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ین امر شکل بافت شهري است. با توجه به ابر  گذارتاثیررسد و یکی از عوامل یمي از انرژي جهانی در شهرها به مصرف اعمدهبخش 

ي این ضوابط از منظر کارآمد شیمنظور افزابهي شهري، تدوین چارچوبی هابافتی به دهشکلنقش ضوابط و مقررات شهرسازي در 
ي نیل به این هدف، در راستا. رسدیمالگوهاي توسعه ضروري به نظر  ارائهابزاري براي ارزیابی و  عنوانبهانرژي و همچنین کارایی 

و پارامترهاي  شناسیگونه-ختیري هاشاخصي، به استخراج اکتابخانهاسناد  تحلیل متون و مرور شیوه پژوهش حاضر نخست با
بر تاکید قیاس کاربردي را با متطبیقی، پنج -تحلیلی و سپس با روش پردازدیمنظران ي صاحبهاشهیاندبر مصرف انرژي از  گذارتاثیر
در شهر  سپاهان مسکونی آیند، بافتتبیین این فر منظور به. در پایان، دینمایمانرژي تبیین کارایی ي شهري از منظر هابافتاسی شنگونه

ونه و میزان گ-و بر اساس الگوي ریخت گرفتهقرارسازي انرژي مورد ارزیابی مقیاس واحد همسایگی از طریق برداشت میدانی و مدل
 ي گردیده است.کدبندکیفی -کمی صورت بهمصرف انرژي، 

شناسی، انرژيگونه-بافت شهري، ریخت هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه .1 
را در  افزایش رشد مصرف انرژيیر، تجدیدناپذ هاييوابستگی به انرژ و رشد روزافزون جمعیت

ـــت،  ـــته اس ـــهرها به مصـــرف  60-80که يطور بهجهان به دنبال داش ـــد انرژي جهانی در ش درص
 درصـد از 80همچنین برآورد شـده اسـت که شـهرها مسـئول تولید  .(Grubler, et al., 2012)رسـدیم

ي از انتشــار این گازها تحت اعمدهي که بخش اگونهبهباشــند، یم جهانی ياگازهاي گلخانه انتشــار
شهري  1شکل تاثیر ضروري  .)Nations United, 2007(است   2بافت   اتخاذ به بنابراین، مساله حاضر نیاز 

ــهريهاطراحی بافت نهیتر در زمتصــمیمات آگاهانه ــن  و ي جدید ش کاهش مصــرف انرژي را روش
ضوابط و مقررات حفاظت از  گرچه. سازدیم یی در مصرف انرژي جوصرفهو  ستیزطیمحتدوین 

سابقه طوالنی دارد و از  سناد  نیترمهمدر ایران  مبحث نوزدهم «به  توانیمدر این رابطه  شدهنیتدوا
و » قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا«، »یی در مصــرف انرژيجوصــرفهمقررات ملی ســاختمان، 

در حوزه شهرسازي، ضوابط و مقررات  تاکنوناشاره نمود، اما » قانون اصالح الگوي مصرف انرژي«
ر جهت اسـت و تدوین چنین ضـوابطی د نشـدهنیتدوي مصـرف انرژي سـازنهیبه باهدفمشـخصـی 

ـــطح انرژي کارایی  ـــاختمان و ارتقاي س ـــروري به نظر هابافتتکمیل مبحث نوزدهم س ي جدید ض
ي مقدماتی تدوین هایبررسبدون  توانینم. با توجه به اینکه ضوابط و مقررات شهرسازي را رسدیم

 یی پیش از آن بستر را جهت تدوین چنین ضوابطی فراهم سازند.هاپژوهشنمود، ضرورت دارد 
عه الوه بر اینع جام ـــر نیز در  حاض مان  فه، در ز یاري از احر ـــ ـــهري ایران، در بس ي طراحی ش
( دانشپور و مرادي،  هستمشهود  کامالبافت شهري  لیوتحل هیتجزی براي هایروش،کمبود هاپروژه
ي هاشاخصهریک از اندیشمندان این حوزه، بر اساس موضوع و اهداف پژوهش،  کهازآنجا). 1391

که ممکن است در مورد سایر مطالعات اندبرده کاربهشناخت و ارزیابی بافت شهري  منظوربهخاصی 
ی دهشکلشهرسازي در  مقرراتکاربردي نداشته باشد، لذا ضرورت دارد با توجه به نقش ضوابط و 

                                                           
1.Shape 
2.Urban Texture 
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شــهرســازي از منظر انرژي  مقرراتي ضــوابط و کارآمدافزایش  منظوربهبه بافت شــهري، چارچوبی 
بهینه به  توســـعهالگوهاي  ارائهابزاري براي شـــناخت، تحلیل بافت و  عنوانبها بتواند تینهاکه   1یکارای
ـــطوح مختلف رودکار  ـــر تالش، در پژوهش رونیازاگردد.  ارائه، در س ي هاگامگردیده در  حاض

ساس چه  هاپرسشمختلف به این  شهري را چگونه و بر ا شود که بافت  یی در هاشاخصپاسخ داده 
ــتاورد این هااسیمق ــتی جهت ارزیابی میزان انرژي کارایی تحلیل و ارزیابی نمود. دس ي مختلف بایس

ي شـــهري جدید و تدوین ضـــوابط هابافتزمینه را جهت بازنگري الگوي طراحی  تواندیمپژوهش 
 ي مصرف انرژي در قالب کدهاي توسعه فراهم سازد.سازنهیبهطراحی با محوریت 

 ظري. چارچوب ن2
 3شناسیگونهختیرو رویکرد   2ی شهريشناسختیر

شـده  گرفته مطالعه معناي به  lógos و) ریخت( فرم معناي به  morphé یونانی یشـهر از مورفولوژي
، سینو، رمانشـــاعر، گوته فون ولفگانگ یوهان به یطورکل به یشـــناســـختیر اصـــطالح اســـت.

ـــنامهینما ـــوف آلمانی و سینوش  زمینه یک در) 1832-1749( نوزدهم قرن اوایل در را آن که فیلس
فاظی ساده، شهري، در ال یشناسختیر .)Booij, 2007(استشده  داده نسبت، کرده ابداع بیولوژیکی

ی شهري شناسختیرمکاتب  ،یطورکل به .(Jones and Larkham, 1991)باشدیشهر م يهافرم مطالعه
 :باشندیمداراي سه رویکرد 

 دراك انسانیدر ارتباط با استفاده، رفتار و ا ساختانسانمحیط و رفتار: تمرکز بر محیط 

 ي انسانیهاارزش، معانی و هاباتجربهدر رابطه  ساختانسانمکان و تصویر آن: تمرکز بر محیط 

ي بندگونهدر حال تحول، از طریق تحلیل عناصر  ساختانسانساختار و روند: تمرکز بر محیط 
اروپا و بریتانیا  قارهشناسی در گونه-رویکرد ریخت .(Owens, 2005)شناسی شهريمطرح در شکل شده
عاري از رفتار  ساختانساندوم قرن بیستم پدید آمده است که با تمرکز بر بررسی محیط  مهیندر 

                                                           
1.Energy Efficiency 
2.Urban Morphology 
3.Typo-Morphology 
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 لیتحل و هیتجزو  براي  پردازدیم ساختانسانو تحلیل محیط  مندنظامانسان با آن، به توصیف  هیدوسو
 . رودیممند شکل شهري به کار نظام

 ي عامهاشاخصشناسی و گونه-رویکرد ریخت نهیشیپ
شناسی، ی شهري نمایانگر آن است که آغازگران تحلیل گونهشناسختیرتطبیقی مکاتب  سهیمقا

ست. این نگاه تحلیلی از  ساوریو  1950 هايسالمکتب ایتالیایی یا مکتب موراتوري ا سط  به بعد تو
مدرن بر ساختار شهرهاي ایتالیا سبب شد  توسعه، اثرات ناشی از درواقعموراتوري در ایتالیا آغاز شد. 

