم، اوشان و میگون و 
مناطق ورزشي تفریحي دربندسر، شمشک و آبعلي در شرق کالن شهر تهران 

قرار دارد. 

محدودة منطقه 4 از طرف شمال به خط 1800 متر و حریم منطقه 1؛ از طرف 
غرب در حدود خیابان لنگري با منطقه 1 و در پاسداران با منطقه 3؛  از طرف 

جنوب با مرز خیابان رسالت با مناطق 7 و 8 و در محدودة خیابان دماوند با 
منطقه 13 و از طرف شرق به حریم منطقه 4 محدود مي شود. بنابراین منطقه 

4 شهر تهران با جمعیت 200،813 نفر یکي از پرجمعیت ترین، گسترده 
ترین، مهاجرپذیرترین، پرساخت و سازترین و دارنده بزرگترین حریم مناطق 

شهر تهران مي باشد. این منطقه با ویژگي هایي مانند وجود نابرابري بافت 
اقتصادي- اجتماعي شدید، جوان بودن جمعیت، وجود اقشار آسیب پذیر 

در محله هایي همچون خاک سفید،  
شمیران نو و شیان با سایر مناطق 

شهري تهران متفاوت است. 

در زمینه ویژگي هاي توسعه عمراني 
منطقه 4 شهر تهران، گفتگویي با 

دکتر حسن کریمیان، شهردار منطقه 4 
داشتیم. 

ظرفیت ها و اســتعدادهاي عمراني منطقه 4 شــهر تهران  ■
چیست؟  

منطقه 4 شهر تهران داراي ظرفیت ها و استعدادهاي عمراني بي نظیري است 

که به اهم آن ها اشاره مي کنیم:
وجود زیباترین عناصر طبیعي اطراف تهران در حریم منطقه

از جمله عناصر طبیعي نزدیک به منطقه مي توان به : دره هاي سدالر،  لتیان،  
لواسانات، و لشگرک و دره هاي سرسبز و دلگشاي فشم، اوشان، میگون و مناطق 

تفریحي دربندسر، شمشک و آبعلي اشاره نمود. 
دارا بودن یکي از بزرگترین حریم هاي شهر تهران 

این محدوده در ســمت شــمال و شرق واقع شده اســت و داراي مناظر زیبا، 
هواي مناســب و آب فراوان مي باشد که در طرح مجموعه شهري جهت استقرار 
کاربریهاي فرا شهري و ملي و فراملي )از جمله منطقه دیپلماتیک( تهران قابلیت 

استفاده دارد. 
دارا بودن یکي از مهمترین ورودي و خروجي هاي تفریحي 

که از جمله ورودي ها مي توان به مراکز تفرجگاهي و گردشگري تلو، لواسانات 
و لشگرک اشاره نمود. 

سطح گسترده پارک هاي جنگلی در منطقه 
از جمله پارکهاي جنگلي لویزان که بتنهایي 2/13 درصد از ســطح منطقه را 
پوشش داده و بعنوان یکي از ریه هاي طبیعي منطقه و شهر تهران عمل مي کند. 

وجود سطح قابل مالحظه اي از اراضي بایر در منطقه 
وجود فعالیت هاي فني و حرفه اي ویژه در سطح منطقه 

نقش استراتژیک در تأمین آب و برق شرق تهران 
وجود تصفیه خانه آب- پست برق 400 کیلووات که ورودي برق سراسري نکا 
اســت از جمله نقاط قوت منطقه در دســتیابي به یک شاخصه بارز براي منطقه 
محسوب مي شــود و مي تواند نقش امداد رسان را در صورت بروز بحران ها ایفا 

نماید. 
وجود اراضي گسترده داراي کاربري آموزش عالي 

مانند دانشــگاه علم و صنعت؛ دانشگاه آب و برق که مي تواند در ایفاي نقش 
تحقیقاتي و آموزش عالي در مقیاس ملي ویژگي مهمي به شمار آید. 

وجود بزرگ راه هاي مهم شهر تهران شامل بزرگراه شهید زین الدین، رسالت، 
سرخه حصار، شهید بابائي و شهید باقري 

یکي از مهمترین پروژه هاي عمراني منطقه در راستاي بهره گیري از ظرفیت 

بخش پنجم: برترین طرح های عمرانی مناطق شهر تهران
V: The Best Development Projects of Municipal Districts of Tehran

پروژه هاي عمراني شاخص 
منطقه 4 شهر تهران

The Best Development 
Projects of Tehran 

Municipal District 4
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ها و اســتعدادهاي عمراني منطقه 4 شهر تهران، احداث باغ پرندگان در بوستان 
لویزان است. 

خوب اســت بدانید منطقه چهار شهر تهران بیش از 10 درصد جمعیت شهر 
تهران را در بر دارد. با تأکید شهردار محترم تهران تالش مي شود از استعدادهاي 
این منطقه در زمینه هاي گردشــگري و تفریحي بهره برداري بیشــتري شــود. 
جنگل هاي لویزان با مساحت 900 هکتار بخشي از این استعداد است. از این رو 

برنامه ریزي هاي گسترده اي براي نیل به این هدف صورت گرفته است. 

ســابقه طرح باغ پرندگان و هدف تخصیص بخشي از جنگل  ■
هاي لویزان به این باغ چیست؟ 

احداث باغ پرندگان لویزان در راستاي اجرایی شدن طرح توسعه پارک جنگلی 
لویزان، منطبق با سندتحقق و توسعه چشم انداز بیست ساله و در تبعیت از اصل 
44قانون اساسی براي توسعه گردشگري،ایجاد اشتغال و به کارگیري توان بخش 

خصوصی در زمینه هاي گردشگري، فرهنگی و ورزشی می باشد.
در اجراي این طرح بخش شــرقي جنگل هاي لویزان که در خالل سال هاي 
گذشــته به پارکي بي دفاع در برابر ناهنجاري هاي اجتماعي تبدیل شــده بود،  
ساماندهي شده است. در راستاي احیا و پاک کردن چهره نامناسب ناهنجاري در 
این بخش از جنگل هاي لویزان،  تالش نمودیم تا طرح گردشــگري پرجاذبه باغ 
پرندگان را احداث کنیم. مساحت محدودة شرقي حدود 85 هکتار است و داراي 

شبکه دسترسي هاي بزرگراهي مناسبي مي باشد. 
به گفته بســیاري از کارشناسان کشور و برخي مشاوران خارجي،  باغ پرندگان 
پــروژه اي ملي و فراملي و کم نظیر در ســطح 
جهان است و در آینده این باغ مي تواند به یک 
قطب جاذب گردشــگري در سطح بین المللي 

تبدیل گردد. 

با مهندس بهمن محبوبي،  از چهره هاي با 
تجربه مهندسي عمران و معاون فني و عمراني 

منطقه 4 نیز در خصوص پروژه هاي عمراني 
شاخص منطقه 4 گفتگویي داشتیم. 

پروژه هاي شاخص عمراني منطقه 4 تهران کدامند؟  ■
 Tehran) مهمترین پروژه عمراني منطقه 4 شــهر تهران، پروژه باغ پرندگان
Bird Park) است. عالوه بر مواردي که دکتر کریمیان پیرامون باغ پرندگان بیان 
کردند، توضیحات بیشــتري دربارة این پروژه به عرض شــهروندان و هم میهنان 

عزیز مي رسانم. 
اهداف و ضرورتهاي انجام طرح 

% توسعه مراکز تفریحی و گردشگري در شرق تهران در راستاي طرح توسعه 
و احیاء پارک لویزان

% ارتقای فرهنگ گردشگري شهري

% جلب توجه عموم به صنعت توریسم و پرنده نگري
% آشنایی عموم از نزدیک و به صورت طبیعی با پرندگان، نحوه زندگی، تغذیه 

ونوع زیستگاه
% آموزش، ایجاد و ارتقاي فرهنگ زیست محیطی در میان مردم

% آشــتی با حیات وحش و افزایش حساسیت جمعی نسبت به اجزاء محیط 
طبیعی

% ایجاد مکانی بــراي نگهداري و تکثیر پرندگان به صورت طبیعی و علمی و 
همچنین نگهداري کلکسیونی از پرندگان بومی و خارجی

مزایاي طرح عبارتند از: 
الف- کاهش فشــار بار گردشگري بر سایر مراکز تفریحی منطقه 4 شهرداري 

تهران
ب- تلفیق انواع گردشگري طبیعی، آموزشی و فرهنگی

اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده
ت- جلوگیــري از تفکیک، تخریب، تملک و تصــرف غیرقانونی اراضی پارک 

جنگلی لویزان
ث- افزایش ظرفیت فضاي آموزشی منطقه 4

ج- افزایش بستر فعالیتهاي اقتصادي- مالی در منطقه 4
بهبود و توسعه شبکه حمل و نقل

کاربری های محدوده طرح و مساحت آن ها عبارتند از:
ح- حفظ، نگهداري و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه

خ- افزایش امنیت در منطقه 4
مساحت )هکتار( محدوده 
5/5 پرندگان آبزی 

3 پرندگان دشتزی و خزندگان 
2 پرندگان و گیاهان گرمسیری 

پرندگان شکاری
1/8 )عقاب، الشخور، جغد، شاهین( 
4/5 باغ گیاه شناسی و باغ ایرانی 

از مجموعه 85 هکتــار فضاي موجود، 22 هکتار به باغ پرنده اختصاص یافته 
اســت. فاز اول این پروژه مربوط به فضاي پرندگان آب زي است. در این فاز یک 
توري محافظ در ارتفاع 50 متري حدود 5/5 هکتار از فضا را پوشــش مي دهد. 
این بخش از باغ داراي فضاهاي بسیار زیبائي شامل آبشار ، برکه هاي آب و گونه 
هاي مختلف گیاهي اســت. مردم مي توانند وارد این مجموعه شوند و همزیستي 
انســان ها با طبیعت و پرندگان در اینجا شکل مي گیرد. در این فضا حدود 200 
گونه پرنده آب زي خواهیم داشــت. در مجموع در این 5 هکتار 180 هزار پرنده 
در معرض دید شــهروندان قرار خواهند گرفت. از سوي دیگر باید بگویم یکي از 
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بزرگ ترین و پیچیده ترین پروژه هاي کابلي جهان در این مجموعه در حال اجرا 
است. همچنین ســاخت سازه اي بسیار پیچیده براي نگهداري توري محافظ در 

این مجموعه پیش بیني شده است.
پرندگان در باغ تا ارتفاع 50 متري که توري نصب مي شود آزادند و مي توانند 

پرواز کنند و زندگي طبیعي خود را داشته باشند.
در باغ پرندگان فضاهاي مطالعاتي ، تفریحي ، ورزشي، رستوران ، کافي شاپ، 
کتابخانه، نمازخانه، اورژانس، آتش نشــاني، مسیر ویژه کالسکه، بخش قرنطینه 
پرندگان پیش بیني شــده اســت. احداث باغ زیبا و پر هیاهوي پرندگان تجلي 
معماري، شــهر سازي، مهندسي عمران و حفظ محیط زیست و آشتي با طبیعت 

و اقلیم البرز است.

در ادامه مهندس محبوبی به طرح مهم جمع آوری و هدایت آبهای سطحی  
منطقه 4 اشاره نمود.

