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در پدیده تغییر اقلیم در جهان دارد. بستر اصلی  یامالحظهقابلو صنعت، سهم ترابری ، هاساختمانشامل  ساختانساننظام ده: یچک

شدن کره زمین اخیر، پدیده گرم یهادهه، در افتهیتوسعهدر کشورهای کمتر  ویژهبه. اصول شهرسازی نامناسب ستشهرهابشر،  یوسازهاساخت

طراحی شهرها بر پدیده تغییر اقلیم  هایشاخصاصول و  یرگذاریتأثبررسی میزان ر کرده است. لذا هدف نوشتار حاضر، اقلیم را چند برابو تغییر 

. در این دشومی بندیدستهبنیادی از نوع  پژوهشهدف،  حسب بر. شده انجامیک مطالعه کیفی است که در بخش عملی  پژوهش. این است

و منطق  ANPروش استدالل منطقی است. در روش استدالل منطقی از مدل نیز  گراییاثباتپایه  وکمک گرفته  گراییاثباتراستا از رویکرد 

رکزی شهر( به )هسته م 6 یعرضبرش بیشترین امتیاز را در  5729/0 با امتیاز هاساختمانبیانگر آن است که  پژوهش. نتایج شودیمفازی استفاده 

سوم )بافت میانی( باالترین امتیاز را کسب کرده است. فضاهای باز  برش عرضیدر  1713/0با امتیاز  ترابری. فضاهای تبادل و خود اختصاص داده

بر پدیده تغییر اقلیم  یرگذاریتأثحومه و نواحی بکر( بیشترین امتیاز را در اول ) برش عرضیدر  8146/0 با امتیاز هاابانیخطبیعی، باز عمومی و 
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 مقدمه-1

ست که از گذشته وجود طبیعی ا یادهیپدتغییر اقلیم 

 ترینمهماخیر تبدیل به یکی از  یهاسالدر  داشته و

انسانی  هایفعالیتنقش . جهان شده مسائلو  هادغدغه

و  سوکیاخیر در تشدید تغییر اقلیم از  یهادههدر 

و مخاطرات ناشی  ارثآحساسیت باالی جوامع انسانی به 

یک  عنوانبهاز این تغییرات از سوی دیگر، تغییر اقلیم را 

بیش از  کهییازآنجا. اساسی مطرح نموده است مسأله

 Akbari, et)دهدرخ میاز مصارف انرژی در شهرها  73%

al., 2016)،  لذا شهرنشینی و شهرسازی بیشترین

 بر پدیده تغییر اقلیم دارد.را  یریاثرپذو  یاثرگذار

محیط شهری برای پذیرش  یسازمناسبو  یسازآماده

در  روزافزوندر توجهات  ،آن آثارتغییر اقلیم و کاهش 

دیدگاه ناقص و  .است قرارگرفته یالمللنیبعرصه 

 یریگمیتصمسازی و نگر در ساختار تصمیمبخشی

پایداری سبب  مسألهدر انطباق با تغییر اقلیم و  شهرها

 نهادعای پایداری  برخالفشهری  یهاطرح بیشتر ،شده

بلکه عاملی در جهت ، یابندندست به آن در عمل  تنها

موضوع  تیاهم .باشندتغییر اقلیم  یرهایمتغآثارافزایش 

 .دشویم تشریحزیر  یهادستهدر 

سازی - شهر سته اول: اهمیت  یکی از ابعاد  عنوانبهد

 مهم در تغییرات اقلیمی

با مقایسه و بررسی سهم اثرگذاری در پدیده تغییر اقلیم 

 (1)جدول ایرانپیشرفته و  یکشورها یشهرهادر 

در ایران با  ترابریو  ساختانسانکه نظام گفت  توانیم

 82تا  75در تغییر اقلیم بالغ بر  آثارتوجه به سهم تولید 

کشورهای  یشهرهاکه در مقایسه با سایر  استدرصد 

درصد است خیلی  59تا  55پیشرفته که این میزان بین 

 یکشورها یشهرهادر  .(Farshchi, 2009) بیشتر است

تغییر اقلیم در بخش صنعت و  پیشرفته بیشترین سهم

 یشهرهادر  یبندتیاولوکه این  استساختمان 

با اولویت جمله تهران، از توسعهدرحالکشورهای 

نارسایی د، است که این رون ترابریو سپس  ساختمان

؛ کندمیرا بیان  ترابریاصول حاکم بر نظام ساختمان و 

در این خصوص طراحی شهری و اصول حاکم بر ساختار 

با تغییر نگرش  ترابریو  ساختانسانآن در نظام محیط 

 ,Farshchi) باشد مؤثر تواندمی راهکارهاو  در راهبردها

2009).  
 