عات طال ید. م ما یل ن یا تحل تال ـــنتی ای هاي س ـــهر ـــهر را در ش خت ش ند ســــا  که این مکتب فرآی

سی،گونهریخت ساس طبقه بر شهر را فرم شنا ساختمانا صیلی  ضاهاي و هابندي تف  به توجه با باز ف

 بررسی و صورت مطالعهتوان به شناسی را میگونه-، ریختگریدیعبارتبهدهند. می توضیح هاگونه

ي هایبررسدر ایران، . (Moudon, 1994) بنا تعریف کرد و فضا هايگونه اساس مطالعه بر شهرها فرم
بنیاد  توجه مورد 1360 دههمعماري اقلیمی آغاز شـــد و از  دربارهشـــناســـی با شـــروع مطالعات گونه

شـــناســـانه و ي کاربردي گونهریگبهرهمســـکن انقالب و مرکز تحقیقات ســـاختمان و مســـکن براي 
، به دلیل نداشتن تعریفی مشخص از گونه حالنیا بایابی به الگوي مناسب مسکن شکل گرفت. دست
در یک مکان اســت،  هاگونه ارائهیابی به هدف اصــلی که شــناســی معین و نبود روش دســتو گونه

ـــی گونهنهیدرزمي داخلی هاپژوهش). از دیگر 1389موفق عمل نکرد(معماریان،  ـــناس به  توانیمش
شاره کرد. در این پژ  مطالعه شهر تهران ا شخصیت  مطالعهوهش، روش کروف براي هویت کالبدي 

شهرهاي ایران مالك عمل  شرایط  سال  مطالعهاست. در  قرارگرفتهشهري با توجه به  میرمقتدایی در 
ي مورد ارزیابی غالبا هاشــاخصبافت شــهري در ســه ســطح صــورت پذیرفته اســت که  مطالعه 1385

ـــلی آن  ـــتند و هدف اص ـــهري  مطالعهکیفی هس ـــدبیمتاریخی بافت ش . در پژوهش دیگري که اش
مطالعات اســنادي و مرور  واســطهبهشــناســی بافت شــهري گونه هدف با 1387ی در ســال قیذاکرحق

شابه در جهان  ست،  دهدا انجامتجربیات م ، با پژوهش قبل متفاوت بوده و شدهنشیگزي هاشاخصا
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ندیمکامال کمی  ـــ کاران، ( باش که 1389ذاکر حقیقی وهم عه دیگري  طال کاربرد نهیزم در). م
است به این موضوع اشاره دارد که در هر نوع دخالتی  شده انجامدر طراحی شهري بندي گونهریخت

ـــهري، اجزاي خاصـــی  ـــتبندگونهبافت در فرآیند  ختیاز ردر بافت ش -یابی به ریختي و دس
انی و خرد . لذا این روش را در ســـه ســـطح کالن، میرندیگیمقرار  مورداســـتفادههاي مختلف گونه

صر  شنهاد داده و عنا ستبندي گونهریختپی سطوح معرفی کرده ا شپور و  را در هریک از این  ( دان
یی را هاشــاخصي تاریخی، هابافتي شــکل هاشــاخص). ارثیا و مظلومی با شــناســایی 1391مرادي، 

ـــنهاد ي قدیم و جدید با در نظر گرفتن دو معیار بلوك و مهابافتجهت برقراري ارتباط بین  عابر پیش
شخص اندداده سطوح مطالعات را م ترش نیز در  .(Arsiy Ravari and Mazloomi, 2015)اندنکرده، اما 

یت  ـــري نظیر موقع ناص به ع نه  نا دراین زمی عه، طرح ب بان و بلوكقط یا که خ ـــب ندي داخلی، ش ها ب
شهري، شناسی بلوكرادبرگ براي گونه. (Trache, 2001)پردازدمی شغال سطح هايشاخصهاي   ا

 استفاده مورد اصلی متغیرهاي عنوانبه را ساختمان و ارتفاع زمین سطح به زیربنا سطح نسبت زمین،

 هايخیابان محصورشده توسط هايساختمان از ايمجموعه عنوانبه بلوك تحلیل و سطح داده قرار

ست برگزیده را پیرامونی سال  پرهاپت نیز متاپونت و. (Radberg, 1996) ا  نام دیاگرامی با 2005در 

 کند. می تحلیل را شاخص چهار بین روابط که کردند ارائهمیت  اسپیس
سختیرکروف در تحلیل  صر شنا شنهاد  شدهارائهی، ترکیبی از عنا سط کانزن و کانیجیا را پی تو

ست. مهم شهري گونه-در مطالعات ریخت ترین مفهوم از نظر اوداده ا سی، مفهوم بافت  ست و شنا ا
     شــمارد و این عناصــر را در ســه ســطح مختلفعنوان عناصــر بافت شــهري برمی شــش عنصــر را به

  (Kropf, 1998)ید. نمایم) معرفی 1ل و جدو 1ل  (شک

  کروف نظر از شدهکیتفک. سطوح 1شکل
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). 3شکل و  2ل (جدوبردیمي منفرد و شهر به کار هاساختماني را در مورد بندمیتقسکانیجیا این 
اجزاي ســاختمانی، رابطه عناصــر ســاختمانی ســاخت عناصــر را شــکل  در ســطح ســاختمان، عناصــر

سدهندیم سی شکل می،  ساخت مانند یک اتاق را  ساختمان یک ارگانیزم را به وجود تم  دهد وکل 
هستند، ساخت عناصر همان بافت شهري است و سازمان  هاساختمان. در سطح شهر، عناصر آوردیم

ها ـــکل  آن یا نواحی را ش ناطق  به وجود  دهدیمم ـــهر  کل ش نار هم ارگانیزم   آورندیمکه در ک

(Caniggia and Mafei, 2001) . شهر  کنندهنییتعکانزن، پارامترهاي نظر از شهري  سیر ریخت  براي تف
 باز فضاهاي و هاساختمان از ي(متشکلبندقطعه، الگوي هاابانیخ : الگويردیگیبرماین موارد را در 

کانزن در مقایســه با ســایر . (Conzen, 1960)ســاختار بناها  و زمین آنها) و الگوي کاربري به وابســته
  )2داشته است.(شکل  تاکید پژوهشگران بر عملکرد یا کاربري زمین نیز 

 )Kostof, 1991( کانزن منظر از شهر نقشه سازنده اصلی عناصر .2 شکل
ــختیري هالیتحلدر  ــناس ــایر محققاعمدهتفاوت  دینمایم ارائهی، عناصــري که مالر ش ن اي با س

)، عناصر محصور( خیابان، میدان)، هاانیشردارد. او این عناصر را در چهار دسته شامل عناصر خطی(
  (Maller, 1998)ید. نمایمي بندمیتقسي( سواحل) البه) و عناصر هاپارك، هابلوكعناصر حجیم( 

ساس مطالعات  شاخصمی شدهانجامبر ا شهري هاي ریختتحلیل در بکاررفته هايتوان  شناسی 
ـــته دوبه  را ـــیم نمود(جدول  دس بندي اولویت گونه نتیجه گرفت که در) و این1کمی و کیفی تقس

ساس ها اغلبشاخص ، نوعهاشاخص شخص پژوهش اهداف از منتج نیازهاي بر ا ست و  شده م ا
شتراکی هاپژوهشدر  شدهنشیگزي هاشاخص شندیمي مختلف اگرچه داراي ا ، اما در بعضی از با

ی از نگاه شــناســختیعناصــر ر. همچنین بررســی ســطوح و اندشــده انتخابمتفاوت  کامالموارد 
که امکان تعریف یک مقیاس واحد براي تمام مطالعات وجود دهدیمنظران مختلف نشـــان صـــاحب