نظر به ضرورت پیاده رو ســازی رویکردها و سیاســت های تشریحی در طرح 
جامع و دســتیابی به برنامه مدون جهت بهســازی و اصالح شبکه جمع آوری و 
هدایت آب های سطحی این منطقه پیشگام از سایر مناطق با بکارگیری مهندسین 
مشــاور ســازیان مطالعات مربوط به مجاری درجه 2و 3و 4 را آغاز نموده است. 
بر این اســاس تا کنون مطالعات مرحله اول با پیشــرفت فیزیکی %100 باتمام 
رسیده است. با توجه به اولویت نقاط آبگیر در سطح منطقه، اولویت های مربوطه 
به مشــاور اعالم و مطالعات مرحله دوم نقاط اولویت دار به شــرح )الف( بصورت 
%100 باتمام رســیده و نقشه های  اجرایی تحویل و از این تعداد کانال هایی به 
شــرح )ب( نیز به صورت %100 باتمام رسیده و در مدار هدایت آب های سطحی 
قرار گرفته و خیابان هنگام که هر ساله شاهد آبگرفتگی در سر تا سر مسیر بوده 
است بعد از بهره برداری کانال حتی یک مورد گزارش آبگرفتگی نیز نداشته است. 
همچنین تعدادی از نقاط اولویت دار نیز در دســت مطالعه می باشد و به زودی 
نقشه های اجرایی آن تحویل می گردد. الزم به ذکر است این منطقه در سالهای 
اخیر مرمت و بهســازی کانال های مهمی از جمله خشــایار، پاکــروان، دار آباد، 
یخســاران، پروین، اتحاد، اردیبهشت، ابوذر غفاری، غیاثوند را انجام داده است و 
الیروبی کلیه مسیل ها و کانال ها و قنوات از طریق این منطقه به صورت مرتب 
انجام می پذیرد و منطقه به شــدت پیگیر اجرای هشــت کانال  درجه یک و دو 
توسط شــرکت خاکریز آب می باشد و به پیشرفت های خوبی نیز نایل شده و با 
بهره برداری از آن ها بخش عمده ای از مشــکالت جمع آوری و هدایت آب های 

سطحی مرتفع می گردد.
الف: تهیه نقشه های اجرایی با توجه به اولویت نقاط آبگیر با پیشرفت فیزیکی 

 100%
1- کانال غربی هنگام حدفاصل میدان الغدیر تا میدان رسالت 

2- کانال شرقی خیابان استاد حسن بنا حدفاصل امیرنیا  تا بزرگراه رسالت 
3- کانال غربی  خیابان استاد حسن بنا حدفاصل امیرنیا  تا بزرگراه رسالت 

4- کانال خیابان بنی هاشم حدفاصل اتوبان زین الدین تا بزرگراه رسالت
5- کانال جشنواره حدفاصل شادآلویی تا حجر بن عدی

6- طرح تعریض کانال خشایار و طراحی پل در تقاطع خواجه عبداله انصاری 
)تجدید مناقصه گردید( 

7- کانال های شــرقی و غربی خیابان هنگام حدفاصل میدان الغدیر تا بزرگراه 
رسالت

8- کانال شرقی خیابان هنگام حدفاصل میدان الغدیر تا بزرگراه رسالت 
9- کانال بزگراه رســالت حدفاصل 16 متری دوم مجیدیه تا اتوبان امام علی 

)ع(
10- کانال پارکینگ الغدیر حدفاصل شمیران نو تا خیابان هنگام 

ب: اقدامات اجرایی صورت گرفته توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه
1- اجرای کانال هنگام حدفاصل میدان الغدیر تا میدان رسالت بطول 1550 

متر 

2- اجرای کانال پارکینگ الغدیر حدفاصل شمیران نو تا خیابان هنگام بطول 
120 متر  

3-  اجرای کانال غربی خیابان اســتاد حســن بنا حدفاصل امیرنیا  تا بزرگراه 
رسالت  بطول 1200 متر 

4- اجرای حوضچه رسوبگیر و آشــغالگیر در شمال بزرگراه زین الدین جنب 
ساختمان  ایرانسل 

5- اجرای حوضچه رسوبگیر و آشغالگیر در پارکینگ الغدیر
6- اجرای حوضچه رســوبگیر و آشــغالگیر در خیابان هنگام باالتر از میدان 

الغدیر
7- مرمت کانال پاکروان در بوستان ترنج که دچار ریزش گردیده بود 

8- اجرای کامل کف و دیوار کانال خشــایار حدفاصل خواجه عبداله انصاری 
تا بزرگراه رسالت 

9-  مرمت کانال غیاثوند در چند نقطه 
10- تکمیل آبگیرهای کانال پروین 

11- بهسازی کانال یخساران 

شهرهای جهان: در ارتباط با ساخت پروژه بزرگ و شادي آفرین باغ پرندگان 
منطقه 4 شهر تهران

رد حقيقت پيك ره وادي شده مرحبا اي هدهد اهدي شده   
خله رد پوشيده طوقي آتشين مرحبا اي طوطي طوبي نشين  

چند خواهي بود تند و تيز خشم مرحبا اي تنگ باز تنگ چشم  
انهل كن خوش خوش زردد و داغ عشق مرحبا اي عند ليب باغ عشق  

چشم دل رغق بحر نور نيب مرحبا اي خوش تذرو دورنيب  
ات گهر رب تو فشاند هفت صحن مرحبا اي افخته بگشاي لحن  

كار او نهان آنچه بودند آش مجمعي كردند مرغان جهان  
نيست خالي چيه شهر از شهريار جمله دنتفگ اين زمان رد روزگار  

برگرفته از » منطق الطیر عّطار نیشابوري«
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چشم انداز توسعه منطقه 5 چیست و چه اقداماتي در راستاي  ■
نیل به آن انجام شده است؟

بر اســاس سند چشم انداز شهر تهران در سال 1404 ، منطقه 5 شهر تهران، 
منطقه اي برخوردار از ثبات اجتماعي ، مشــارکت شــهروندي و تعلق محله اي، 
تراکم با کیفیت مطلوب محیط شــهري و رفاه اجتماعي ، همراه با ارتقاء جایگاه 
منطقه به عنوان قطب گردشگري، تفرجگاهي و تفریحي غرب تهران و برخوردار 

از منابع درآمدي پایدار و ترافیک روان و ایمن است.
شــهرداري منطقه 5 در ســال هاي اخیر با برنامه ریــزي جامع در چارچوب 
برنامه 5 ســاله و اسناد راهبردي توســعه محالت 29 گانه، توانسته است در این 
راســتا حرکت نموده و سرانه هاي اجتماعي، فرهنگي، زیرساختي و امور شهري 
از رشــد چشم گیري برخوردار شــده اند. در فرآیند تهیه برنامه، ارتقاي کیفیت 
زندگي شــهروندان منطقه و باال رفتن سطح رضایت مندي آنان به عنوان هدف 

اصلي منظور شده است.

سیاســت ها و خط مشــي منطقه در توسعه محالت منطقه  ■
کدامند ؟

در راســتاي سیاســت هاي متخذه شــهردار تهران در رابطه با رویکرد محله 
گرایي و شهروند مداري، شهرداري منطقه 5 تهیه و تدوین برنامه 5 ساله و برنامه 
18ماهه خود را در چارچوب ســند توســعه محالت، بر اســاس اسناد باالدستي 
شــامل طرح جامع و تفصیلي منطقه، در سه سطح منطقه اي، ناحیه اي و محله 

اي براي نیل به اهداف زیر در رأس امور خود قرارداد:
تأمین سرانه خدمات هفت گانه شهري ■
نیاز سنجي و تأمین کمبودهاي و نیازهاي اساسي محالت  ■
ایجاد محیط مناسب و با کیفیت زندگي در منطقه  ■
عبور کم هزینه از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب  ■
تعیین خط مشي مدیریتي پایدار ■

شهرهای جهان: منطقه 5 شهر تهران با مساحت 5287 هکتار و جمعیت حدود 800،000 نفر در شمال غرب تهران واقع 
 است. این منطقه یکي از بزرگترین مناطق 22 گانه شهر تهران به شمار مي آید.

طبق تقسیمات داخلي مالک عمل شهرداري در حال حاضر، منطقه 5 متشکل از 7 ناحیه و 29 محله است. منطقه 5 به 
پهنة توسعه شهر تهران شهرت دارد. این منطقه پس از انقالب اسالمي به دالیل مختلف شامل موقعیت حاشیه اي منطقه 

و جذب جمعیت از مناطق مرکزي و جنوبي با توسعه و افزایش جمعیت روبرو بوده است. بافت مسکوني این منطقه در 
اغلب نقاط در مقایسه با سایر مناطق شهر تهران، از کیفیت ساخت بهتري برخوردار است و بر اساس مطالعات انجام شده 

در مورد آسیب پذیري این منطقه در برابر حادثه زلزله، بافت این منطقه از وضعیت مطلوب تري بهره مند است. با توجه به 
ویژگي هاي توسعه عمراني این منطقه، با دکتر سعید طلوعي، شهردار منطقه 5 گفتگویی داشتیم.

پروژه هاي  شاخص عمراني  منطقه 5 شهر تهران
منطقه 5 - پهنه توسعه شهر تهران

The Best Development Projects of 
Tehran Municipal District 5
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این برنامه ها به منظور توســعه منطقه بــا توجه به عدالت اجتماعي از طریق 
همکاري و مشــارکت گســترده شــهروندان با تأکید بر تعامل با شورایاري ها ، 
نخبگان محلــي، ائمه جماعات و معتمدین محلی با هدف اصلي توســعه پایدار 
شهري با ایجاد ظرفیت هاي اجتماعي و مشارکت همگاني تهیه و تدوین گردید

در ادامه در رابطه با پروژه هاي شاخص عمراني 
شهرداري مطنقه 5، گفتگویي با مهندس مسعودرضا 

رئیس دانا داشتیم.

منطقه  ■ عمراني  هاي شاخص  پروژه 
5 شهر تهران کدامند؟

پــروژه هاي شــاخص عمراني منطقه شــامل 5 
مجموعه ورزشي، 19 ســراي محالت ، پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهید ستاري- شهید آبشناسان ، ساماندهي مسیل دره زرنو و پروژه 

پارک جوانمردان- )رود دره کن( است. 

مشــخصات 5 مجموعه ورزشي و 19 سراي محالت در سطح  ■
منطقه 5 چیست؟

مشــخصات 5 مجموعه ورزشي و 19 سراي محالت در سطح منطقه 5 در دو 
جدول به طور خالصه ارایه مي شود. 