 میاقل رییتغ روند جادیا در مختلف هایبخش سهم -1جدول

 .)Farshchi, 2009(مختلف هاینمونه در

Tab. 1- The contribution of different sectors in 

creating climate change trends in different samples 

(Farshchi, 2009). 

 %صنعت %ترابری %ساختمان مکان

 شهرهایمیانگین 

 بزرگ آمریکا

34 25 41 

 شهرهایمیانگین 

 بزرگ انگلستان

35 20 45 

 20-15 30 52-45 تهران

 

 یکرد تغییر اقلیم نگرشی نوینی را در متون شهرسازیرو

 یهادانشبنیان نهاده و تعاملی میان تمامی علوم و 

تا و موضوعات شهری فراهم کرده است  درگیر در شهر

قل کاهش ین چالش جهانی را به حداا ،آن وسیلهبهبتواند 

اری هکراهبرد و یا را هرگونه بینیپیشدهد. در نتیجه 

سازی برای کاهش طراحی شهری و شهر نهیدرزم

یر تغی آثارری بر اقلیم و تغییر اقلیم و یا کاهش ذااثرگ

یم و گیری از روند تغییر اقلپیشدر  تواندمیاقلیم 

 باشد. مؤثرگرمایش جهانی 

ر عامل مهم د عنوانبهدسته دوم: اهمیت تغییر اقلیم -

 زندگی شهری و شهرنشینی

 دسته دو در آن آثار یا افزایشعوامل ایجاد تغییر اقلیم و 

کالن عوامل طبیعی و عوامل مرتبط با زندگی شهری و 

به  توانمیعوامل طبیعی  موردکه در  است ینیشهرنش

مداری زمین  پارامترهایغییر در تغییر مدار خورشید و ت

و جمعیت  شهرنشینیاشاره نمود. از سوی دیگر افزایش 

ی اقتصادی در به سبب تمرکز و بازدهی باال شهرهادر 

به رشد است، که رو  شهرنشینیو گرایش شدید به  شهرها

بروز تغییر اقلیم را به  ،در پی افزایش گرمایش جهانی

دنبال داشته است. عوامل مرتبط با زندگی شهری و 

عواملی ( الف  شوندمی میتقسنیز به دو دسته  شهرنشینی

 ,Akbari) .مؤثرنداز شهر و شهرنشینی که در تغییر اقلیم 

et al., 2016) عامل برهم  عنوانبه( تغییر اقلیم خود و ب

از جمله می توان زدن تعادل پایداری در سطح شهرها؛ 
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زمین، افزایش  هایالیهجاری شدن سیل و حرکت به 

، هاجنگلو  شهرهاطوفان در مناطق گرم، آتش گرفتن 

سطح آب، خشک شدن  آمدنو باال  هارودخانهطغیان 

و مرطوب شدن سواحل، تغییر در توزیع آب  هاقارهدرون 

در کره زمین، افزایش رطوبت در زمستان و کاهش آن 

در تابستان، کاهش تفاوت دمای روز و شب، از بین رفتن 

 اشاره نمود هااقیانوساسیدی شدن  و الیه اوزون

(Ahmed Memon, Leung, & Chunho, 2008). 