شــناختی بر ندارد، لذا ضــرورت دارد ســطوح و عناصــر مورد ارزیابی در هر یک از مطالعات ریخت
 اساس اهداف پژوهش حاضر تبیین گردد. 
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 ی شهري شناسختیري کمی و کیفی هاشاخص. 1جدول 

 نظران مختلفاز دیدگاه صاحب

 ي کیفیهاشاخص ي کمیهاشاخص پژوهشگر

 میرمقتدایی
 -ساخت  دوره -سطح اشغال
 ابعاد ساختمان -ابعاد قطعات

شکل کلی  -هابلوكي ریگجهتابعاد و  -هابلوكها و شکل کلی خیابان
محل  -شکل کلی ساختمان -ي قطعاتریگجهت -قطعات تفکیکی زمین

 در زمین استقرار ساختمان

 ذاکرحقیقی

 -تراکم ساختمانی -سطح اشغال -مساحت قطعاتمیانگین 
قابلیت  -میانگین تعداد طبقات -شاخص فضاي باز

نسبت میان  -هاي غیرقابل تغییر نسبت کاربري -نفوذپذیري
 ترین قطعه در بلوك به مساحت کل بلوكمساحت بزرگ

- 

ارثیا و 
 مظلومی

متوسط  -متوسط طول معابر -تعداد معابر در هر بلوك
فشردگی  -سطح اشغال بلوك -نفوذپذیري -عرض معابر
مساحت  -متوسط تعداد طبقات در هر بلوك -هاساختمان
 اندازه بلوك -فاصله بین بلوك و رودخانه -بلوك

 -در هر بلوك هاساختمانفرم  -الگوي شبکه معابر  -جهت شیب معابر
جهت استقرار قطعات در  -ري قطعات نسبت به یکدیگرمکان قرارگی

پخشایش  نحوه -جهت استقرار بلوك -فرم بلوك -فرم حیاط -بلوك
 اندازه قطعات در بلوك

دانشپور و 
 مرادي

 اندازه قطعات -هابلوكاندازه 

منطق  -به بلوك دهندهشکلمنطق  -بررسی سیر تکوینی تغییر عناصر بافت
 -فرم قطعات -عملکرد بلوك -هابلوكفرم  -يبندابانیخو چیدمان 

 -آرایش اجزاي بنا در قطعات، جایگاه قطعه در بلوك-عملکرد قطعه
 اجزاي الحاقی و مصالح نما -فرم بنا -آرایش اجزاي بنا در قطعه

 هابلوك و خیابان شبکه -داخلی بنديطرح -قطعه بنادر موقعیت - ترش

 رادبرگ
 -زمین سطح به زیربنا سطح نسبت -زمین اشغال سطح

 ساختمان ارتفاع
- 

متاپونت و 
 پرهاپت

تراکم  -طبقات تعداد -باز فضاي شاخص -اشغال سطح
 ساختمانی

- 

 ساختار بناها و زمین ي، الگوي کاربريبندقطعه،الگوي  هاابانیخ الگوي - کانزن

 - کانیجیا
مناطق و [ هاي سـاختبافت شـهري]، نظام[ بناها]، سـاختار عناصر[ عناصـر

 نـواحی] و کـل سیسـتم ارگانیسـم [کلیـت شـهر]

 - کروف
ي نحوه، چیدمان قطعات، ساختمان و هابلوكو  هاابانیخچیدمان 

 ي آنها در قطعهریقرارگ

 - مالر
    )، عناصر محصور( خیابان، میدان)، عناصر حجیمهاانیشرعناصر خطی(
 ي( سواحل)البه) و عناصر هاپارك، هابلوك(
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 بر مصرف انرژي  گذارتاثیرشناختی ي ریختهاشاخص

 باز فضاهاي سطح وها ساختمان و هایابانخ جهت، بناها اندازه، ارتفاع، شکل، شهر مقطع و هندسه
 در شهريساخت انسان عنصر هر ،بنابراین .کنندیم تعیین را شهر خرد اقلیم که هستند عواملی همگی

ـــنوعی اقلیم خود باالي اطراف و  قرار متقابل ارتباط در آن با همواره که آوردیم پدید خاصـــی مص
 شرایط بر يگذارتاثیرعالوه بر  شهري یشناسختیر پارامترهاي ،. بنابراین)1391 بحرینی،( گیردیم

ـــرایط آب و هوایی بیرون هوایی و آب ـــاختمان قادر به تغییر ش ـــاختمان درون س ـــندیمنیز  س  باش

(Adolphe, 2009) .سختیر ،رونیازا با توجه ، شهري کارکرد چه و شکل و فرم مفهوم به چه، یشنا
ـــتقیغ طور به ،اقلیم به همراه دارداتی که خرد تاثیربه   قادر به تغییر میزان مصـــرف انرژي یک میرمس

 نسبت بیشتري انرژي خانواري تک يهاخانهمریکا، ادر  شدهانجامبه مطالعات  توجه با .باشدیم شهر
ـــتفاده هر و خانواده هر يبه ازا، خانواري چند يهاخانه به . همچنین (RECS, 2009) کنندیم نفر اس

بر مصــرف  گذارتاثیربه این موضــوع اشــاره داردکه یکی از پارامترهاي کلیدي  2010کازا در ســال 
ــت ــاختمان اس ــاحت س ــکن  ،انرژي، مس ــی و یماما نوع مس تواند اثر متفاوتی بر روي انرژي گرمایش

شکل و اندرسون. )Kaza, 2010(سرمایشی داشته باشد  گذارتاثیررا از عوامل  هاساختمان همکارانش 
 شهري بلوك یک دهد که شکل ساختمان دریمدانند. نتایج این پژوهش نشان یمبر مصرف انرژي 

صد در 50حدود صد13 و اداري يهاساختمان در سکونی يهاساختمان در در صرف میزان بر م  م

ـــاختمان، نوع  ،. بنابراین(Strømann-Anderse et al., 2011)گذاردیم تاثیر انرژي ـــکل س عالوه بر ش
ساختمان  شد. طالقانیاکنندهنییتععامل  تواندیمکاربري  صرف انرژي با و همکارانش  ي بر میزان م

 مصرف میزان در هم ياکنندهنییتع عامل  1حجم به سطح در پژوهش دیگري اشاره دارند که نسبت

ــاالنه انرژي ــایش میزان در هم و س ــاختمان در حرارتی آس ــدیم س  (Taleghani et al., 2013).باش

                                                           
1.s/v 
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هاي ســـاختمانی، براي چهار طرح فرضـــی در مقیاس بلوك يبعدســـهمدل  يریبکارگکامپگنون با 
ساختمانی، ساختمان و آرایش یا چیدمان عمودي قرارگیري و نحوه تراکم  ها در کنار یکدیگر افقی 

بر اساس پژوهش  .(Compagnon, 2004) داندیم خورشیدي دسترسی به انرژي بر موثرعوامل  از را
 تواند حدودمی هندسه شهري تراکم و در تولوز و برلین، تغییرات، لندن شهرهاي در رتی و همکاران

این موضوع نیز به و همکاران  لیتلفر (Ratti et al.,2005). دهد قرار تاثیر تحت انرژي را از درصد 10
سکن شاره دارند که م شیدي ا ستقرار  جهت با منفعل خور ستا سب، قادر ا ضاي بار منا  11گرم را  ف

ـــد ـــه متغیر طرح همکاران . چنگ و (Littlefair et al., 2000)کاهش دهد درص  نیز با ارزیابی س
میزان ســطح اشــغال ســایت در  ،مســاحت ســاخت به مســاحت قطعه عمودي، نســبت و افقی چیدمان