مجموعه های ورزشی در سطح منطقه 5

ف
پیشرفت عنوان پروژهردی

زمان وضعیتمشخصاتکل
اتمام

1
مجموعه ورزشي  

شهید کاظمی 
)یاس(

زیربنا3000 100%
91/4تکمیل+محوطه/2طبقه

مجموعه ورزشی 2
زیربنا3500 +محوطه %85شهر بانو )اسالمی(

/ 2طبقه
نازک کاری 

91/12و نما

زیربنا3000 +محوطه %86مجموعه ورزشی ارم3
/ 2طبقه

نازک کاری 
91/12و تأسیسات

4
مجموعه ورزشی 
شهید برادران 

دستجردی )طوقانی(
زیربنا3500 +محوطه/ 100%

91/5تکمیل2طبقه

مجموعه ورزشی 5
زیربنا17000مترمربع %35بانوی آفتاب

92اسکلت+محوطه/4طبقه

سرای محالت در سطح منطقه 5

ف
پیشرفت عنوان پروژهردی

زمان مشخصاتکل
اتمام

91زیربنا 1800مترمربع/3طبقه%96سرای محله شهران جنوبی1

91زیربنا 1340مترمربع/3طبقه%100سرای محله المهدی2

91زیربنا 1350مترمربع/3طبقه%95سرای محله ارم3

91زیربنا 1200مترمربع/3طبقه%100سرای محله پرواز4

91زیربنا 1600مترمربع/2طبقه%100سرای محله جنت آباد شمالی5

91زیربنا 1200مترمربع/3طبقه%100سرای محله شهران شمالی6

91زیربنا 1550مترمربع/3طبقه%100سرای محله بهاران7

91زیربنا 1300مترمربع/2طبقه%100سرای محله کن8

91زیربنا 1250مترمربع/3طبقه%100سرای محله کوهسار9

91زیربنا 1350مترمربع/2طبقه%100سرای محله پونک جنوبی10

91زیربنا 1500مترمربع/3طبقه%100سرای محله نفت11

91زیربنا 1100مترمربع/3طبقه%100سرای محله سازمان برنامه12

91زیربنا 1250مترمربع/2طبقه%100سرای محله شاهین13

91زیربنا 1400 مترمربع/3طبقه%75سرای محله اندیشه شمالی14

91زیربنا 1150مترمربع/2طبقه%60سرای محله حصارک15

91زیربنا 1520مترمربع/3طبقه%100سرای محله اباذر16

91زیربنا 400مترمربع/3طبقه %100خانه فرهنگ با صفا17

91 زیربنا 1840مترمربع/3طبقه%97 سرای محله جنت آباد جنوبی18

91زیربنا 1800مترمربع/3طبقه %100سرای محله فردوس19

در باره مشخصات پروژه تقاطع غیرهم سطح شهید ستاري-  ■
شهید آبشناسان نیز توضیح فرمایید.

مشخصات پروژه تقاطع غیرهم سطح شــهید ستاري- شهید آبشناسان را به 
طور خالصه عرض مي نمایم.

مشخصات و مقادیر پروژه

پلها:
طول محور آبشناسان: 94 متر

عرض محور آبشناسان: محور تندرو: 24/80 متر / محور کندرو: 11/2 متر
دوربرگردان: طول: 181 متر / عرض: 8/3 متر

عملیات انجام شده:
پی کنی و خاکبرداری: 500000 مترمکعب

خاکریزی: 102000 مترمکعب
آرماتوربندی: 1550 تن

قالب بندی: 45000 مترمربع
بتن ریزی: 32000 مترمکعب

آسفالت: 45000 تن
عرشه فلزی پل آبشناسان- ستاری: 1100 تن

تقاطع غیر همسطح نیایش ستاریعنوان پروژه

100،000،000 هزار ریالکل اعتبار مصوب

280،000،000 هزار ریالکل هزینه پروژه

100%پیشرفت فیزیکی

پروژه ساماندهي مسیل دره زرنو با چه هدفي دنبال مي شود؟ ■
با توجه به اینکه تمامی محدوده شــهری تهران توســط کوههای بلند احاطه 
شــده است، عالوه بر آبهای سطحی در گستره شهری، رواناب های ناشی از بارش 
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در کوهســتانهای شمالی و شــرقی تهران توســط رودخانه ها و مسیلهایی وارد 
محدوده شــهری تهران می گردند.کنترل و هدایت ایمن این رواناب از محدوده 

شهر با توجه به خطرات احتمالی اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
رودخانــه کن بزرگترین رودخانه ای اســت که از غــرب تهران عبور می کند 
و دردامنه هایی جنوبی البرز واقع شــده اســت. حوضه آبریز مسیل دره زرنو به 

عنوان بخشــی از حوضه آبریز رودخانه کن جریان آب های سطحی بخشی از آن 
حوضه را از ارتفاع 2213 متر با طی مسافتی به طول 6750 متر به رودخانه کن 
می ریزد. ارتفاع محل تالقی مســیل دره زرنو با رودخانه کن 1325 متر از سطح 

دریا می باشد.

موقعیت پروژه 

ساماندهی مســیل دره زرنو حدفاصل نقطه ورودی مسیل به حریم منطقه 5 
شــهرداری تهران تا اتصال به رودخانه کن مورد نظر است که محدوده مطالعات، 
کل حوضه آبریز مسیل اعم از کوهستانی و شهری را در بر می گیرد. شایان ذکر 
است مسیل دره زرنو به عنوان بخشی از حوضه آبریز رودخانه کن از همان الگوی 
زهکش های شهری تهران تبعیت کرده و رواناب قسمتی از کوهستانهای شمالی 
را دریافت و پس از عبور از داخل محدوده شهری به رودخانه کن تخلیه می کند. 

هدف پروژه 
اهداف این پروژه شــامل احیا و ساماندهی مسیل دره زرنو طبق اصول توسعه 
پایدار شــهری و سازگار با منظر شــهری، کنترل سیالب و آورد رسوبی و فراهم 

آوردن شرایط دسترسی به مسیل جهت نگهداری و پایش دوره ای می باشد. 

پروژه بوســتان جوانمردان (رود دره کن( چه ویژگي هایي  ■
دارد؟

بوستان جوانمردان (پروژه رود دره کن(
پیشرفت فیزیکی کل پروژه :                    %100 

مبلغ قرارداد کل پروژه :        92 میلیارد تومان
--------------------------

پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال 89 : %100
مبلغ قرارداد سال 89 :          70 میلیارد تومان

--------------------------
پیشرفت فیزیکی پروژه در سال 90 :         %80
مبلغ قرارداد در سال 90 :      22 میلیارد تومان

 
امید اســت با اجرای پروژه های عمرانی در منطقه 5، در راستای اهداف محله 
گرای، شهروند مداری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه 5 گام برداریم.
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توسعه ی عمرانی در منطقه ی 19:  نگاهی از درون
شهرهای جهان: منطقه    19  با مساحت  2025 هکتار و 

جمعیت   249786   نفر )براساس سرشماری -1385( در جنوب غربی کالنشهر 
تهران و مجاورت مناطق 16،17،18 و 20  واقع شده است. این منطقه از 

5 ناحیه )سه ناحیه داخل محدوده و دو ناحیه خارج از محدوده( و 13 محله 
تشکیل شده است  و در برگیرنده ی  حریم جنوبی شهر تهران به وسعت 

7620 هکتار است و  به  جهت قرار  داشتن  در  مسیر فرودگاه  بین المللی  امام 
خمینی)ره( نقش  دروازه   بین المللی  شهر تهران  را  دارد.  عبور  شریان های 
اصلی نظیر بزرگراه آیت اهلل سعیدی)جاده ساوه(، بزرگراه آزادگان و بزرگراه 
شهید تندگویان و دسترسی منطقه به فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(، 
بهشت زهرا، حرم مطهر امام خمینی)ره(، ترمینال جنوب،  راه آهن تهران ، 

انبار دارویی کشور)یاخچی آباد(، بازار بزرگ آهن، بازار نازی آباد، فرهنگسرای 
بهمن و در آینده مجموعه ی شهر آفتاب  و استقرار بوستان بزرگ والیت، میدان 

مرکزی میوه و تره بار شهر تهران  و دانشگاه فنی دختران تهران )شریعتی( 
نقش مهمی را به لحاظ ارتباطی برای منطقه ایجاد کرده است.  فرصت های 

موجود برای توسعه ی منطقه   19 شامل موقعیت دسترسی به  منطقه ی 
ویژه ی اقتصادی فرودگاه بین المللی 

امام خمینی )ره(، شهرآفتاب  ، 
بوستان بزرگ والیت و   اراضی 

وسیع برای بارگذاری خدمات و کار 
و فعالیت ) از جمله طرح پارک 

ملی 180 هکتاری به عنوان مرکز 
گردشگری پایتخت( و راه اندازی 

و  توسعه و تکمیل خطوط یک و سه  
و هشت مترو است.

با توجه به موقعیت مهم و ویژه 
منطقه 19 شهر تهران، گفتگویی با 
مهندس عباداهلل فتح اللهی شهردار 

منطقه 19 داشتیم: 

بــه توســعه ی عمرانی منطقه    19  (چشــم  ■ رویکردتان 
انداز،اهداف ، راهبردها و راهکارها( چیست؟

توســعة آینــدة منطقه در قالب تصویری شــکل گرفتــه از مولفه های ثبات 
قانونی،ســکونت پایدار، تأمین نیازهای خدماتی مردم، پایداری محیط زیســت، 
محیط کالبدی و اجتماعی، هویت و پویایی حیات اجتماعی در قلمروهای عمومی 
و برخورداری منطقه از نقش و جایگاه بارز عملکردی در شهر تهران قابل ترسیم 

است.
با توجه به مطالعات گام اول)الگوی توســعة منطقه(، طرح جامع شهر تهران، 
طرح تفصیلي منطقه، اســناد توسعة محالت و  نیم رخ محالت، اهداف راهبردی 
و راهبردهاي عملیاتي )البته صرفــا به راهبردهاي مداخله ي فیزیکي و عمراني 

اشاره مي شود( بدین شرح توصیه می شود:
تأمین نیازهای خدماتی - رفاهی منطقه و پراکنش مناسب آن ها:

- بهینه سازی خدمات شهری-رفاهی موجود جهت جلوگیری از کژکارکردی 
آن ها؛ 

- برنامه ریزی برای جانمایی مناسب پروژه ها؛
- گسترش مراکز درمانی دولتی در غرب منطقه؛

- ایجاد دسترسی های الزم به خدمات شهری؛
- چندکارکرده سازی خدمات شهری در صورت امکان؛ 

ارتقاء و مطلوب سازی کیفیت بافت شهری:
- ساماندهی و بارگذاري کاربري در فضاهای بی دفاع؛ 

- بهسازی یا نوسازی)تعریف فعالیتهای جدید( بافتهای فرسودة غیرمسکونی؛
 ایجــاد و  تقویت تعامل مثبت اقتصــادی منطقه با مناطق همجوار و 

شهر تهران؛
بهسازی و نوسازی »فرسودگی اجتماعی« ؛

ایجاد و تقویت  پیوستگی و همبستگی اجتماعی منطقه ای:
- ایجاد پیوستگی منطقه ای در شبکة دسترسی ها و معابر؛ 

- ایجاد و تقویت دسترســی های الزم در غرب منطقه که دچار ضعف شبکة 
ارتباطی و گسستگی بافت می باشد؛

-ایجاد و تقویت المانها و نشانه های نمادین؛ 
-تقویت عرصة عمومی منطقه؛

-ایجاد و تقویت فضاها و اماکن و نشــانه هایی کــه تداعی گر خاطرة جمعی 
گردند؛

-ایجاد و تقویت مرکز منطقه با  جانمایی و دسترسی ها و خدمات مناسب؛
-ایجاد و تقویت خدمات مقیاس منطقه ای؛

همانطور که مالحظه می شــود ،  بســیاری از بخش های برنامه ی توســعه ی 
منطقــه فراعمرانی اســت و نیاز به همــکاری و تعامل پیگیر ســایر بخش های 

شهرداری و همچنین سایر ارگانها و دستگاه های مرتبط هست.
آنچه بیان شــد نتایج حاصله از مطالعات کارشناســی الگوی توسعه ی منطقه 
و  نیازسنجی منطقه است . در کل رویکرد توسعه ی عمرانی در منطقه بر اولویت 
رفع محرومیت عمران شهری و خدمات شهری ) به ویژه در محالت محروم ناحیه 

ی سه( و همچنین تمرکز بر پروژه های محرک توسعه تأکید دارد. 