دسته سوم: اهمیت اصول طراحی شهری و شهرسازی -

 عامل مهم در زندگی شهری عنوانبهپایدار 

پذیرش عمومی بر مفهوم توسعه پایدار که  وجود با

خواستار همگرایی بین سه رکن توسعه اقتصادی، عدالت 

است، هنوز توافقی  زیست یطاجتماعی و حفاظت از مح

 .(Lang, 2005) بر اصول اساسی توسعه پایدار وجود ندارد

ی بر تغییر شهرسازشهر و  اثرگذاریبا توجه به میزان 

 ،طراحی شهری شهرسازی و صالح کاربردی اصولا ،اقلیم

آثار تغییر اقلیم را  یتوجهقابلبه میزان  آنکهضمن 

ی، اقتصادتواند پایداری در حوزه یمدهد کاهش می

را در زندگی شهری و شهروندی  زیست محیطاجتماعی، 

بر  شهرهالذا با توجه به اهمیت  .باشدداشته به همراه 

مطالعه در این حوزه امری ضروری به نظر  ،تغییر اقلیم

به  یابیدستحاضر در راستای  پژوهش. هدف رسدمی

اصول و  اثرگذاریاهداف شهرهای پایدار، بررسی میزان 

. استطراحی شهری بر تغییر اقلیم در شهر  هایشاخصه

یزی میانی غربی ربرنامهیی از حوزه هابخشدر این راستا 

است.  شدهمورد پژوهی انتخاب  عنوانبه شهر مشهد

اصلی پژوهش عبارت است از: میزان اثرگذاری  لوأس

طراحی شهرها بر پدیده تغییر اقلیم  هایشاخصعناصر و 

 ؟استدر راستای رفع آثار مخرب آن، چگونه 

 

 پیشینه پژوهش-1-1

به دلیل گستردگی  پژوهش نهیشیپدر راستای بررسی 

 ذیل انجام شده است. بندیدسته ،موضوع پژوهش

 آن آثارمرتبط با معرفی تغییر اقلیم و  هایپژوهش 

 و روند  شهرسازیمرتبط با تحلیل روند  هایپژوهش

 بر هم آن آثارتغییر اقلیم و 

 و  شهرسازی شناسیآسیبمرتبط با  هایپژوهش

 طراحی شهری و ارائه راهبردهای مرتبط

 شودمیمرتبط این نتیجه حاصل  هایپژوهشبا بررسی 

توجه گسترده به پدیده تغییر اقلیم و یا با وجود که 

و محالت از دو منظر طراحی  شهرهاشرایط پایداری در 

توجه اندکی به ارتباط عمیق این  ،ریزیبرنامهو شهری 

شده  زمانهم طوربهدو پدیده یعنی شهر و تغییر اقلیم 

 هاپژوهشاین  ترینشاخصدر زیر به بیان  ؛ کهاست

 .شودمیپرداخته 

 
 های مرتبطبندی پژوهشجمع -2جدول

Tab. 2- Summary of related research 

رویکرد عام 

 پژوهش
  رویکردهای خاص پژوهش سال محصول عنوان پژوهش

ار 
 آث

م و
قلی

ر ا
یی

تغ
آن

 

 & ,Wenga, Lub) برآورد دمای سطح زمین

Schubrin, 2003). 
 2003 مقاله

شاخص نرمال پوشش گیاهی به برآورد  با استفاده از

 .پردازدمیدمای سطح زمین 

 شهری و مصرف انرژی هایویژگی
(Soltani, Mehraein, & Sharifi, 2012) 

 2012 مقاله
در مصرف انرژی  هایویژگی شهری آثاربه بررسی 

 پرداخته است. مسکونی در سطح محله

 ,Salleha) یحرارتجزایر  گیریشکلعوامل مؤثر در 

Zulkiflee, Wan Mohd, Mohda, & Chanb, 2013) 
 2013 مقاله

بررسی عوامل جایگزین که موجب پدیده جزیره به 

 .پردازدمی، شودمیگرمایی شهری 

شهری مقاله برای  ولوژیفانرژی خورشیدی و مور

 ,Sarralde)افزایش توان انرژی تجدید شدنی 

Quinn, Wiesmann, & Steemers, 2013) 

 2013 مقاله

یی حاصل برای کاهش انتقال انرژی و آافزایش کار

 تلفات آن است. بیشتر منابع موجود قابل تجدید در

 یانرژ وابسته به زمین، یگرما مثل باد، بافت شهری

 خورشیدی است.
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رویکرد عام 

 پژوهش
  رویکردهای خاص پژوهش سال محصول عنوان پژوهش

 2021 فصل کتاب (Oragwa, 2021) تغییر اقلیم
پرداخته  آنبررسی و شناخت تغییر اقلیم و آثار  به

 است.