سطح  تصادفی یا نامنظم همراه با صورت بهها ي افقی و عمودي ساختمانریقرارگ هایی که نحوهتباف
را  خورشـیدي پتانسـیل انرژي و روز عملکرد روشـنایی باز بیشـتري هسـتند، فضـاهاي و اشـغال کمتر
ـــایترونیازا . ) ,.6200Cheng et al(دهندافزایش می بر  گذارتاثیریکی از پارامترهاي   1، آرایش س

همکاران از  و در نظر گرفته شود. آربویت هایابیارزدر  ستیبایممصرف انرژي ساختمان است که 
 انرژي جذب براي مهمی عواملعنوان بهشهري  يهابلوك يریگجهت و شکل نوع پارامترهایی نظیر

  al,. 2008)  .(Arboit e اندبردهنامخورشیدي 

که باید در  داندیمي ساختمان را از مواردي هايکاربر) تقسیم اقلیمی و تقسیم 1388حیدري(
ي هاشاخصقرار گیرند. نصراللهی به  توجه موردبخش ساختمان و در زمینه کاهش مصرف انرژي 

ي هاشاخص عنوانبه هابانیسا، نوع هاپنجره مساحت طبقات، ي،کشیدگی ساختمان، تعدادریگجهت
). رفیعیان 1393، (نصراللهی است کردهاشاره هاساختمانمصرف انرژي  بر موثر  ري و شهرسازيمعما

 گذارتاثیري مسکونی را از عوامل هاساختماني و ارتفاع ریگجهت) فرم، تراکم، 1390و همکاران (
درصد از میزان  45حدود  توانیمکه با بهینه نمودن آنها  دانندیم هاساختمانبر میزان مصرف انرژي 

                                                           
1.Urban Layout 
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د و نباشهاي شهري میمصرف انرژي ساختمان را کاهش داد. معابر یکی دیگر از اجزاي اساسی بافت
ر دهند، نقش مهمی بیمي شهري را به یکدیگر پیوند هاسلولی چارچوبمانند اسکلت و  که ازآنجا

عامل  معموال هایابانخ استقرارهت به همراه خواهد داشت. ج هاساختمانکارایی مصرف انرژي در 
ها  بخش اعظمی هایی که ساختمانویژه در قسمتب هاست،استقرار ساختمان در نحوه ياکنندهنییتع

  Hammond et al., 1981; Littlefair et al., 2000(  دهنداز زمین قابل ساخت را پوشش می

 ;1981Thayer, (.  تواند بر میزان دسترسی به نیز می  1قرارگیري خیابان، محصوریت برجهتعالوه
مایر و همکارانش به بررسی اثر نسبت ابعادي  .باشد گذارتاثیرانرژي خورشیدي و مصرف انرژي 

خورشیدي پرداختند. نتایج این تحقیق به این موضوع اشاره دارد  انرژي دریافت محصوریت) بر میزان(
 سطوح در خورشیدي، انرژي جذب کاهش باشد، محور بیشتر یک امتداد که هرچه این نسبت در

مطالعات ون و همکاران  .)Meir et al., 1995  (ساختمان را به دنبال خواهد داشت افقی و عمودي
 کهیدرحال دارد خورشید نور به دسترسی بر يامالحظهقابل تاثیر خیابان عرض کهنشان داده است 

ز ساالت در پژوهشی ا  .) Esch et al., 2012) Vanدارد را تاثیر میزان خیابان کمترین يریگجهت
 يوربهره در شهري مورفولوژي که رسید نتیجه این در سه دوره به شهري فرانسه يهابافت فرم مقایسه
 معاصر و بافتبرابر  1,8 مدرن بافت در انرژي مصرف و استگذار تاثیر پاریس مختلف مناطق انرژي

ي شهري تیپولوژي یا هااسیمقبنابراین، در  .)Salat, 2009(باشد یم شهري پاریس سنتی يهابلوك یا
سطح این  توانیم شدهانجاممطالعات  باشد. بر اساس گذارتاثیربر مصرف انرژي  تواندیمالگوي بافت 

اصلی بافت، ساختمان، بلوك و شبکه  دستهرا به چهار  هاو شاخصرا به بنا، بلوك، شهر  هاپژوهش
  )3شکلي نمود.(بندمیستقمعابر و فضاهاي باز 
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 بر مصرف انرژي گذارتاثیری شناسختیري هاشاخص .3شکل 

 روش پژوهش. 3
  ي،اکتابخانهاسناد  تحلیل متون و مرور شیوه گام اول بایابی به اهداف پژوهش، دردست منظور به

سختیرمفاهیم کلیدي  سیگونهختیرشهري،  یشنا سیگونهختیري هاشاخص،  شنا عام و  شنا
صرف انرژي از  گذارتاثیرپارامترهاي  صاحبهاشهیاندبر م ستخراجنظران ي  سپس در شده ا گام و 
ـــاخصتطبیقی -تحلیلی دوم با روش بر ارزیابی عملکرد انرژي  تاکید گونه بندي با -ي ریختهاش

ـــهري در هابافتکارایی  ندتیاولومقیاس تبیین و  5ي ش نددهیگردي ب ـــوم، ا گام س  منظوربه. در 
شــناســی از منظر انرژي کارایی، گونه-و تبیین فرآیند ریخت شــدهنیتدوکاربردي نمودن چارچوب 

سکونی بافت شنامه الگوي  سپاهان م س شت میدانی، پر سایگی از طریق بردا شهر در مقیاس واحد هم
و بر  رفتهقرارگدیزاین بیلدر، مورد ارزیابی  افزارنرمســـازي انرژي با مصـــرف انرژي ســـاکنین و مدل

ـــاس الگوي ریخت ـــورت بهگونه و میزان مصـــرف انرژي -اس ي گردیده کدبندکمی و کیفی  ص
 )4است.(شکل 
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  مأخذ: نگارندگان                 

  . فرآیند پژوهش4شکل 
                 

 شناسی از منظر انرژي کاراییگونه-ي ریختهااسیمقتدوین  .4
سی عام و گونه-ي ریختهاشاخصتطبیقی بین  مطالعهاز  صرف  گذارتاثیري هاشاخصشنا بر م

ـــهري هابافتانرژي  ـــدهانجاممطالعات  گرچهنتیجه گرفت که  توانیمي ش ـــیعی از  ش به طیف وس
ص شاره دارد، اما بنا بر ا شنهادي راپاپورت براي قاعدهپارامترها ا سازي گونهول پی سی، تعداد مند شنا

صورتباید معقوالن شدهنشیگزي هاشاخص شد، زیرا در غیر این  را به  هاگونهتعدد  ،ه و منطقی با
ـــت. بنابراین، با توجه به  ـــوع انرژي کارایی و تاکید همراه خواهد داش  منظور بهاین پژوهش بر موض

ـــابه،  بایتقرهاي گونه-جلوگیري از تکثر و پیدایش ریخت ـــاخصمش ـــتهبه  هاش اولیه و ثانویه  دودس
ــیم  ــاخصي که اگونهبه، انددهیگردتقس ــتهبر مصــرف انرژي  در  گذارتاثیري هاش ــایر  دس اولیه و س

. لذا پیشنهاد رندیگیمثانویه قرار  دستهپارامترها که ارتباط کمتري با موضوع انرژي کارایی دارند، در 
ي اولیه صورت پذیرد و سپس هاشاخصشناسی در هر مقیاس بر اساس گونه-نخست ریخت شودیم
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ـــناخت کامل محقق برا ـــاخصبا توجه به  تواندب هاگونهي ش ـــتهي ثانویه پژوهش، هاش ي هايبنددس
 کوچکتر و با وضوح بیشتري را براي هرگونه اتخاذ نماید.