چالش های توســعه ی عمرانی منطقه  19  کدامند و چه راهی  ■
برای رفع آنها پیشنهاد می-کنید؟

برترین پروژه های عمرانی منطقه 19 شهر تهران
گفتگو با شهردار و معاون فنی و عمرانی منطقه 19 شهر تهران
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مهم ترین مسأله در منطقه ی 19 » فرسودگی اجتماعی« است که جلوه های 
مختلفی نظیر فقر،آسیب های اجتماعی، بی سوادی و کم سوادی، فقدان احساس 
تعلق و ... دارد. این معضل ام الفساد توسعه ی عمرانی منطقه است. با وجود این 
معضل و گستردگی آن اقدامات عمرانی به نتیجه ی مطلوب نمی رسند. بوستان 
ســاخته می شــود اما تبدیل به پاتوق آســیب های اجتماعی می شود  .   مبلمان 
شــهری استقرار می یابد اما یا تخریب می شــود یا به سرقت می رود. نمی توان 
هم که با مســائل شــهری به صورت امنیتی برخورد نمود و برای نگهداشت شهر 
همه جا به پلیس متوســل شــد.  ضمن آنکه مردم را نباید در این مسائل مقصر 
دانســت-این معضالت نتایج محرومیت از حق شهر است . باید برای این موضوع 
چاره اندیشــید. باید بین توســعه ی عمرانی و توســعه ی اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی تعامل وجود داشــته باشــد. وقتی می گوییم برنامــه ریزی فضایی و 
توسعه ی عمرانی به عنوان مداخله در فضا مقصود فقط نباید مداخله ی فیزیکی 
و مداخله در مکان باشد. فضا فراتر از مکان است. فضا  حاصل رابطه ی اجتماعی 
انســان ها در محیط اســت، اگر این رابطه دچار کژکارکردی شود طبیعی است 
که محیط و فیزیک فضا نیز دچار خدشــه می شود. پس باید حوزه ی مداخله را 
از عمران فیزیکــی فراتر برد و برنامه ریزی توســعه ی عمرانی را به برنامه ریزی 
توســعه ی فضایی تبدیل کرد. پیش از این برای توســعه ی عمرانی یک متولی 
تنظیم کننده ی برنامه به صورت تخصصی وجود نداشــت، اما با شــروع به کار 
فعالیت عامل چهارم)مدیریت( تا حدود زیادی این معضل برطرف شده است، به 
ویژه آنکه عامل چهارم منطقه)شــرکت مهندسین مشاور عرصه( رتبه ی 2 را در 
بین مناطق 22 گانه ی شــهر تهران کســب کرده است و در 2 منطقه ی دیگری 
نیز که این مسئولیت را داراست حائز رتبه های سوم و چهارم شده است. به نظر 
می رسد می توان با گســترش حوزه ی مداخله ی عامل چهارم) مدیریت طرح( 
و تبدیل آن از عامل چهارم معاونت فنی و عمرانی به عامل چهارم شــهرداری به 
هدف برنامه ریزی توسعه ی فضایی رسید. البته این مسأله که توسعه ی عمرانی 
باید با توسعه ی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همگام و همگون پیش رود فقط 

الزام منطقه ی 19 نیست و هر منطقه مسائل خاص خود را در این زمینه دارد.
چالش  دوم که در منطقه ی 19 دارای موضوعیت است و بر توسعه ی عمرانی 
دارای تأثیر است مسأله ی شکل گیری برخی محالت به صورت اسکان غیر رسمی 
اســت. اینها خودجوش شکل گرفته اند، فاقد خدمات رفاهی و توسعه ی عمرانی 
هســتند. فاقد سند مالکیت هســتند، برخی وقفی اند و بسیاری نیز تصرفی. اما 
اینها به هر حال شــکل گرفته اند و باید که به عنوان شهروند به رسمیت شناخته 
شوند و حق شهر)خدمات شهری و عمران شهری( آنها تأمین شود و بتوان مسائل 
مالکیتــی آنها را نیز به تدریج حل کرد. در ســال های اخیــر به ویژه در جهت 
توسعه ی عمرانی در این بخشها گام هایی برداشته شده است اما این موضوع نیاز 

به یک برنامه ریزی ویژه دارد.
چالــش مطرح دیگر برای منطقه ی 19 مســائل بالتکلیفــی بخش های قرار 
گرفته در حریم است یعنی نواحی  -4 و 5. برخی از این ها  دهیاری دارند، برخی 
به دنبال دهیاری اند. برخی شــورایاری دارند و خود را با منطقه ی    19 تعریف 
می کنند. این وضعیت بالتکلیف هم برای منطقه آســیب رســان است هم برای 

این بخش ها.

در ادامه با مهندس محمدرضا کرمی، معاون فنی و عمرانی منطقه 19 شهر 
تهران درباره پروژه های عمرانی شاخص در این منطقه از شهر تهران به گفتگو 

نشستیم.

منطقه 19 به لحاظ شرایط عمرانی دارای چه تصویری است؟  ■
منطقــه ی 19  منطقه ای اســت کــه تازه شــکل یافته اســت )تاریخ 30-
40ســاله(  که  از  این تاریخ نیز از ســال -1366  به بعــد دوران تثبیت قانونی و 
توسعه ی آن بوده اســت، بنابراین این منطقه به لحاظ عمرانی نسبت به مناطق 
دیگر توســعه ی کمتری یافته است و با نواقص عمرانی بیشتری دست به گریبان 

اســت.عوامل متعدد دیگری نیز بر شدت و دامنه ی 
توسعه نایافتگی و معضالت عمرانی منطقه افزوده اند 
که می توان به شــکل گیری بخشــی از منطقه به 
صورت اسکان غیررســمی، فعالیت های کوره های 
آجرپزی که به ایجاد حفره ها و گودهای متعدد در 
بخش غربی منطقه انجامیده اســت، مسایل ناشی از 
حریم )قرار گرفتــن دو ناحیه از منطقه در حریم(، 
فقر ســاکنان منطقه که به دنبال آن  کمبود منابع 
درآمدی شهرداری را در پی داشته است، توپوگرافی 
و شیب شهر تهران که معضل جاری بودن آب های 

سطحی و سیالب را برای منطقه همواره پدید آورده است، اشغال بخش مهمی از 
اراضی منطقه توســط کاربری های نامتجانس  نظامی  و صنایع مزاحم و آالینده 
) کوره های  آجرپزی (  و...  اشــاره کرد. به همیــن دالیل به ویژه در بخش غربی 
منطقه )ناحیه 3( شــاهد کاستی ها و معضالت جدی عمرانی و خدماتی هستیم 
که البته در ســال های اخیر حرکت های خوبی برای توســعه ی عمرانی منطقه 

انجام شده است.

پروژه های شــاخص عمرانی منطقه 19 (انجام شــده در 5  ■
ساله ی گذشته، در دست اقدام( را  معرفی نمایید؟

انجام شده:

 فاز یک بوســتان والیت) به انضمام  قلعه شــادی و شهربانو(، سرای محالت 
)شریعتی شمالی ،شــریعتی جنوبی، بهمنیار، شکوفه شــمالی، شکوفه جنوبی،  
اســماعیل آباد، نعمت آباد، خانی آباد نو شمالی و جنوبی، بستان و اسفندیاری(، 
بوستان شــهدای نعمت آباد، بزرگراه شقایق)شــهید علی یار محمدی(، بزرگراه 
شکوفه)شهیدعباس وراوینی(،   بوستان یادگار امام )ره(- حاج مصطفی،   بوستان 
یادگار امام )ره(- حاج احمد، تکمیل و بازسازی بوستان بهشت ، درمانگاه شماره 
2شــهرداري منطقه 19، ســاماندهي بازارچــه جانباز در  ورودي اتوبان شــهید 
کاظمــي، بازپیرایي میدان ثاراهلل،پارکینگ طبقاتی مکانیزه احســانی، مســجد 

حضرت ابوالفضل، مسجد چهارده معصوم، مسجد بنی هاشم.

در حال اتمام:

 تکمیل و افتتاح استادیوم شهید کاظمی ، خانه کشتی
پروژه های سال 1391:

احداث خیابان شــقایق به تندگویان، ساختمان اســکان کارگری ناحیه 1،5 
سرویس بهداشتی در بوستان های منطقه، سرای محله  دولتخواه

در دست اقدام و آتی:

 تکمیل خط 3 مترو  از چهار راه ولیعصر)عج( تا آزادگان)پروژه فرامنطقه ای(، 
متروی حرم مطهر تا فرودگاه)پروژه فرامنطقه ای(،  تکمیل بزرگراه آزادگان)پروژه 
فرامنطقه ای(،پــارک مینیاتــوری ایران کوچک)پــارک ملی180 هکتاری(،  ان

تقال آبهای ســطحی منطقــه از طریق کانال حیدری، تکمیل بوســتان والیت ،  
ساماندهي خیابان خالزیر، ســاماندهي اجتماعي فاز 2 خیابان خالزیر از شقایق تا 
آزادگان و  تأمین روشــنایي-،ترمیم و بهســازی بوستانهای باران،شهیدکاظمی، 
مطهری، افرا و شقایق،   سرای محله شهید کاظمی ، احداث -150 چشمه سرویس 
بهداشــتی، توسعه و ترمیم شبکه آبرسانی به شکل قطره ای و تحت فشار،ارتقای 
سطح کیفیت نورپردازی و تأمین روشنایی پلهای ورودی شقایق و شکوفه، تکمیل 
تقاطع غیر همسطح شقایق، مجموعه استخر و سونای رسالت در محله صالح آباد.

در  راســتای توســعه ی عمرانی منطقه   19 چه پروژه هایی  ■
برای آینده پیشنهاد می شود؟
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باید خدمات دروازه ای را  در راســتای  نقــش دروازه بین المللی تهران برای 
منطقه برنامه ریزی کرد و ایجاد نمود.

کوره هــای آجرپزی باید ســاماندهی و جمع آوری شــوند. می توان موزه ی 
آجرپزی و مصالح ســاختمانی راه اندازی کرد. درمورد برخی از کوره ها  می توان 
آن ها را به عناصر شــهری تبدیل نمود. در مورد سایرین نیز باید صنایع جایگزین 
متناســب با بافت شهری موجود را مســتقر نمود تا هم اهداف طرح جامع یعنی 
تهران شــهر هوشمند و جهانی برآورده شود و هم اینکه با ایجاد اشتغال بتوان بر 
معضالت اجتماعی و اقتصادی منطقه غلبه یافت و به جای مشاغل از دست رفته 
در آجرپزی ها، مشــاغل جدید جایگزین نمــود. با توجه به عدم صرفه اقتصادی 
کوره ها به دلیل قیمت ســوخت و همچنیــن ممنوعیت تدریجی کاربرد آجر در 
ســاختمان  ســازی در ســال های آتی با بحران در مورد اراضی کوره پزخانه ها 
روبــرو خواهیم بود که باید برای آن برنامه تدوین کــرد و اقدامات ویژه و فوری 
انجــام داد، هم اکنون نیز با بحران در این زمینه روبرو هســتیم و اکثر کوره ها 
تعطیل و متروکه شــده اند که هم تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و هم تبعات 
امنیتی. تجارب مشــابه قابل توجهی نیز در این زمینه وجود دارد که می توان به 
طرح مشــاور عامل چهارم ) مهندسین مشــاور عرصه ( در طرح امکان سنجی و 
تهیه طرح کاربری های جایگزین کوره پزخانه های آجر و گچ قم اشــاره کرد که 

امکان جایگزینی طیف متنوعی از کاربری ها را نشان می دهد که می توان با اتکا 
به چنین الگوهایی، برنامه متناسب با این اراضی  را نیز اتخاذ نمود.