 2019 کتاب (Srivastav, 2019) یمیاقل راتییتغ تأثیرعلم و 
در محیط طبیعی  بررسی آثار تغییرات اقلیمی به

 پرداخته است.

 ,Leal Filho & Nalau) یمیاقل ییراتتغ یتمحدود

2018) 

ها و معضالت پذیرش تغییرات اقلیمی در محدودیت 2018 کتاب

 پرداخته است. طیمح

ار 
 آث

م و
قلی

ر ا
یی

 تغ
ی و

ساز
هر

ش
آن

 ها

و طراحی  شناسیبومدر  پذیریانعطافکتاب 

 (Picket, Cadenasso, & McGrath, 2012) شهری
 2012 کتاب

را  ، جامعه و طراحیزیست محیطارتباط بین  یهاراه

 برای ارتباط هامدلو  ابزارها. کندمیبیان 

 دهدمیرا ارائه و طراحی شهری  زیستمحیط

 ,G. Boone & Fragkias)و پایداری  شهرنشینی

2013) 
 2013 کتاب

ی و زیست محیط، عدالت زیست محیطمباحث به 

 زیست محیطپایداری شهری و نقش توزیع فضایی بر 

 .کندمیتغییرات اقلیمی اشاره  آثارو 

 آوریتاب ارتقا یسبز برا هایزیرساخت جادیا

 هایبیماریو  یوهوایآب راتییدر برابر تغ یشهر

  (.Pamukcu-Albers, et al) گیرهمه

 2021 مقاله

را  آن راتیتأثو  هاآن هایویژگیسبز و  ساختارهای

 یهایماریبشهری، تغییر اقلیم و  آوریتابدر 

 بررسی شده است. گیرهمه

 یوهوایآب راتییدر کانون تغ یشهر پذیریانعطاف
(Cobbinah, 2021)  

 2021 مقاله
در برابر تغییرات  شهرهاشهرها و کالن پذیریانطباق

 آن پرداخته شده است آثاراقلیم و 

ب
سی

آ
ه 

رائ
و ا

ی 
هر

 ش
ی

اح
طر

 و 
ی

ساز
هر

 ش
ی

اس
شن

ها
رد

هب
را

 

برای توسعه  ریزیبرنامهپشتیبان  هایسیستم

 ,Geertman, Toppen, & Stillwell)شهری پایدار 

2013) 

 2013 کتاب
وند در حمایت از ر PSSمختلف استفاده از  هایروش

 استتوسعه پایدار 

 2010 کتاب (Mega, 2010) شهرهای پایدار برای هزاره سوم
 شهرهایالزامات انرژی برای ، پایداری هایشاخص

 به ساختار ایجاد شهر پایدار، پایدار

 1388 مقاله (Farshchi, 2009)معماری در عصر تغییر اقلیم 
ی تغییر اقلیم در معماری و راهکارها آثاربه بیان 

 پرداخته است. آن آثارمقابله و کاهش 

 ,Nowruzian Maleki) معماری در عصر تغییر اقلیم

Hosseini, & Rezaei, 2010) 
 1389 مقاله

 در حوزه معماری و استفاده از ییشنهادهایپبه بیان 

 .پردازدمیانرژی تجدید پذیر و خورشیدی 

شناخت جایگاه تفکر پایداری در فرآیند طراحی 

 & ,Mofidi Shemirani, Ghiaei)معماری 

Mahdavinia, 2008)   

 1387 مقاله

 پردازدمیبه بررسی تطبیقی دیدگاه معاصر پایداری 

د اصول معماری پایدار در فرآین یریپذتحققو به 

 طراحی پرداخته است.

اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق 

 Mofidi Shemirani & Mamqani Qazi) کویری

Jahani, 2012) 

 1391 مقاله

 به تحلیل اصول و عناصر معماری پرداخته است و به

ار و بررسی بناهای پاید تضادهاو  هاشباهتبررسی 

 .پردازدمیدر مناطق کویری 

 یبرا یدجد یم: پاراداتغییر اقلیم یسازگار

 ,Balestrieri) یطیمح یشهر ریزیبرنامه

Maciocco, & Puscedd, 2018) 