شان  نهیدرزم هاپژوهشبررسی   شمندان  دهدیمانرژي ن ساسکه هر یک از اندی شاخص  بر ا نوع 
مانند مقیاس ســاختمانی شــامل بنا و قطعه، مقیاس  ،اندنمودهمورد ارزیابی، مقیاس خاصــی را گزینش 

کمتر توجه  تاکنوني و شــهري، اما به مقیاس محله یا واحد همســایگی امنطقهمقیاس  تاینهابلوك و 
ـــایر  ـــت به س ـــت که الزم اس ـــده اس ـــتیبایم رونیازاافزوده گردد.  هااسیمقش ـــاخص س          ي هاش

سی از منظر انرژي کارایی گونه-ریخت ستهي کاربردي تبیین و هااسیمقدر شنا بر ي گردند. اما بندد
 کنندهنییتع شهري یشناسختیر يهاشاخص سایر و فرم از فارغ ساختمان، کاربري نوع اینکهاساس 
 بنا، مقیاس ترتیب به شــدهتبیین يهااسیمق انیم از اســت، کارایی انرژي منظر از آن طراحی ضــوابط
 هستند، برخوردار شهري مقیاس با مقایسه در بیشتري وضوح از اینکه به توجه با بافت و بلوك قطعه،
ي هاشــاخص .باشــندیم کارایی انرژيازنظر  شــناســیگونه-ریختمنظور به يترمطلوب يهاانتخاب
 :باشدیمکه به شرح ذیل  انددهیگردمقیاس تقسیم   5شناسی از منظر انرژي کارایی در گونه-ریخت

ـــهر/ منطقه/ ناحیه: با توجه به اینکه تیپولوژي  ـــهري بر مصـــرف انرژي هابافتش  گذارتاثیري ش
شدیم شدیمنخست ارزیابی گردد، تیپولوژي بافت  در مرحلهآنچه الزم است  ،با سطح اول یا با . در 

شهري(منطقه/ ناحیه) وسعت   باید مشخص گردد که بافت مورد ارزیابی موردمطالعه محدودهمقیاس 
یی همچون هاشــاخصکه با ارزیابی  ردیگیمي قدیم، میانی، جدید و پیرامونی قرار هابافت دســتهدر 

ـــبکه معابر، منطق  ـــکلالگوي ش ـــاخت ابنیه یا  و دوره هابلوكبه  دهندهش ها  گونهنیا ،هابلوكس
ــخقابل ــندیم صیتش ــهري به لحاظ انرژي  ،. در این مقیاسباش ــه انواع بافت ش امکان تحلیل و مقایس

 )2پیشنهادها در سطح کالن وجود دارد.(جدول  ارائهکارایی و 
 
 
 

 گونه شناسی در مقیاس شهر/ منطقه/ ناحیه-شاخص هاي ریخت. 2 جدول

 اولویت شاخص مقیاس

حیه
/ نا

قه 
نط
/ م
هر
ش

 

 1 الگوي شبکه معابر

 1 هادهنده به بلوكمنطق شکل

 1 ها یا ابنیهدوره ساخت بلوك
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بافت(محله، واحد همسایگی): با توجه به کاهش وسعت این محدوده در مقایسه با مقیاس شهري، 
صر  سختیردر این مقیاس عنا ستند. شنا شتري برخوردار ه ضوح بی بر  گذارتاثیري هاشاخصی از و

، طرح چیدمان هاابانیخگیرند شامل شکل قرار مطالعه موردمصرف انرژي که نیاز است در این سطح 
ـــکل هاابانیخ و عملکرد  هابلوك، طرح چیدمان هابلوكي ریگجهت، هابلوك، ابعاد هابلوك، ش

الگوهاي بهینه مربوط  کنندهنییتع تواندیم. ضوابط شهرسازي در این مقیاس باشندیم هابلوكغالب 
 )3ي مذکور باشند.(جدول هاشاخصبه 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

در این مقیاس،  .است شده انجامبلوك: تاکنون ارزیابی میزان مصرف انرژي در مقیاس بلوك بسیار 
، به دلیل اینکه میزان وضوح عناصر در این مقیاس باشندیمساخت نسبتا همگن  دورهالگوها به لحاظ 

مایز نماید، را از یکدیگر مت هابلوك تواندیمیی که هاشاخص، تعداد باشدیمبیشتر دو سطح قبل 
سیار پرکاربرد ي شهري بهابلوكتعیین الگو بهینه  نهیدرزماین سطح بیشتر است.  بمراتب

 )4باشد.(جدول می
 

  شناسی گونه-ریخت هاي شاخص .3 جدول

  محله/ واحد همسایگی مقیاس در

 لویتوا شاخص مقیاس
گی

سای
هم

د 
اح
/ و

له 
مح

 
 1 هاشکل خیابان

 1 هاطرح چیدمان خیابان

 1 هاشکل بلوك

 1 هاابعاد بلوك

 1 هاگیري بلوكجهت

 1 هاطرح چیدمان بلوك

 1 هاعملکرد غالب بلوك



 
 161 ... کارایی انرژي منظر از شهري هاي بافت شناسیگونه-ریخت چارچوب تحلیلی

 
 شناسیگونه-هاي ریخت. شاخص4جدول

 در مقیاس بلوك 

 نگارندگانمأخذ: 

 
 
 
 
 
 
 

 تیاولو شاخص مقیاس

ك
بلو

 

 1 شاخص فضاي باز
 1 متوسط طول معابر
 1 متوسط عرض معابر

 1 هاساختمانفشردگی 
 1 سطح اشغال بلوك
 1 جهت استقرار بلوك

 1 متوسط تعداد طبقات در هر بلوك
 1 مساحت بلوك
 1 تراکم ساختمانی
 1 اندازه بلوك
 1 فرم قطعات

 1 میانگین مساحت قطعات
 1 ي قطعاتریگجهت
 1 قطعات در بنا اجزاي آرایش

 2 تعداد معابر در هر بلوك

 2 پخشایش اندازه قطعات در بلوك نحوه

 2 نفوذپذیري

 2 هاي غیرقابل تغییرنسبت کاربري
 2 ترین قطعه در بلوك به مساحت کل بلوكنسبت میان مساحت بزرگ
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  شناسیگونه-ریخت هايشاخص. 5 جدول

 قطعه مقیاس در
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  شناسیگونه-ریخت يهاشاخص .6 جدول

 بنا مقیاس در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسندگان :مأخذ                                                            

 تیاولو شاخص مقیاس

عه
قط

 

 1 فرم قطعه

 1 ابعاد قطعه

 1 عملکرد قطعه

 1 جایگاه قطعه در بلوك

 تیاولو شاخص مقیاس
 بنا

 1 فرم بنا
 1 تراکم ساختمانی
 1 تعداد طبقات
 1 عملکرد بنا

 1 ساخت رهود
 1 آرایش اجزاي بنا در قطعه
 1 نسبت سطح به حجم

 1 زمین سطح به زیربنا سطح نسبت
 2 مصالح و عناصر الحاقی نما

 2 ي داخلیبندطرح
 2 هاپنجرهسطح 

 2 شکل سقف
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 از منظر انرژي کارایی شناسیگونه-ختیر. فرآیند 5
 شهرشناسی بافت مسکونی سپاهانگونه -ریخت
 واقع دقیقه 51 و درجه 32 جغرافیایی دقیقه و عرض 50 و درجه 51 جغرافیایی طول در اصفهان شهر
موردي  نمونه. داردبندي اقلیمی، در منطقه اقلیمی گرم و خشک قرار یمتقساست و بر اساس  شده

راز یدروازه ش جنوب يلومترکی 8 فاصله شهر اصفهان و در 5که در منطقه باشدیمسپاهان شهر 
قلمرو  عنوان به، شودیماین محدوده بر اساس دالیلی که در ادامه آورده  .)5(شکل است قرارگرفته

 است: شده انتخابمکانی پژوهش 
 ي جدیدهابافتتغییر الگوي سکونت و تمایل شهروندان به سکنی گزیدن در  