 مکانیسم جمع آوری  آب هاي  سطحی  را طراحی و عملیاتی نمود و شبکه ی 
فاضالب شهری منطقه را توسعه و تکمیل کرد تا معضالت زیست محیطی موجود 

برطرف شود. 
مجموعه های نمایشگاهی مطرح در طرح تفصیلی منطقه ) مرکز پرورش گل و 
گیاه و مجموعه ی فرهنگی %نمایشگاهی جنوب تهران( را احداث نمود و از سایر 
پتانســیل های موجود ) قلعه مرغی- بوستان  والیت، بازار مرکزی میوه و تره بار 

تهران( برای فضای نمایشگاهی بهره برد. 
ایســتگاه های مدیریت بحران )مجموعه های الزهرا( در تمامی محالت احداث 
شوند تا  لطمات خطرات ناشی از بحران ها )بالیای طبیعی و ...( کاهش یابد و هم 

ورزش بانوان توسعه یابد و سالمتی و نشاط شهروندان تقویت گردد.
بازارچه های خوداشتغالی در تمامی محالت راه اندازی شوند تا بتوان فضاهای 
بوســتان ها را فعال و سالم سازی نمود و بتوان اشتغال زایی نمود و درآمد اقشار 
تهی دســت و بی بضاعت را افزایش داد و از این طریق معضالت اجتماعی تهدید 

کننده ی توسعه ی عمرانی منطقه را کاهش داد.

استادیوم شهید کاظمي

خانه کشتي

سراي محله شریعتي جنوبي

درمانگاه شماره 2 شهرداري

ورودي مجموعه شهربانو بوستان والیت

مسجد حضرت ابوالفضل

شماره 6 و 7 / 1391 /  فصلنامه شهرهای جهان /51



گردآورنده: مهندس مهرداد اشتری

نيست گوينده زين قياس، خجل همه دنيا  تن است و اريان، دل   
دل ز تن هب بود، يقين باشد چون هك اريان دل زمين باشد  

   )نظامی گنجوی، هفت پیکر(
ســاختن و سازندگي ایران و ایراني شــاخصه ي برتر و معیار ارزنده اي براي 
ایرانیان برجسته است. تالش و تکاپوي مستمر در راه آباداني ایران زمین ، از این 

دانشمند ایراني چهره اي متفاوت و بي بدیل ساخته است.
چهل سال ســابقه ي درخشان در حوزه ي تدریس و تعلیم و تربیت فرزندان 

سازنده ي ایران پاک، از وي شخصیتي بي نظیر ساخته است.
کسب عنوان مهندس برجسته ي کشور در سال 1384 خورشیدي به انتخاب 
فرهنگســتان علوم جمهوري اســالمي ایران و دریافت تقدیر نامه هاي فراوان با 
عناوین ارزشمندي از جمله استاد پیشکسوت در سال 1386 خورشیدي از مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن تنها بخشي از افتخارات این شخصیت برجسته واقع 

گرا، ارزشمند و دوست داشتني است.
گذراندن تحصیالت متوســطه در دبیرستان سعدي اصفهان، کسب رتبه هاي 
اول رشــته ي ریاضي کشور در سال هاي متمادي، کسب رتبه ي اول در کنکور 
ورودي دانشکده ي فني دانشــگاه تهران  و فارغ التحصیل در مقطع کارشناسي 
از اولین مدرســه ي مهندسي کشور و کســب عنوان دانشجوي ممتاز آغاز راهي 
پر فراز و نشــیب در تحصیل و تربیت فرزندان عزیز ایران بود . شاگردي مهندس 
احمد حامي از نقاط اوجي بوده است که همواره استاد، خود را مفتخر به آن مي 
دانسته است و تا آخرین لحظات عمر مهندس احمد حامي، این استاد مراد خود 

را تنها نگذاشته است.
تحصیل در مقطع کارشناســي ارشد و دکتراي سازه دانشــگاه امپریال کالج 
دانشگاه لندن با دریافت بورس تحصیلي دولتي و فارغ التحصیلي در سال 1351 
خورشیدي بخش ادامه حرکت این بزرگ مرد عرصه ي مهندسي ایران را شامل 

شد.
انجام خدمات ارزنده ي مهندسي از جمله:

مشارکت در طراحي راه شوسه ي کرمان % جیرفت و راه آهن قم- اصفهان  ■
طراحــي و نظارت بر اجراي چند پل رودخانــه اي در منطقه بندر عباس  ■

بخش ششم: نام داران فنی و عمرانی شهری
VI: Famous Professionals in the Field of City Development and Civil Engineering

دکتر مرتضي زاهدي
Morteza Zahedi, 

Civil Engineer, Ph.D.

و زاهدان 
مشــارکت در طراحي و اجراي تعریض تعدادي از تونل هاي جاده تهران  ■

- چالوس
همکاري با متروي تهران به عنوان سرپرســت بخش سازه ي دفتر فني و  ■

طراحي تونل ها براي اجراي )باز( و اجراي بســته )با ماشــین( و با روش دستي 
اتریشي
همکاري با سازمان مسکن و عمران بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان  ■

سرپرســت بخش سازه دفتر فني سازمان و طراحي و اجراي 500 هزار متر مربع 
ساختمان هاي کوتاه و بلند تجاري اداري و مسکوني

همکاري با شرکت مشاور پروژه ي نواب ■
سرپرستي و تألیف آثار متعددي از جمله: بتن آرمه- بارگذاري ساختمان  ■

ها- طراحي سازه ها براي زلزله % طراحي پل ها و بسیاري آثار ارزشمند دیگر
سرپرستي و هدایت چندین پایان نامه کارشناسي ارشد و رساله ي دکترا ■

 بخش دیگري از فعالیت هاي این چهره برجســته و کار آمد مهندســي ایران 
است 

مشارکت فعال در تهیه و تدوین آیین نامه هاي مختلف سازماني در زمینه ي 
مهندسي سازه از جمله:

آیین نامه ي طراحي ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد 2800( ■
آیین نامه ي بتن ایران )آبا( ■
آیین نامه ي طراحي پل ها براي زلزله ■
آیین نامه ي بارگذاري پل ها  ■
مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ■

از فعالیت هاي ارزشمند این چهره ي برجسته کشور است.
عضویت در شــوراي عالي کانون فارغ التحصیالن دانشــکده ي فني دانشگاه 
تهران، عضویت در هیات موســس انجمن مهندســان محاســب ایران ، عضویت 
در هیات موســس انجمن بتن ایران، سابقه نایب رئیسي هیات مدیره ي انجمن 
بتن ایران و ریاســت و هدایت کمیته طرح هاي برتر بتني ســال کشور برخي از 

مسئولیت هاي این چهره نام آشناي مهندسان کشور است.

از همت بلند هب جايي رسيده اند همت بلند دار هك مردان روزگار  
)سعدی(

استاد برجسته ،شخصيت گرانقدر ، مهندس فرهيخته
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گزارشي از ششمين نشست مجمع 
شهري جهاني در شهر ناپل، ایتاليا

The City of Tehran, Successful Urban 
Management for Cities of the World

ششمین نشست مجمع شهري جهان در 12 شهریورماه سال جاري در شهر ناپل ایتالیا آغاز به کار کرد. در 
این مجمع که 9000 نفر شرکت کننده از 114 شهر جهان شرکت داشتند، شهرهاي تهران و وین به عنوان 
شهرهایي که تجارب موفق مدیریت شهري را دارا هستند معرفي شدند. در این نشست تهیه اطلس شهرهاي 
خاورمیانه نیز به شــهرداري تهران واگذار شــد. یکي دیگر از رویدادهاي مهم این اجالس برگزیده شدن شهر 

تهران یه عنوان مرکز بین المللی مطالعات آینده پژوهشی شهرهاي آسیا و اقیانوسیه بود. از سوي دیگر شهرداري تهران تفاهم نامه اي نیز با مرکز اسکان بشر سازمان 
ملل متحد با هدف ارایه چارچوب براي همکاري در زمینه تولید دانش مدیریت شهري، ظرفیت سازي و نوآوري، امضا کرد. 

مدیریت شهري تهران در آینده مي تواند نقش مؤثرتري در توسعة همکاري هاي بین المللي کالن شهرهاي جهان به ویژه در برگزاري همایش هاي مربوط به برنامه 
اسکان بشر سازمان ملل متحد )UN�HABITAT(، سازمان شهرهاي متحد و حکومت هاي محلي )UCLG(، مجمع شهري جهاني )World Urban Forum( کالن 

شهرهاي جهان )METROPOLIS(، سازمان پایتخت ها و شهرهاي اسالمي )OICC( و مجمع شهرداري آسیائي )AMF( داشته باشد. 
امید است مدیریت شهري تهران و کشور از ظرفیت نشریه »شهرهاي جهان« در پیشبرد فعالیت هاي اشاره شده بهره برداري نمایند.

ســي و هشتمین مجمع عمومي انجمن بین المللي تونل و فضاهاي زیرزمیني 
(ITA�AITES) طي روزهاي 28 اردیبهشــت لغایت 2 خرداد 1391 در شــهر 

بانکوک تایلند برگزار شد.
این مجمع با شعار »فضاهاي زیرزمیني، براي یک جامعه جهاني« آغاز به کار 
کرده و در آن موضوعاتي همچون تونل سازي در شهرها، کاهش خطرات حوادث 

طبیعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
برگزاري یک دوره آموزشي دو روزه با عنوان »تونل در مناطق شهري« که به 
بررســي جنبه هاي طراحي و ساخت تونل مربوط مي شود، از برنامه هاي جانبي 
مجمع عمومي انجمن بین المللي تونل و فضاهاي زیرزمیني به حســاب مي آید. 
در ایــن همایش دکتر فریتس گروبل از آلمان، دکتر ســئونگ ریول کیم از کره 
جنوبي، دکتر نوپــادول فین ویج از تایلند، دکتــر هارالدواگنر از اتریش و دکتر 
مازیار حسیني از ایران در موضوعات مختلف سخنراني نمودند در سخنراني دکتر 
حســیني، پروژه احداث تونل نیایش از جنبه هــاي گوناگون آن براي حاضرین 
تشــریح شــد و ویژگي هاي منحصر به فرد این معبر زیرزمیني مورد بحث قرار 

گرفت.
تونــل نیایــش با طول بالغ بر 10 کیلومتر )با احتســاب رمــپ ها و راه هاي 
دسترســي( یکي از 20 تونل طویل جاده اي شــهري در دنیاســت که به لحاظ 
احــداث در خــاک آبرفتي، دهانه هاي بــزرگ جهت ســاخت دو راهي هاي و 
مشخصات ساختاري، طول مدت اجرا و ویژگي هاي فني، در نوع خود یک نقطه 

عطف براي کارهاي عمراني کشور به شمار مي آید.
انجمن بین المللي تونل و فضاهاي زیرزمیني)ITA�AITES( قدیمي ترین و 
معتبر ترین نهاد بین المللي در صنعت تونل ســازي محسوب مي شود که حدود 
چهار دهه از تاریخ تأســیس آن مي گذرد ونشســت هاي ســاالنه این انجمن با 

حضور استادان و نخبگان عرصه تونل سازي برگزار مي شود. 