 2018 فصل کتاب

انطباق محیط با تغییر اقلیم و  یهاشاخص

ی نوین از جمله انرژی سبز پرداخته شده راهکارها

 است

و  یامزا یبررس - یمیاقل ییراتشهرها و تغ

 شهر یمیاقل ییراتتغ یهاشیآزما هایچالش
(Juul Madsen & Hansen , 2018) 

 2018 مقاله
و تغییر اقلیم و  شهرهارسی رابطه متقابل به بر

 پردازدمی هاآنانطباق و مزایا و معایب 

در  هاساختمان یو عملکرد انرژ یوهوایآب راتییتغ

 ,Haji Ismail, Shahrestani, Vahdati, Boyd) ندهیآ

& Donyavi, 2021) 

 2021 مقاله

 راتییتغدر  رانیتأثو  هاساختمانانرژی در  عملکرد

 اقلیمی پرداخته شده است

 

 ترینمهمنه پژوهش، در ذیل یبررسی پیشدر ادامه 

ص موضوع و ملی در خصو المللیبینفرادست  یهابرنامه

 .دشویممعرفی 

 المللیبین: نهادی (IPCC( 1میاقلتغییر  الدولنیب تأیه

مشترکا توسط سازمان هواشناسی  1988که در سال 

د تا ش سیتأسملل متحد  زیست محیطجهانی و برنامه 

 علمی در زمینه تغییر اقلیم بپردازد هاییافتهبه بررسی 

https://megapaper.ir/search/view/book-chapter/10.4018/978-1-7998-3479-3.ch095
https://megapaper.ir/search/view/ebook/2313570
https://megapaper.ir/search/view/ebook/2153425
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(www.ipcc.ch, 2020) هیأت 1989. و در سال 

تغییر اقلیم تشکیل شد و اولین گزارش در سال  الدولنیب

 .(Bakhtiar & Rahimi, 2006)ارائه شد  1990

 1990در سال : (UNFCCC) 2میاقلکنوانسیون تغییر 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات 

 مرا جهت تدوین کنوانسیون تغییر اقلی (INC) الدولنیب

ماه مه  9در  یمیاقلکنوانسیون تغییرات  .تشکیل داد

 در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد 1992

(United Nations Climate Change, 2019) . 26دارای 

این کنوانسیون  اصلیهدف ضمیمه است و  2ماده و 

ای در اتمسفر دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه

بشر  هایفعالیتتا سطحی است که از تداخل خطرناک 

 & Bakhtiar) با سیستم اقلیمی جلوگیری نماید

Rahimi, 2006) . 

محور  ترینمهم 21بر اساس دستور کار : 21دستور کار 

در راستای رسیدن به پایداری، توسعه شهری پایدار و 

 Agenda) شودزیست محسوب میپرداختن به محیط

21, 1992) . 

با پذیرش کنوانسیون تغییر  هادولت :3پروتکل کیوتو

، این کنوانسیون را 1992اقلیمی سازمان ملل در سال 

در آینده  تریاساسسکوی پرتابی برای اقدامات  عنوانبه

آن کشورهای صنعتی  موجببه. قراردادندمورد توجه 

ای خود شدند که میزان انتشار گازهای گلخانهمتعهد می

زیر سطح انتشار % 5به میزان  2012-2008 یهاسالرا تا 

 , Kyoto Protocol)کاهش دهند  1990خود در سال 

1997) . 

هبران و مردم جهان بر آن هستند که تا ر :2030 4سند

، فساد، قاچاق و ... خشونت ،یگرسنگ ، به فقر،2030سال 

کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت  یسوبهپایان دهند و 

 گسترش مدیریت پایدار منابع طبیعی، ،برابری، رفاه

آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی  نیتأمبهداشت، 

از  تیحما زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی،

، زیست محیط، بهبود ساالریمردم، پذیرآسیباقشار 

عمومی و  هایآموزش توسعه توسعه مناطق روستایی،

 هانیاو نظایر  زاییاشتغال، ترویج تفاهم، یاحرفهفنی و 

 2030در سند هدف اصلی  17 از آن پس .حرکت کنند

اقدام فوری برای  آن بر 13مطرح شده است که در هدف 

 دارد تأکید آن آثارمبارزه با تغییرات اقلیم و 

(www.un.org, 2020). 