 ي قدیمهابافتي پیشین بر هاپژوهشتمرکز  

 ي جدید شهر اصفهانهابافتگذاري و طرح چیدمان در مقایسه با سایر تنوع الگوي توده 

 اختصاص داشتن بیشترین سهم مصرف انرژي به بافت مسکونی 

 اصفهان 5مأخذ: شهرداري منطقه                 

 شهر در اصفهانسپاهانموقعیت قرارگیري  .5شکل 
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 سپاهان محدوده مسکونی بافت همسایگی، واحد /محله مقیاس در شدهنیتدو يهاشاخص اساس بر
 شطرنجی شبکه داراي محدوده این بافت ی،طورکل . بهاست شده يبندمیتقس مسکونی گونه 22 به شهر
ها بلوك يریگجهت همچنین هستند. برخوردار منظمی هندسی شکل از معابر دلیل، همین به و باشدیم
 متفاوت زاویه این که 21 و 20 گونه-ریخت دو استثناي به باشدیم درجه 28 آنها استقرار زاویه یا
، بلکه بلوك شهري است. باشدینمدر پژوهش حاضر، مقصود از بلوك، ساختمان  .)7(جدولباشدیم

که توسط  شودیمحسوب م يشهر يزیرو برنامه يشهر یطراح ياجزا وجز نیتربلوك کوچک
 به غربی یا شرقی ضلع نسبتها بلوك ابعاد یا تناسبات از منظورشده باشد.  اطراف محصور يهاابانیخ

 است. متغیر بسیار آن بر اساس تناسبات بلوك شهري میزان که باشدیم شمالی بلوك شهري یا جنوبی
در  هاساختمانچیدمان  نحوهاز  متاثرکه  باشدیمهمچنین مقصود از فرم بلوك، شکل بلوك شهري 

،  بلوکی است که "ردیفی ال شکل"، مقصود از شکل بلوك مثال عنوان به. باشدیم هر بلوك شهري
آرایش آنها یک بلوك  نحوه واسطهبهو  اندقرارگرفتهدر آن به شکل نواري یا ردیفی  هاساختمان

 است. جادشدهیاشهري ال شکل 
 )6ل(شک:باشدیمي موجود در بافت مسکونی سپاهان شهر به شرح ذیل هادمانیچانواع طرح     

Biddulph, 2007)( 
  نواري الگوي

 هیالیمنتهتوده در  و باشدیم درصد 60 آنها اشغال سطح که باشدیم ایران درمتداول  مسکن الگوي
. همچنین در گردندیمي شرقی و غربی به یکدیگر متصل هاجبههو از  ردیگیمشمال قطعه قرار 

 ، پشت آپارتمان روبروي بخش جلویی آپارتمان دیگر است. گونهنیا
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 الگوي متمرکز

مجزا و در فواصل معین از یکدیگر  صورتبهکه  باشندیمي سه یا چهار طبقه مسکونی هاساختمان 
و فضاي اطراف آن به فضاي  شده متمرکزساختمانی در مرکز زمین  تودهي که اگونهبه، اندشدهیطراح

  است. افتهیاختصاصاز 
 

 الگوي محیطی

و فضاهاي باز نیمه  اندشدهیطراحمتصل  صورتبهکه  باشندیمي مسکونی ال شکل هاساختمان
 است. شده هیتعبمجتمع مسکونی (مرکز قطعه)  وارهیدو  هاتودهعمومی در حدفاصل بین 

 یبیترک يالگو

 يدر نمونه مورد کهيطور به ،اندشدهبیترک گریکدیمتفاوت با  يدو الگو ،دمانینوع چ نیدر ا
 است. یطیو مح ينوار ياز الگوها یبیمختلط، ترک دمانیچ
 

 مأخذ: نگارندگان    

 موردمطالعه یی از طرح چیدمان بافت محدوده هانمونه .6شکل 
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  گونه بندي نمونه موردي-ریخت .7 جدول
 

 نگارندگانمأخذ:         

 

 گونه-ریخت
عملکرد 
 هابلوك

ابعاد(تناسبات) 
 هابلوك

 هافرم بلوك
ي ریگجهت

 هابلوك

طرح 
 چیدمان
 هابلوك

شکل 
 هاابانیخ

طرح 
چیدمان 

 هاابانیخ
 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 ردیفی ناپیوسته 0,65 مسکونی 1
 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 4ردیفی پیوسته  1,1 مسکونی 2

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 1 شکل ردیفی ال 0,31 مسکونی 3

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 1 شکل ردیفی ال 0,85 مسکونی 4

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 1 وستهیردیفی پ 0,55 مسکونی 5

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 ردیفی 0,59 مسکونی 6

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 3 وستهیردیفی پ 0,51 مسکونی 7

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 2 وستهیردیفی پ 0,71 مسکونی 8

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 ردیفی عمودي 6,4 مسکونی 9

 شطرنجی هندسی منظم نواري درجه 28 2ردیفی ال  0,51 مسکونی 10

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28 مستطیل افقی 0,31 مسکونی 11

 0,28 مسکونی 12
 –ردیفی پیوسته 

 ال
 شطرنجی هندسی منظم ترکیبی درجه 28

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28 مستطیل افقی 0,5 مسکونی 13

 3 مسکونی 14
 يمستطیل عمود

2 
 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28 ال عمودي 2,2 مسکونی 15

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28 مستطیل افقی 0,51 مسکونی 16

 شطرنجی هندسی منظم ترکیبی درجه 28 مربع 0,71 مسکونی 17

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28 مستطیل عمودي 4,8 مسکونی 18

 شطرنجی هندسی منظم محیطی درجه 28 يمستطیل عمود 3,9 مسکونی 19

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه132 يمستطیل عمود 5,3 مسکونی 20

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 136 يمستطیل عمود 5,3 مسکونی 21

 شطرنجی هندسی منظم متمرکز درجه 28 مستطیل افقی 0,74 مسکونی 22
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  گرمداخلهسازي مصرف انرژي و معرفی عوامل روند مدل
الگوي بافت مسکونی سپاهان شهر  22از منظر انرژي کارایی،  هاگونهختیردر راستاي کدبندي 

ترکیبی از چند بلوك شهري است با حفظ ابعاد، زاویه  درواقعدر مقیاس واحد همسایگی که 
بر اساس وضع  هاگونهی شناسختیري هاشاخصدرجه)، ارتفاع، طرح چیدمان و سایر  28استقرار(

سازي شده و میزان انرژي اولیه گرمایشی، دیزاین بیلدر نسخه پنج، مدل افزارنرمموجود، از طریق 
 . شودیمدر سال بررسی  مترمربع يسرمایشی و روشنایی به ازا

هاي مختلف مانند مصالح ساختمانی، سازي ساختمان از جنبهدیزاین بیلدر براي مدل افزارنرم
هاي سرمایشی و گرمایشی، سیستم روشنایی و غیره کاربرد داشته و با استفاده مان، سیستممعماري ساخت

ا بر اساس شرایط قیدقاز فایل اقلیمی شهرهاي مختلف، محاسبات دریافت و اتالف و مصرف انرژي را 
انرژي پالس است که  ،افزارنرمسازي این دهد. موتور مدلاقلیمی محل قرارگیري ساختمان انجام می

در  افزارنرم) و اعتبار این 1392(غفاري جباري و همکاران،   شده ساختهتوسط وزارت انرژي آمریکا 
  )1395ي متعدد به اثبات رسیده است.(جان زاده و زندیه، هاپژوهش

 مأخذ: نگارندگان   

  بیلدرشده در نرم افزار دیزاین سازيیی از الگوهاي مدلهانمونه. 7شکل 
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با توجه به اینکه هدف در پژوهش حاضر، ارزیابی مصرف انرژي ناشی از شکل بافت شهري 
بر میزان مصرف انرژي  گرمداخله، ضرورت دارد عوامل باشدیمی) شناسختیري هاشاخص(