اخبار
News

معرفي پروژه تونل نيایش در کنفرانس بانکوک- تایلند
Presentation of Niayesh Tunnel Project at Bangkok International Tunnel Conference

شهر تهران، تجربه موفق مدیریت 
شهري براي شهرهاي جهان
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دومین همایش ســد و تونل بــا حضور مهندس 
مجید نامجو وزیر نیرو، دکتر مازیار حســینی معاون 
فنی عمرانی شــهرداری تهران و مدیران و مسئوالن 
اجرایــی، نهادهــای فعــال در زمینه ســد و تونل، 
استادان، پژوهشگران، مهندســان و دانشجویان در 
تاالر عالمه امینی دانشــگاه تهران برگزار شد. یکی 
از برنامه هــای دومیــن همایش ســد و تونل ایران 
معرفــی پروژه های تونل نیایــش - بزرگراه طبقاتی 
صدر و دریاچــه مصنوعی چیتگر )با داشــتن یک 
ســد( به عنوان پروژه های شاخص شهری از دیدگاه 

کارشناسان عمرانی بود.
در مراســم افتتاحیه این همایش مهندس مجید 
نامجو به ایراد سخنرانی پرداخت. وی اظهار داشت: 
مهندسان ایرانی در 23 کشور جهان در حال ساخت 
سد، نیروگاه و تونل هســتند که این افتخاری برای 
کشــورمان محسوب می شود. ایران از نظر سدسازی 

جزء پنج کشور اول دنیا محسوب می شود.
وی افزود: در پروژه های مهر ماندگار 56 سد پیش 
بینی شده که امیدواریم تا پایان فعالیت دولت دهم 
به مرحله بهره برداری برســند. داشتن 612 سد در 
حال بهره برداری، 134 سد در دست ساخت و 336 
ســد در حال مطالعه، حکایت از موفقیت های ایران 

در این بخش دارد.
وزیــر نیرو در ادامه به تکمیل و افتتاح طرح های 
عظیمی مانند کارون 4 و گتوند در دولت دهم اشاره 
کرد و ابــراز امیدواری کرد: با راه اندازی واحد چهار 
نیروگاه سد گتوند، شاهد بهره برداری کامل این سد 

طی چند ماه آینده باشیم.
نامجو با اشاره به ساخت قنات توسط ایرانیان در 
چندین هزار ســال قبل، گفــت: در حال حاضر 15 
تونل را در دســت ساخت و در ســال جاری نیز 5 
تونل انتقال آب در دســت ساخت داریم و یک سال 
اســتثنایی در کل عمر وزارت نیرو در زمینه ساخت 

تونل را پشت سر می گذاریم.
وزیر نیرو افزود: در ساخت تونل ها، شاهد ریزش، 
تغییــر مســیر، ورود گازهای کشــنده، گیر کردن 
دستگاه و مشکالت خاصی از این دست بوده ایم. وی 
از کارشناسان درخواست کرد: در حل این چالش ها 

با وزارت نیرو همراهی کنند.
دکتــر مازیار حســینی معاون فنــی و عمرانی 
شــهرداری تهران که یکی دیگر از ســخنرانان این 
همایش در مراســم افتتاحیه بود؛ تصریح کرد: طول 

تونــل نیایش- صــدر دو و نیم برابــر تونل توحید 
اســت. در مجمــوع ده هزار و دویســت پنجاه و دو 
متر عملیات تونل ســازی در طــرح تونل نیایش- 
صدر صورت گرفته اســت. وی با بیان اینکه یکی از 
معضالت ترافیکی شــهر تهران تقاطع نیایش- ولی 
عصــر بود افزود: بر این اســاس طراحی پروژه تونل 
نیایش- صدر و اجرای  آن آغاز شــد. در حال حاضر 
85 درصــد از عملیــات اجرای این طــرح به اتمام 
رسیده است و 24 اسفند سال گذشته آخرین مقطع 

در این تونل حفاری شد.
وی افزود: مقطع تونل نیایش 30 متر عرض و 19 
متــر ارتفاع دارد. در اجرای این طرح با اســتفاده از 
تکنیک های مدیریت ریسک و تجربیات تونل توحید 
و رســالت کاهش ضخامت در دیواره تونل داشته ایم 
که منجر به صرفه جویی 37 میلیارد تومانی شــده 

است.
حســینی افزود: پــروژه تونل نیایــش - بزرگراه 
طبقاتی صدر دارای 5 کیلومتر پل تک پایه اســت و 
در مجمــوع 11 کیلومتر پل  و 42 کیلومتر شــمع 
کوبــی دارد. وی افزود: در حاشــیه این طرح تونل 
تأسیســات کابل برق به طول 6 هــزار و 210 متر 

احداث شده است.

دکتر رســول زرگرپور دبیر دومین همایش سد و 
تونل ایران در مراســم افتتاحیه اظهار داشت: سد و 
تونل دو بخش مهم از صنعت کشــور اســت که هم 
عوامــل بســیاری در احداث آن مشــارکت دارند و 
هم منافع فراوانی برای بهره بــرداران دارد. زرگرپور 
تصریــح کــرد:  گردهمایی مدیران و کارشناســان، 
تعامل بخش های دولتی و خصوصی،  بررسی و تبادل 
نظر میان دســت اندرکاران احداث سد و تونل، ثبت 
تجارب و دســتیابی به راهکارهــای اجرایی در این 
زمینه از اهداف این همایش اســت. معاون وزیر نیرو 
افزود: با تشــکیل کمیته علمی متشکل از 45 نفر از 
استادان صاحب نظر و فراخوان مقاالت، 350 مقاله 
به دبیرخانه این همایش رسید که 156 مقاله مورد 

تأیید قرار گرفت. 
دبیــر همایش ســد و تونل ایران گفــت: در این 
همایــش7 کارگاه آموزشــی برگــزار می شــود و 
طرح هایی از جمله تونل نیایش-صدر، خط 7متروی 
تهران، تونل توحید و رســالت بــه عنوان طرح های 
برجسته و مهم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

گفتنی اســت موازی با این همایش ســه روزه، 
نمایشگاه ســد و تونل نیز در مصلّی دانشگاه تهران 

برپا بود.

دومين همایش 
سد و تونل ایران 

برگزار شد
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پایان احداث خط متروی شهر جدید هشتگرد در سال 1392
Construction of Hashtgerd New Town Metro Line Ends in 1392

وزیر راه و شهرســازی گفت: خط متروی شــهر جدید هشتگرد در نیمه اول سال 1392 به پایان می رسد. علی نیکزاد گفت با مجوزی که از دولت گرفتیم قرار شد 
روسازی این پروژه به صورت مقطوع به یکی از شرکت های وابسته به راه آهن واگذار شود. 

مهندس احمد صادقي، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل گفت: روش هاي اجرا و ساخت راه ها در کشور با وجود پیدایش تکنولوژي هاي 
نوین، نسبت به سال هاي پیش چندان تفاوت نکرده است. ایجاد تحول در این امر مستلزم ریسک پذیري جامعه مهندسی کشور است. 

صادقي در ادامه اظهار داشت: انتظار وزارت راه و شهرسازي از مشاوران و پیمانکاران ساختماني به عنوان بازوهاي توانمند اجرایي در پروژه هاي عمراني کشور این 
است که به فن آوري هاي روز جهان در زمینه راه سازي مسلط باشند.

مدیر عامل شــرکت ســاخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل افزود: امیدواریم بحث هاي مربوط به  تکنولوژي هاي نوین روسازي محدود به بحث هاي تئوریک بنا 
نباشــد و در عرصه اجرا و عمل نیز بهره گیري از این فن آوري ها را شــاهد باشــیم. وي ادامه داد: در بحث روسازي آســفالتي در راه ها، با توجه به گراني قیمت قیر 

ضروري است از روش هاي جایگزیني و مقرون به صرفه اي چون روسازي بتني که دردنیا نیز رایج است، استفاده نمود.

ابالغ طرح جامع کاهش آلودگی هوا

Implementation of the Air Pollution 
Reduction Comprehensive Plan

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای 8 کالنشــهر کشور به زودی ابالغ می شــود. محمد جواد محمدی زاده 
اظهار داشت: بنده اعتقاد ندارم طرحی که قبال مصوب شده بود شکست خورده 
است. وی افزود طرح قبلی کاهش آلودگی هوا در برخی از آیتم ها توفیق 100 
درصدی داشت مانند طرح گازسوز کردن موتورهای دوزمانه و همچنین گازسوز 
کردن موتورهای دوگانه ســوز و همچنین گازســوز کردن واحدهای صنعتی و 

خودروهای عمومی که بالغ بر 2میلیون خودرو در این طرح گازسوز شدند. 

معاون وزیر راه و شهر سازي اظهار داشت:

روش هاي اجرا و ساخت راه ها توسط 
جامعه مهندسي باید نوین سازي شوند 

Implementation of Road 
Construction Should be Renewed 

by Engineering Society Procedures
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به یــاری خداوند متعال و حمایــت های ارزنده 
مراســم  همــکاران،  و  دوســتداران  عالقمنــدان، 
یادمان و ششــمین دوره جایــزه معماری میرمیران 
و بزرگداشــت روز معمــار با همکاری و تشــریک 
مســاعی بنیاد معماری میرمیران، مهندسین مشاور 
نقش جهان پارس، خانــه هنرمندان ایران و انجمن 
مفاخر معماری ایران روز یکشنبه مورخ 1391/2/3 
از ســاعت 17 الی 20 در خانــه هنرمندان ایران و 
بــا حضور جمعی از مســئولین محتــرم وزارت راه 
وشهرسازی، شــهرداری تهران، اساتید و شخصیت 
های برجســته عرصه هنر و معماری و شهرســازی 
و همچنین جمع کثیری از معماران جوان شــرکت 
کننده در این دوره از مســابقه و دانشجویان رشته 
های معماری و شهرسازی دانشگاه ها و دیگر عالقه 

مندان برگزار شد.
در این مراسم پیام وزیر راه و شهرسازی مهندس 
علــی نیکزاد توســط مهندس غالمرضــا میثاقیان 
مدیرکل دفتر معماری و طراحی شــهری وزارت راه 
و شهرسازی قرائت گردید. سپس ضمن قرائت پیام 
دکتر فرهاد دانشجو ریاســت دانشگاه آزاد اسالمی 
و پیام های فرســتاده شــده از »دکتر سید محمد 
خاتمی«، »جامعه مهندسان مشاور ایران«، »سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور«، »جامعه معماران 
ایران«، »جامعــه معماران ایرانــی مقیم پاریس«، 
»کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران«، »دانشکده 
هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد 
اســالمی«، »موسســه تهران- مطالعات کالنشهر« 
به خاطر ارســال پیام، تقدیر و تشــکر بعمل آمد و 
بعــد دکتر ایرج اعتصام مدیر عامــل بنیاد معماری 
میرمیران ضمن تشکر و قدردانی از دست اندرکاران 
برگزاری مراسم، طی ســخنانی حضار را از ضرورت 
های ایجادی و فعالیت های بنیاد معماری میرمیران 
و عملکــرد آن در ســال های گدشــته و همچنین 
برگزاری مسابقات و اهداء جایزه معماری میر میران 