 نامهنییآاجرایی کنوانسیون تغییر اقلیمی:  نامهنییآ

و پروتکل الحاقی مصوب  یمیاقلاجرایی کنوانسیون تغییر 

که به استناد  19/9/1391مورخ  رانیوز هیأتدر جلسه 

قانون اساسی تشکیل شده و هدف آن روند  138اصل 

 Official)است  اقلیمیاجرایی کنوانسیون تغییر 

newspaper of the Islamic Republic of Iran, 2011). 

 

 چارچوب نظری -2-1

از پایداری است که زندگی  ایگونهپایداری شهری، 

کند. در این طرح میمو قابل زیست را  درازمدتشهری 

های زیستی که از مجتمع اندعبارتنگاه شهرهای پایدار 

 مصون بوده و این امر هاآنکلیه منابع محیطی ازتعرض 

 Mofidi) در کلیه سطوح شهر مورد اهتمام باشد

Shemirani, Stability and energy, 2007) در آغاز .

هزاره جدید، کیفیت طراحی شهری باید در برابر 

توسعه  نهیزم درفعلی برای محیط جهانی و  یهاینگران

ساسی برخوردار اهمیت ا در آن از زیست محیطپایدار که 

طراحی  هایگیریتصمیمشده و در  بندیاولویت، است

 & , Moughtin, Cuesta, Sarris) قرار گیرد نظر مد

Signoretta , 1999) . هدف شهر پایدار رسیدن به یک

نیست بلکه بودن در یک فرآیند تغییر  پایان مشخص

 .هستزمان  درگذر شهری

از رابطه  یاژهیونوع  دهندهنشان وسازساخت هرگونه

ت. انسان با انسان با محیط طبیعی و بستر جغرافیایی اس

آن را  یبندکرهیپ، سیما و دخل و تصرف در محیط

انسانی اعم از  یهاتیفعال. کلیه کندمی یدهسازمان

، سازمان فضایی ، مسکنهاگاهسکونتمسائل جمعیتی، 

اقلیم بر . گذاردمی تأثیرمحیط زندگی  یهادهیپدبر 

 تأثیرساختار زمین و محیط کشاورزی و ساختار زیستی 

 مؤثرسانی نیز بر اقلیم ان هایفعالیت، و در مقابل گذاردمی

. شودمیمنطقه  وهوایآبر وضعیت د تغییر است و سبب

نه یک  اقلیم و انسانی هایفعالیت بین رابطه جهینت در

از  یامجموعه هاآن میان ارتباط بلکه، خطی رابطه

در  .(Purdihimi, 2011) است یچندوجه یدادوستدها

 مورددر  ییکشور اروپا 11شهر در  200تطبیقی  یبررس
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 شهرهایدرصد از  65، تنها تغییر اقلیمرفع  یهابرنامه

ند در ، انطباقی و یا مختلطاروپایی دارای برنامه کاهشی

این بررسی برنامه انطباقی به اقداماتی که منجر به کاهش 

ر تغییر اقلیم شود، اطالق شده و ی در برابپذیرآسیب

برنامه کاهشی مجموعه اقداماتی است که باعث کاهش 

 شهرهایدرصد از  65شود. می یاگلخانه یگازهاانتشار 

از  .(Reckien , et al., 2014) کننده دارنداروپا برنامه رفع

درصد برنامه  88کننده دارند ی که برنامه رفعشهرهای

 یهابرنامهو  استدرصد برنامه انطباقی  22کاهشی و 

تطبیقی بدون در نظر داشتن اهداف کمی کاهشی 

یک برنامه تطبیق  شهرهادرصد از  25. نیست ریپذامکان

و اهداف کمی برای کاهش انتشار گازهای  دارندو تعدیل 

 یجابهکاهشی  یهابرنامه. کنندیمرا دنبال  یاگلخانه

شهری( بر  ریزیبرنامه، منطقه بندی) سامانمنداقدامات 

 ندتمرکزمشهری  یعملکردهافردی و یا  هایبخشروی 

 هایانرژیانرژی و  یوربهره رهای ذخیره وو راهکا

قرار دارد باالی این برنامه  یهاتیدر اولوپذیر تجدید

(Reckien , et al., 2014) .  
 