ي اقلیمی، نوع کاربري ساختمان، نحوه حضور افراد، مصالح ساختمانی، سیستم هادادهنظیر  هاساختمان
ها یکسان گونه-گرمایش، سرمایش و نوع روشنایی مصنوعی بر اساس وضع موجود، در کلیه ریخت

-ی طرح چیدمان ریختشناسختیرو تابع شاخص  تاثیرتحت  هاپنجرهتعریف گردد. سطح و جهت 
، باشدینمهاي گوناگون یکسان گونه-به اینکه طرح چیدمان در ریخت. با توجه باشدیمها گونه

-ي شرقیهاجبهه بازشوها در ، وجودمثال عنوان به. باشدیمنیز متفاوت  هاپنجرهي ریگجهت شکیب
 عنوانبه هاپنجرهدر نتیجه، سطح   و گرددیماز خصوصیات این الگو محسوب  متمرکز يالگو غربی
و در الگوهاي  شده پوشیده شیشه با نماي اصلی سطح درصد 30، لذا دیآینمبه شمار  گرمداخلهعامل 

و غربی نیز مطابق با  ي شرقیهاجبههمتمرکز و محیطی عالوه بر نماي شمالی و جنوبی، بازشو براي 
 بر مطبوع هیتهو ساده سیستم ي یکسازهیشب روند دروضع موجود لحاظ گردیده است. همچنین 

و  شده فیتعر یکسان صورتبهها گونه-ریخت هیکلاست براي  اصفهان متداول در شهر آنچه اساس
تعیین  0,63براى بام  و 1,01دیوارهاى خارجی  براى شدهاستفاده مصالح حرارتی انتقال میزان ضریب

 گردیده است. 
حضور افراد، استفاده از تجهیزات، سیستم گرمایش و سرمایش و نوع روشنایی مصنوعی از  نحوه

ن، رویکردهاي مختلفی وجود اطریق پرسشنامه ارزیابی گردیده است. در زمینه ارزیابی رفتار ساکن
 از (Yao and Steemers, 2005). دباشیمبر اساس برنامه فعالیت روزانه ساکنین  آنهادارد که یکی از 

، باشدیماعضاي خانواده بسیار مشکل  تکتکي اطالعات مربوط به فعالیت روزانه آورجمع کهآنجا
نفر  43804است. این محدوده داراي شدهي آورجمعاطالعات بر اساس سناریو رفتاري رایج خانواده 

 بهي ریگنمونهو  شده زدهنفر تخمین  381و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  باشدیمجمعیت 

درصد  26 ،درصد از حجم نمونه به الگوهاي نواري 59ي که طوربهاست،  گرفتهانجامي اطبقه صورت
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است.  افتهی اختصاصدرصد به الگوهاي ترکیبی 13درصد به الگوهاي محیطی و 2به الگوهاي متمرکز، 
 محدودهایستگاه به  نیترکینزداز  باشدیمکه مبناي محاسبات مصرف انرژي  ي اقلیمیهاداده

 است.  شده هیته(ایستگاه هواشناسی اصفهان)  موردمطالعه

 
 کدبندي کمی و کیفی سطح مصرف انرژي و ریخت بافت

ی شناسختیري هایژگیوبر اساس میزان مصرف انرژي و  شدهییشناسادر این مرحله، الگوهاي 
ي هاشاخص کنندهبر اینکه معرفی. این کدها عالوه انددهیگردي کدبندکمی و کیفی  صورت به
، سطح مصرف انرژي سرمایشی، گرمایشی و روشنایی را نیز باشندیم هاگونهی هریک از شناسختیر

 ،باشدینمی بافت شهري شناسختیري هایژگیوتنها بر  فرآیند این تاکید. بنابراین، ندینمایممشخص 
 .دهدیم ارائهبافت شهري را از منظر انرژي کارایی  کیفی و کمی بلکه ترکیبی از  ابعاد

ي هایژگیو بر اساس هاگونهختیر)، هریک از 1(نمودار يسازهیشببر اساس نتایج حاصل از   
مصرف انرژي کل را  تاینهای قادر است مصرف انرژي سرمایشی، گرمایشی، روشنایی و شناسختیر

(الگوي متداول امروزي)،  ساخت طرفکي یهاساختماني داراي هابافت کهيطور بهتغییر دهد، 
) مصرف انرژي اولیه کمتري در 10-1( طبقهسهطرح چیدمان نواري و ترکیبی از تعداد طبقات دو و 

ي هاگونههاي متمرکز، گونه-. از میان ریختشهردارندمقایسه با سایر الگوهاي بافت مسکونی سپاهان 
) به علت داشتن طرح چیدمان متمرکز، قرارگیري 22و21،20( بقهطسهي مربع شکل هاساختمانداراي 

مصرف انرژي اولیه بیشتري دارند. در این الگو،  هاتودهتوده در مرکز قطعه و فواصل بسیار زیاد میان 
، رونیازا. باشندیمي بازشو داراي شرقی و غربی نیز هاجبههعالوه بر جبهه شمالی و جنوبی ساختمان، 

  انرژي اولیه روشنایی کمتر است.میزان این 
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سطح تماس مستقیم  ،متمرکز يهاگونهختیگذاري و طرح چیدمان متفاوت ربا توجه به الگوي توده   
 )الگوهاي نواري یا ردیفی ،مثال عنوان به ( هاگونهختیجداره با نور خورشید در مقایسه با سایر ر

 بر میزان داده و تغییر را پوسته این طریق از انرژي دریافت و اتالف میزان ،. این مهمباشدیبیشتر م

با  در الگوهاي متمرکز .گذار استتاثیر ساختمان گرمایشی، سرمایشی و روشنایی مصرف انرژي
 خورشید از تابشی انرژي دریافت سطح تماس مستقیم جداره با نور خورشیدو  هاپنجرهافزایش سطح 

 انرژي حرارتی از بخشی نیمات باعث گرمایش دوره این موضوع در. ابدییمافزایش  هاپنجره طریق

 گرماي اضافی ایجاد به منجر سرمایش فصل همچنین در  .شودیمگرمایشی  انرژي و کاهش ازیموردن

 .گرددیم در فضا دشدهیتول اضافی گرماي جبران براي سرمایشی انرژي افزایش و فضا در
(نواري) و ال شــکل  ســاخت طرفکي یهاســاختمانشــامل  واقع درالگوهاي ترکیبی نیز که  
شندیم سه با الگوهاي متمرکز و محیطی  ازلحاظي کاراتري هاگونهختیر، با صرف انرژي در مقای م

 .ندیآیمبه شمار 

  دیزاین بیلدر افزارنرمدر  هاگونهختیرسازي انرژي . نتایج حاصل از مدل1نمودار 
 مأخذ: نگارندگان

گونه -ریخت که هریک از چهار دهدیمنشان  هاگونهختیرهمچنین کدبندي کمی و کیفی 
الگوهاي  کهيطوربه، باشدیمنواري، ترکیبی، محیطی و متمرکز داراي مصرف انرژي اولیه متفاوتی 
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و  گونهکگونه، الگوهاي ترکیبی داراي سه گونه، الگوهاي محیطی داراي ینواري داراي چهار 
و این میزان در الگوهاي نواري و  باشدیمگونه مصرف انرژي اولیه الگوهاي متمرکز داراي چهار 

، رو نیا از). 8(جدول متمرکز به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است
 شناسیگونه الگوهاي طراحی شهري، بازنگريدرگرو ي شهري هابافتي مصرف انرژي در سازنهیبه

 هايویژگی از شهري، ساختار مورد در صحیح گیريیمتصمي شهري از منظر انرژي کارایی و هابافت
 ی درشناسختیري هاشاخصو سایر  باز فضاهاي معابر،شبکه  ها،ساختمان ها،بلوك یشناسختیر