آگاه نمودند.
در ادامــه برنامه فیلمی کوتاه از خالصه مراســم 
ســال قبل به نمایش گذاشته شد و آنگاه دکتر سید 

»مسابقه معماری و باد«
طرح های منتخب )دریافت لوح تقدیر و کتاب(

1- حامد کیخا 2- ســید مهدی طبائیان نژاد 3- 
محســن زنگنه 4- بهنام جیحانی 5- البرز امیری و 

خانم سمانه مظفر )طرح مشترک(
برنده رتبه سوم:

گروه معماری کانسپت: آقایان پویا رنجبر-روح اله 
قادری- اشکان قشــقایی- خانم سمانه متقی پیشه 

)طرح مشترک(
)دریافــت لــوح تقدیر، کتــاب و جایــزه نقدی 

10،000،000 ریال(
برنده رتبه دوم:

طاهــا محمود آبادی )دریافت لــوح تقدیر،کتاب و 
جایزه نقدی 20،000،000 ریال(

برنده رتبه اول:
آالله ســخایی فر- آقای محسن خان محمدی+ 
آقای محمــد مهدی قطبی )طرح مشــترک( )لوح 

تقدیر، کتاب و جایزه نقدی 30،000،000 ریال(
در پایان مراســم پــس از اهداء جوایــز فیلمی 
از اســتاد عباس کیارســتمی با عنوان »باد هر کجا 
بخواهد می وزد« به نمایش درآمد که با اســتقبال 

حضار مواجه گردید.
الزم بــه ذکر اســت کــه همزمان بــا برگزاری 
مراســم مذکور ، نمایشگاهی از آثار منتخب شرکت 
کنندگان ششــمین دوره جایزه معماری میرمیران 
در گالــری میرمیران و پنجمین دوره مســابقه در 
گالری پاییز برگزار شده بود ضمناً نمایشگاه آخرین 
کتب معماری خارجی به همراه مجالت و نشــریات 

معماری و شهرسازی نیز برپا بود.
در خاتمه از تالشــها و زحمات کلیه کسانیکه ما 
را در اجرای هر چه بهتر این مراســم یاری نمودند 
سپاسگزاری کرده و امیدواریم کماکان از حمایتهای 

ایشان برخوردار گردیم.
ضمناً مقدمــات برگزاری هفتمیــن دوره جایزه 
معماری میرمیران در ســطح بیــن المللی با عنوان 
"معماری فردا" با رویکرد مســکن شهری و در نظر 
گرفتن تکنولوژی نوین و فضای عمومی شــهر انجام 

گردیده که جزئیات آن متعاقباً اعالم خواهد شد. 
دبیر بنیاد معماری میرمیران
حبیب قدیرزاده

گزارش برگزاری مراسم 
یادمان و ششمين دوره 

جایزه معماری ميرميران

Report on Mirmiran 
Memorial and the 
6th Architectural 
Award Ceremony  محسن حبیبی طی سخنرانی با محوریت »معماری

و باد« و »معمــاری و خاک« اهمیت و نقش عناصر 
بنیادین طبیعت در شــکل گیری فضای معماری را 
تشریح نمودند. سپس دکتر داراب دیبا عضو و دبیر 
هیأت داوری، بیانیه جایــزه معماری میرمیران را با 
عناوین »معماری و باد« و »معماری و خاک« قرائت 
و توضیحــات الزم را در خصوص کیفیت طرح های 
شــرکت کننده در مســابقه و توضیح مختصری در 
مورد هر یک از طرح های برنده و منتخب و همچنین 
چگونگی بررسی طرح ها توسط هیئت داوری مرکب 
از دکتر ایرج اعتصام، خانم مهندس فریار جواهریان 
و دکتر داراب دیبا، دکتر علی اکبر صارمی، مهندس 
علیرضا قهاری، دکتر شهاب کاتوزیان، استاد عباس 
کیارستمی، مهندس حمید میرمیران و نحوه انتخاب 
طرح های برتر و منتخب را به آگاهی حضار رساندند.

پــس از توضیحات دکتــر داراب دیبا و در دنباله 
برنامه بــا نمایش تصاویــر پوســترهای پنج طرح 
منتخب وبرندگان اول تا ســوم مسابقه »معماری و 
خــاک«  و متعاقب آن با نمایش تصاویر پوســترها 
و پنج طرح منتخب و برندگان اول تا ســوم مسابقه 
»معماری و باد« مراســم اهــداء جوایز و لوح تقدیر 

انجام شد.
صورت اسامی منتخبین وبرندگان ششمین دوره 

جایزه میرمیران به شرح ذیل می باشد:
مسابقه »معماری وخاک«

طرح های منتخب »دریافت لوح تقدیر وکتاب«
1- بهار بنیادی و صبا خوانساری )طرح مشترک( 
2- حامد ســلطانی 3- هیربد نوروزیان پور 4- میثم 
کفاش نیــا 5- پویان بیزه- دالرام زرنگار- ســتاره 

صدقی- روژین هشترودی)طرح مشترک(
برنده رتبه سوم:

منوچهر پازوکی )دریافت لوح تقدیر، کتاب و جایزه 
نقدی 10،000،000 ریال(

برنده رتبه دوم:
امیر حســین رضائــی و ایمان یوســفی )طرح 
مشترک( )دریافت لوح تقدیر، کتاب و جایزه نقدی 

20،000،000 ریال(
برنده رتبه اول:

محمدرضا عباسپور )دریافت لوح تقدیر، کتاب و 
جایزه نقدی 30،000،000 ریال(
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نوزدهیمن نشست معاونان فني و عمراني کالنشهرهاي ایران

بهره گيري از فن آوري هاي جدید و تأکيد بر نظام تعمير و نگهداري
The 19th Meeting of the Technical and 

Development Deputies of the Iranian Metropolis
همدان کالنشهر جدید ایران

هجدهمین نشســت معاونان فني و عمراني کالنشــهرهاي کشــور در قم بر 
ضرورت اســتقرار مدیریت واحد شــهري تأکید کرد. نشســت نوزدهم در شهر 

همدان، تأکید بر بهره گیري هر چه بیشتر از فن آوري هاي جدید در اجراي 
پروژه هاي عمراني و توجه به نظام هاي نگهداري و تعمیر ســازه هاي عمراني 

داشت. شهر همدان با جمعیت حدود
500 هزار نفر اخیراً به جمع کالنشــهرهاي و شــهرهاي بزرگ کشور پیوسته 
است. در این نشست ، عالوه بر معاونان فني و عمراني 8 کالنشهر تهران، مشهد، 

اصفهان، کرج، قم، تبریز، شیراز و اهواز، معاونان و مدیران و کارشناسان 
شهرداري هاي زاهدان کرمان، ارومیه، کرمانشاه، رشت و همدان نیز حضور داشتند.

نگهداري سازه هاي عمراني
در مراســم افتتاحیه نوزدهمین نشســت ، معاون عمراني استانداري همدان 
اظهار داشت : "آنچه امروز نیاز اساسي تمام شهرهاي کشور است ، ایجاد سیستم 
نگهداري از ســازه ها پس از آغاز بهره برداري اســت." خسرو سامري نگهداري 
مناســب از پروژه هاي عمراني را ســبب اثر گذاري بهتر و افزایش عمر پروژه ها 

دانست. رئیس شوراي اسالمي 
شهر همدان ، سخنران دیگر مراســم افتتاحیه نشست مذکور، بهره گیري از 
یافته ها و فن آوري هاي نوین در اجراي پروژه هاي عمراني را براي پیشــرفت و 

توسعه کشور و کاهش هزینه ها ضروري دانست. 
در این نشســت مدیر عامل سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران سامانه 
مدیریت معابر شــهري را تشریح نمود. ســاختار نگهداري پروژه هاي عمراني از 

دیگر موضوع هاي مطرح شده در این نشست بود.

معاون وزیر نیرو خبر داد:

تبدیل پشت بام  خانه ها به نيروگاه
Transformation of House 

Roofs to Electricity 
Generators

معاون وزیر نیرو ویژگي هاي طرح این وزارتخانه را جهت استفاده از پشت بام 
خانه ها به عنوان نیروگاه هاي پراکنده تولید برق خانگي تشریح نمود.

محمــد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي با اعالم این موضوع نصب 
و بهره برداري از

 پانل هاي خورشــیدي را در کاهش تلفات شبکه هاي برق مؤثر دانست و بیان 
کرد این امر در صرفه جویــي هزینه هاي خانوار نقش مهمي دارد. طبق گفته او 

نصب پانل هاي خورشــیدي  براي مصارف خانگي تقریباً در تمام نقاط کشــور امکان پذیر اســت. وي هزینه اولیه این پانل ها را حدود شصت میلیون ریال به ازاي هر 
کیلو وات عنوان کرد و اظهار داشت پانل هاي خورشیدي قابلیت نصب بر روي پشت بام کلیه ساختمان ها را دارد.

نامبرده ادامه داد: این مولدهاي برق طوري طراحي شده اند که با اتصال به پشت کنتور برق 
خانه ها در ابتدا از برق تولیدي مولد خورشیدي بهره گیري مي نمایند و در صورت مصرف بیشتر از برق شبکه سراسري استفاده مي نمایند. وي بیان داشت: پانل 
هاي خوشــیدي هزینه نگهداري خاصي ندارد و انرژي خورشــیدي حاصل از آن تا دو روز ذخیره سازي مي گردد و از این انرژي میتوان براي مصارف برق خانگي بهره 

برداري نمود.
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ساخت بزرگترین پایانه مسافربري خاور ميانه در شرق تهران
Construction of the Largest Middle East Bus Terminal in the East Tehran

حســین بیژني مدیر عامل  ســازمان پایانه ها و پارک ســوارهاي شهر تهران گفت : وسعت پایانه جدید شــرق 300 هکتار خواهد بود که در فاز نخست آن فضاي 
ساختماني به وسعت حدود 20 هزار متر مربع آماده بهره برداري مي شود. وي گفت: پیمانکار این پروژه تعیین شده و تجهیز کارگاه آن نیز صورت گرفته است.

این پایانه در اراضي مجاور جاده دماوند پس از ســه راه آزمایش در کنار بیمارســتان ســرخه حصار قرار گرفته و از کل مســاحت اراضي 80 هزار متر مربع شبکه 
ارتباطات، 40 هزار متر مربع پارکینگ، ســاختمان اصلي آن 110 هزار متر مربع و ســاختمان جانبي که شامل مهمانسرا، باس واش، تعمیر گاه سبک و سنگین، پمپ 

بنزین، مسجد و... میشود 20 هزار متر مربع و فضاي سبز 135 هزار متر مربع در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل ســازمان پایانه ها تأکید کرد: براســاس برنامه ریزي هاي صورت گرفته فاز نخســت پایانه جدید شرق طي یک سال و نیم دیگر به پایان مي رسد. وي 
با بیان اینکه پایانه کنوني در شــرق تهران حدود 6 هزار متر مربع بنا دارد افزود: در اجراي این پروژه ابتدا ســالن اصلي راه اندازي مي شــود تا پذیرش مسافر را داشته 

باشیم، پس از آن تأمین پارکینگ ها و فضاهاي خدماتي و رفاهي اجرا خواهد شد.
به گفته بیژني: پایانه بزرگ شرق نخستین پایانه هوشمند و سیستماتیک در نوع خود خواهد بود که در طراحي آن از آخرین استانداردهاي روز دنیا براي تسهیل 
در تردد وورد و خروج مسافران، سرعت ارایه خدمات و دسترسي سهل و آسان به حمل و نقل داخلي شهر تهران استفاده خواهد شد، یک خط مترو نیز از زیر پایانه 
جدید شــرق تهران عبود خواهد کرد. بنابراین گزارش، از ویژگي هاي این پایانه جابه جایي روزانه 120 هزار نفر اســت این در حالي است که ترمنیال فعلي در شلوغ 

ترین روزهاي سال پذیراي حدود 15 هزار نفر مسافر است. 