 طراحی شهری  -1-2-1

طراحی شهری در مواجهه با  هایرهیافتو  هاپارادایم

ی بنددسته گوناگونییات نظردر  ساختانسانیط مح

انطباق طراحی شهری و تغییر اقلیم یک . شده است

است. در این چرخه تمام ابعاد طراحی  یاچرخهفرآیند 

مستقیم  صورتبهشهری و تغییر اقلیم از پارادایم تا اصول 

  ند.در ارتباط
 

ساختار برش عرضی شهر و تبیین جایگاه  -1-2-2

 عناصر طراحی شهری

، هاساختمانعناصر طراحی شهری شامل سه دسته کالن 

 Duany) دشویم ترابریفضاهای باز و فضاهای تبادل و 

& Plater-Zyberk, 2014) .هایویژگیابعاد و  2 شکل 

مختلف عرضی  یهابرشدر  هر یک از عناصر شهری را

.دهدمینشان 

 

 
 ) ,2019Hassani( میاقل رییو تغ یشهر یطراح یاهیروو  یانطباق بعد ماهو -1شکل 

Fig. 1- Adaptation of the substantive and procedural dimension of urban design and climate change (Hassani, 2019) 



 

 

129 

ال 
س

ول
ره ا

شما م/ 
ه د

/
بهار  

تان
بس و ات

    
1
4
0

1
 

 
 )Behzadfar, Roshani, Habibi, & Zarabadi, 2019( ی عرضیهابرشتبیین عناصر طراحی شهری در  -2شکل 

Fig. 2- Explain the elements of urban design in Urban Transect 

 

 از: اندعبارتسه دسته عناصر شهری 

 یهابلوکو  هاساختمان: این عنصر هاساختمان

 ,www.urbandesign.org) گیردیبرمساختمانی را در 

محیطی شامل نور، گرمایش ی طراحی هاشاخص. (2020

. استو سرمایش، کارکرد، عملکرد و مکان گزینی 

اندازی، یهسای طراحی شهری شامل تناسبات، هاشاخص

، کاربری مختلط، سازگاری بصری و (فرم، شکل)تنوع 

 Hassani & Mofidi) ندشویمعملکردی معرفی 

Shemirani, 2020) . 

ها و معابر: یابانخفضاهای باز طبیعی، فضای باز عمومی، 

از عناصر طراحی شهری فضاهای عمومی  این دسته

 ردیگیمها و فضاهای باز طبیعی را در بر یابانخشهری، 

(Duany & Plater-Zyberk, 2014) .یهاشاخص 

یری، عناصر اقلیمی و دید و نورگطراحی محیطی شامل 

ی طراحی شهری شامل هاشاخص. استمنظر 

محصوریت، تنوع، تعادل بصری، تناسبات، انسجام، 

 است شده یمعرفیری، سرزندگی و خوانایی نفوذپذ

(Hassani & Mofidi Shemirani, 2020). 

 : این عنصر، نظامترابریعنصر شهری فضای تبادل و 

ی طراحی هاشاخصشود. یمرا شامل  ترابریسیستم 

و الگوی  ترابریمحیطی در این دسته شامل نوع سیستم 

. (Duany & Plater-Zyberk, 2014) استشبکه 

ی طراحی شهری شامل فرم و شکل شبکه ، هاشاخص

عمومی، پیوستگی  ترابریپیاده مداری، مقیاس انسانی، 

 ,Hassani & Mofidi Shemirani) استو انعطاف 

2020). 

  

 پژوهشروش -2

عبارت است از راهنمای تخصصی علمی که  یشناسروش

فلسفی پژوهش را برای اعتبار بیشتر بخش  یهانهیزم

 . (Andalib, 2011) سازدیمعلمی فراهم 

عملی  بخشیک مطالعه کیفی است که در  پژوهشاین 

 بنیادیاز نوع  پژوهشهدف،  برحسبانجام شده است. 

 ییگرااثبات از رویکرد. در این راستا دشویم بندیدسته

روش استدالل  ییگرااثباتکمک گرفته است. پایه 

و  ANPاستدالل منطقی از مدل  روش در. منطقی است

. در بخش عملی، رویکرد شودمیاستفاده منطق فازی 
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بر پژوهش حاکم است. این رویکرد به  ییگرااثبات

 پردازدمی هادهیپدغیرها و و کنترل مت توصیف، تبیین

(Andalib, 2011).  