 باشد.یم انرژي مصرف با ارتباط
  ی و مصرف انرژيشناسختیراز منظر  هاگونهختیري کمی و کیفی کدبند. 8 جدول

 کد
 مصرف انرژي اولیه

 )مترمربع( کیلووات ساعت بر 
 طرح چیدمان گونه-شماره ریخت

A1 325-310 3-2-1 

 B1 340-325 8-7-6-5-4 نواري

C1 355-340 9 

D1 370-355 10 

D2 370-355 12 
 - E2 385-370 ترکیبی

F2 400-385 17 

H3 430-415 19 محیطی 

D4 370-355 16-14-13-11 

 متمرکز

E4 385-370 - 

F4 400-385 18 

G4 415-400 - 

H4 430-415 15 

I4 445-430 - 

J4 460-445 22-21-20 
 نگارندگانمأخذ:    
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 يریگجهینت. 6

شده ي انجامهاپژوهشبیان کرد که اکثر  گونهنیا توانیم شدهانجامي هایبررسبر اساس 
ی متفاوت بوده و به شناسختیراز تحلیل  اهدافشانی شهري نوع نگاه و شناسختیر نهیزمر د

ــطوحی که تعریف  ــر و س ــت.  کامالنیز  اندنمودههمین دلیل، عناص ــابه یکدیگر نبوده اس مش
سالهعالوه بر این  شهري متمرکز م سیر کالبدي بافت  صورت اندبوده، اغلب آنها بر تف  کهیدر

ستجهت  شدهنجاماي هالیتحلاز  توانیم شناخت  یابید ي هاحوزهبه اهداف باالتري نظیر 
ستاي  ارائههمگن و  ست. سازنهیبهکدهاي انرژي محور در را صرف انرژي بهینه بهره ج ي م

ـــی مفاهیمی مانند گونه ـــناس ـــت با بازش ـــر،  نخس نابراین، در پژوهش حاض ـــی و ب ـــناس ش
ــیگونهختیر ــناس ــاخص، ش ــمندان مختلف تبیین  هاش ــطوح مطالعاتی از دیدگاه اندیش و س

بر مصــرف انرژي،  گذارتاثیری شــناســختیري هاشــاخصگردیده اســت، ســپس با بررســی 
سی از منظر انرژي کارایی تدوین و گونه-ي ریختهاشاخص . در اندشدهي بندتیاولوشنا

مقیاس واحد همسایگی پایان، بر اساس چارچوب حاصل از مطالعات نظري نمونه موردي در 
این چارچوب در پنج  کهيطور بهاست،  قرارگرفتهطی فرآیندي در مورد شناخت و ارزیابی 

ــودیممرحله تعریف  ــایر  تواندیمو  ش ــترش ارزیابی س ي هابافتزمینه پژوهش را جهت گس
سازد و هااسیمقي و ... در اهیحاشي قدیم، میانی، هابافتشهري نظیر   تاینهاي مختلف فراهم 

سعه هر یک از سازنهیبهضوابط طراحی را با محوریت  ي مصرف انرژي در قالب کدهاي تو
  دهد: ارائه  هاحوزهاین 
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 مأخذ: نگارندگان   

  شناسی از منظر انرژي کاراییگونه-. چارچوب ریخت8شکل 
ی با استفاده شناسختیري هاشاخص لحاظ ازي شهري هابافتمرحله اول: نخست ضرورت دارد 

شت میدانی  سنادي و بردا ساس بندگونهي گردند. در این مرحله، مقیاس بندگونهاز مطالعات ا ي بر ا
ــودیماهداف پژوهش تعیین  ــپس  ش ــاس  موردنظر محدودهو س ــاخصبر اس ــختیري هاش ــناس ی ش

 ).  6،5،4،3،2.(جداولگردندیمي بنددستهدر آن مقیاس  شدهنییتع

، باشدیمي شهري هابافتاز شکل  متاثرمرحله دوم: با توجه به اینکه هدف ارزیابی انرژي کارایی 
. لذا ضرورت ندیآیمبه شمار  گرمداخلهي شهري، هابافتانرژي  بر مصرف گذارتاثیرسایر عوامل 

ي اقلیمی، هاداده  از عبارتندپارامترها بر مصرف انرژي تعدیل گردد. این پارامترها  گونهنیا تاثیردارد 
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 نهیدر زمن، مصالح ساختمانی، سیستم گرمایش و سرمایش و نوع روشنایی مصنوعی. ارفتار ساکن
ن رویکردهاي مختلفی وجود دارد که یکی از این رویکردها بر اساس برنامه اارزیابی رفتار ساکن
اطالعات بر اساس سناریو رفتاري رایج  گرددیم. در این زمینه پیشنهاد باشدیمن افعالیت روزانه ساکن

 شود. يآورجمعخانواده با استفاده از پرسشنامه 

 مصرف بر ی که بر خرد اقلیم به همراه دارنداتتاثیر واسطهبهی شناسختیري هاشاخصمرحله سوم: 

 اثرگذار هاساختمانمصنوعی  روشنایی براي ازیموردن برق میزان و سرمایشی گرمایشی، انرژي

 یو مهندس يصورت آمار به وجود دارد که دو روشي این سه پارامتر،  ریگاندازه منظوربه .باشندیم
 قیاز طر ناساکن يمصرف انرژ زانیاطالعات مربوط به م هیبر ته یمتک ي. روش آمارباشندیم

به  يشتریو قادر است با دقت ب بوده يسازهیبر شب یمتک یمهندس کردیرو کهیپرسشنامه است درحال
اینکه هدف ارزیابی با توجه به . دبپرداز یشناسختیر يمرتبط با پارامترها يهالیتحل و هیتجز

 .باشدیم ياانهیرا يسازهیشبمناسب  کردی، روباشدیمی شناسختیري هاشاخص
ی شناسختیري هایژگیوبر اساس میزان مصرف انرژي و  شدهییشناسامرحله چهارم: الگوهاي 

ـــورت به ندکمی و کیفی  ص کدها عالوه بر اینکه معرفیي گردندکدب نده. این  ي هاشـــاخص کن
سرمایشی، گرمایشی و روشنایی را باشندیم هاگونهی هریک از شناسختیر سطح مصرف انرژي   ،

ی بافت شــهري شــناســختیري هایژگیوتنها  بر  فرآیند  اینتاکید . بنابراین،  ندینمایمنیز مشــخص 
 .  دهدیم ارائهبافت شهري را از منظر انرژي کارایی  کیفی و کمی بلکه ترکیبی از  ابعاد ،باشدینم

تایج این فرآیند  ـــطح مصـــرف انرژي الگوهاي کارآمد و  تواندیممرحله پنجم: ن ـــاس س بر اس
ــایی نماید و  ــناس ــوابط طراحی را با محوریت  تاینهاناکارآمد را ش ــازنهیبهض ــرف انرژي س  بهي مص

 ) 8تدوین نماید.(شکل  شدهيکدبند صورت
 
ــازي با عنوان *  ــهرس ــته ش ــایی، رش ــاله دکتري گلناز مرتض زبان انرژي «این مقاله برگرفته از رس

 باشد.از دانشگاه هنر اصفهان می »کارایی در بعد ریخت شناسی طراحی شهر
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 .105-112 صص ،7شماره  ،رهویت شه، "بافت شهري
 مسکونی هاي بلوك تراکم و فرم تاثیر " ،)1390( پور هاشم داداش آرمان و جاللی، فتح ؛مجتبی رفیعیان،

 .107 -116 صص ،6 شماره ،شهر آرمان شهرسازي و معماري، "هشتگرد جدید شهر در انرژي مصرف بر
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 .103-114 صص ،6، شمارهایران شهرسازي و
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