گزارش مختصری از برگزاری مراسم پنجمين شب معمار
پنجمین مراســم شــب معمار با موضوع »آموزش معماریـ  فرصت ها و چالش ها« روز دوشــنبه مورخ 1391/7/24 از ســاعت 17 الی 20 با اجرای خانم مهندس 
پیروزمند و با حضورجمعی از اساتید معماری و شهرسازی و همچنین جمع کثیری از معماران جوان و دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی و سایر عالقمندان 

در خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد. 
در این مراســم پس از معرفی بنیاد معماری میرمیران توســط آقای دکتر ایرج اعتصام مدیرعامل بنیاد: خانم دکتر مولود جاللی طی سخنانی سیر آموزش معماری 

دردوره معاصر را تشریح نمودند. 
پــس از آن آقــای مهندس امیرپویا اصغری دبیر پنل از اعضاء دعوت بعمل آوردند تا در میز گرد حضور یابند و آنگاه به ترتیب آقای دکتر ایرج اعتصام در خصوص 
تاریخچه آموزش معماری، آقای مهندس حمیدرضا ناصر نصیر در مورد چالش های آموزش معماری، خانم دکتر شــادی عزیزی در رابطه با آموزش معماری و جامعه، 
آقــای دکتر کاوه بذرافکن درخصوص توســعه کمی و آموزش معماری، آقای مهندس حامد مانی فر در مورد آموزش معمــاری و حرفه، آقای مهندس بهروز مرباغی 
دررابطه با استاد و آموزش معماری و آقای دکتر آرمین محسن دانشگر تجربه آموزش معماری در کشور اتریش را بیان کردند و مجدداً هر یک از اعضای پنل نظرات 
و دیدگاه های خود را در خصوص اهمیت توسعه کمی دانشجویان معماری، برنامه آموزش و پرورش معماران، انقطاع آموزشی و باز تعریف نقش دانشکده های معماری 
و جامعه تشریح نمودند و در انتها اعضای پنل به سواالت شرکت کنندگان پاسخ دادند با عنایت به اینکه برنامه مورد استقبال شرکت کنندگان واقع گردید مقرر شد 

در برنامه دیگری ادامه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن بصورت جمع بندی به مراکز ذیربط منعکس گردد. 
دبیر بنیاد معماری میرمیران 
حبیب قدیرزاده 
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The Passive House Concept
Prepared by: Touraj Sadighian

The Passive House concept represents today's highest energy standard with the promise of slashing the heating energy consump�
tion of buildings by an amazing 90%. Widespread application of the Passive House design would have a dramatic impact on energy 
conservation. Data from the U.S. Energy Information Administration shows that buildings are responsible for 48% of greenhouse gas 
emissions annually and 76% of all electricity generated by U.S. power plants goes to supply the Building Sector [Architecture2030[. It 
has been abundantly clear for some time that the Building Sector is a primary contributor of climate�changing pollutants, and the ques�
tion is asked: How do we best square our building energy needs with those of our environment and of our pocketbook? In the realm of 
super energy efficiency, the Passive House presents an intriguing option for new and retrofit construction; in residential, commercial, 
and institutional projects. 

A Passive House is a very well�insulated, virtually air�tight building that is primarily heated by passive solar gain and by internal 
gains from people, electrical equipment, etc. Energy losses are minimized. Any remaining heat demand is provided by an extremely 
small source. Avoidance of heat gain through shading and window orientation also helps to limit any cooling load, which is similarly 
minimized. 

A New Design Concept for City Planning, Architecture and Civil Engineering

Cradle to Cradle Design
Products and buildings which imitate the nature and have an eternal life cycle are using “Cradle to Cradle” concept.
Cradle to cradle concept is a new design concept which changes our view point to protection of natural environment.  At present in 

the Netherlands, the first building block with an area of 92000 square meters is being built based on this concept. The main principle is 
that the building as much as possible should function as a tree, that is should be self-sufficient regarding water and energy. All the build�
ing materials should be able to be recycled. T he main source of energy for consumption in the building is sun panels and wind energy. 
The water supply of the buildings is designed such that building sewage is refined with good quality and reused again. Used materials 
are up cycled such that they are transformed into better products which are more natural environment friendly. 
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Mojabi, Sayed Mehdi  
Ebrahimi Mojarad, Mana 

In an attempt to model the Iranian historic cities, especially arid 
cities in terms of physical – environmental aspects, we should 
gradually augment the accumulation and compaction of plant, 
water and of human�animal aggregation around a focal area, in 
an environment with aggressive desert conditions with daily and 
nightly, monthly and yearly climatic fluctuations. This is to cre�
ate an echo-system- an adapted natural-artificial focal locus- that 
can withstand the aggressive desert conditions to achieve relative 
stability (or sustainability) and change the environmental factors 
such as wind, flood, temperature, in favor of human biological 
wellbeing and control it too. The mankind would then proceed 
to make construction and shall retrieve his identity from the said 
site.

Within this intelligent civic network that is the product of hu�
man ingenuity, a long lasting culture and civilization would grow, 
which is the very superb essence of Iranian urbanization that di�
saster stricken contemporary man is seeking after; and wants the 
cities, while known as sources of economic growth, also trans�
form into bases for cultural development.

Twelve golden and significant rules for architecture and urban 
development regarding energy consumption conservation, envi�
ronmental preservation and cultural and architectural heritage are 
presented in the paper as follows:

1 � Weight walls

2 � Arches and domes
3 – Canopied yards
4 � Ventilation and aeration
5 � Narrow alleys 
6 � Arcades located on the south side 
7 – Fewer floors (with high density)
8 � Defense strategies against disruptions caused by motor ve�

hicles
9 � Urban Green Space
10 – Preservation of water
11 – Preponderance over obstacles that need to be overcome 

(such as night ventilation)
12 – In regard of constructed buildings, preservation of old 

buildings and the cultural and architectural heritage
Arches and domes that passively inherit ventilation and aera�

tion property are insulated against solar heat; green arches and 
spaces associated with interior courtyards; people’s access to the 
roof of their houses located in a residential area � where there is 
a meander route network of narrow alleys, dead�end streets and 
small squares prevent nuisance from motor vehicles are some 
characteristics of urban life observed in the traditional Asian cit�
ies and the middle and almost eastern Mediterranean parts.

Twelve Golden Rules for Urban 
Development in Desert Areas 
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hossein_samadi_m@yahoo.com

Social Capital is the result of relation based on mutual confidence in the society.
Accordingly it could be described as a sum of resources which are produced to make the social life more pleasant. In the recent 

decades, Social Capital has attained a special importance in the urban society and social life. In sociology, social capital is described as 
existing social norms in the social system which results to increased cooperation and inter�actions of individuals in the society. This will 
reduce the cost of mutual social communications. With this view point, decision�making on city and regional development should be 
done by all those who are stake holder and this should be based on justice and freedom of choice of citizens. To realize this, decisions 
making should be given to local non�governmental institutions, local councils and expert groups.

In this article, first social capital and its significance according to social experts are described. Then, the role of social capital in urban 
planning and management is discussed.

Finally, Conclusions and some suggestions are presented. 

Zero-energy and zero heating energy houses
By: Prof. Wolfgang Feist

It is expected that low�energy houses will become the general minimum standard for new constructions in Germany in a few years. 
For their widespread implementation it is essential that further training opportunities are provided for all those who are involved with 
construction. The Passive House is an extreme version of the low�energy house in which a separate heat distribution system is no longer 
required due to the excellent thermal protection (15 kWh/m²a). An increasing proportion of new constructions in the next few years are 
expected to be realized as Passive Houses.

Zero-heating houses require considerably more constructional effort compared with Passive Houses, without significantly lessen�
ing the impacts on the environment. In the future, this effort can be reduced due to progress in development, especially of windows. 
However, in the foreseeable future, energy�autarchic houses will have no obvious environmental advantage over concepts which draw 
their remaining requirement from the existing supply network and feed regenerative�produced energy back into the network. The bet�
ter the energy efficiency of the utilization systems of buildings is, the more opportunities for renewable energy carriers there will be.
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Use of project partnering in 
construction:

OLA LÆDRE and TORE I. HAUGEN
Norwegian university of science and technology, N�7491 TRONDHEIM, NORWAY
ABATRACT
There is a trend in organizing the building process with stronger focus on better integration of different actors and use of new pro�

curement methods. In our recent studies we have examined three pilot construction projects, two small road projects and one railway 
crossing point, all involving a tunnel and roadbed. One of the projects was classified as a research project and based on a negotiated 
contract, one contract was based on competitive bidding among prequalified contractors and one contract was made between two sepa�
rate divisions within the same public agency. The goals in these projects have been to create better integration and cooperation between 
the clients, the external consultants and the contractor. The contracts between the public clients and contractors have been based on an 
agreed target price with the incentives linked to the final cost.

The studies show that the integrated project organizations and target pricing contracts are valued considerably higher by the par�
ticipants than traditional procurement methods. There are less changes and alterations creating conflicts between the partners, and the 
overall result seems to be on an agreed quality level. Our studies confirm the general international understanding of the success factors 
for partnering in construction projects:

• Teambuilding – creating an integrated team based on trust and with a common workplace
• Risk analysis and better planning in the early stages
• Efficient project management with clear definitions of roles and responsibilities combined with good leadership
• A change from comprehensive formal communication and documentation between the project partners to well structured, but more 

open and informal communication
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Design and Construction 
Characteristics of Passive House
Prepared by: Lena Silverberg

A building standard that is truly energy efficient, comfortable, affordable and ecological at the same time.
Passive House is not a brand name, but a construction concept that can be applied by anyone and that has stood the test of practice.
Yet, a Passive House is more than just a low�energy building.
• Passive Houses allow for energy savings of up to 90% compared with typical central European buildings and over 75% compared 

with average new constructions. In terms of heating oil, Passive Houses use less than 1.5 litres per square meter of living space per year 
– far less than typical low�energy buildings. Similar energy savings have been demonstrated in warm climates where buildings require 
more energy for cooling than for heating. 

•  Passive Houses are also praised for their high level of comfort. They use energy sources inside the building such as the body heat 
from the residents or solar heat entering the building – making heating a lot easier. 

• Special windows and a building shell consisting of highly insulated exterior walls, roof and floor slab keep the desired warmth in 
the house – or undesirable heat out. 

• A ventilation system consistently supplies fresh air making for superior air quality without causing any unpleasant draughts. A 
highly efficient heat recovery unit allows for the heat contained in the exhaust air to be re-used.

The vast energy savings in Passive Houses are achieved by using especially energy efficient building components and a quality ven�
tilation system: There is absolutely no cutting back on comfort; instead the level of comfort is considerably increased.
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