انی مشخص نمودن بستر مک منظوربهالزم به ذکر است، 

 شده استفادههر عنصر شهری از نظریات شهرسازی نوین 

است. بر اساس این نظریات، بر پایه روش استدالل 

 تعاملی دو انگاشت هایشاخصمنطقی، جایگاه اصول و 

 ، درANPطراحی شهری و تغییر اقلیم با استفاده از مدل 

وزن دهی شده و دلفی  فنبا استفاده از  یعرضهر برش 

برش عرضی( شهر )ضریب اهمیت آن در نواحی مختلف 

 مشخص شده است.

 

و  هادادهوری گردآ نظر ازروش پژوهش  -2-1

 لیوتحلهیتجز

مرحله  دودر  هاداده یآورگردفرآیند  پژوهشدر این 

 هایدادهدسته اول  یهادادهصورت پذیرفته است. 

وش ر ازاست که  و اسنادی ایکتابخانهحاصل از مطالعات 

 هایدادهتحلیل محتوا انجام پذیرفته است. دسته دوم، 

 لیستچکاز روش ارزیابی است که از طریق  حاصل

از  اهدادهل در مرحله تحلی .است آمدهدستبه ارزیاب

همچون  ییافزارهانرمو از  یوزن دهی ارزیابی و هامدل

GIS ،SPSS ،Excel  وSuper Decision  دلفی  فنو

در این  .شودمیاستفاده  ،هاشاخصجهت امتیازدهی به 

آن موضوع پژوهش و حوزه عملکردی  تناسببه پژوهش

د شهر مشهد موراز  6 5برش عرضی، تغییر اقلیم راتیتأثو 

 .ردیگیمبررسی قرار 

 یهاستیلچکمیدانی و پر نمودن  گام نخست: مشاهده

 ارزیاب

عناصر طراحی شهری در حوزه میانی غربی در سه دسته 

، فضاهای باز طبیعی، فضای باز عمومی، هاساختمان

ی شده بنددسته ترابریبادل و تها و معابر، فضای یابانخ

 . تعداد گروهاندقرارگرفتهو مورد بازدید میدانی 

و  11، فضاهای باز طبیعی و ... 16ی همگن هاساختمان

 .استعدد  8 ترابریفضای تبادل و 

های ارزیاب هر شاخصه بر اساس یستلچکمتناسب با 

 1 صفرتافازی بین  صورتبهکمی با کیفی( )ماهیت 

و دادهای  GISی کمی در هادادهیازدهی شده است. امت

س طیف لیکرت ارزیابی و سپس به فازی کیفی بر اسا

 ند.شویمتبدیل 

 GISگام دوم: ورود اطالعات در مورد هر فضای شهری در 

ها مکانی شده یستلچکدر این گام اطالعات مربوط به 

 است. گرفته قرارو در عناصر طراحی مختص خود 

یر وابسته متغ عنوانبه هادادهگام سوم: محاسبه میانگین 

 و مستقل

ی طراحی هاشاخصیرگذاری تأثفازی و ضریب  ضرایب

(ANP)  شود.یممختص هر عنصر طراحی محاسبه 

 اطالعاتی هایالیهگام چهارم: همپوشانی 

ا ، در مورد هر فضANPحاصل از  یهاوزندر گام نهایی 

هایی نو نقشه ارزیابی  ادغام GISاطالعاتی  هایالیهبا 

 .شودمیحاصل 

 

 پژوهیمعرفی مورد  -2-2

 ،3شکل .ر در شهر مشهد انجام شده استپژوهش حاض

کند. گانه رویکرد پژوهش را معرفی می 6برش های 

در تغییر  سنجش میزان اثرگذاری اصول طراحی شهری

که معرف کل شهر است انجام  برش عرضی 6در هر  اقلیم

یی از هابخش. جهت پایش میدانی و ارزیابی نهایی، شده

 برش های عرضییزی میانی غربی واقع در ربرنامهحوزه 

 ی و سازمان فضاییاستخوانبندکه در  (6و  5شهر )درونی 

نمونه موردی  عنوان بهای دارد، یژهوشهر مشهد، جایگاه 

شهری  فضاهای .سه بعدی( 4)شکل  استشده  انتخاب

 یهادانیم شامل یبررس قابل هاینمونهدر این منطقه، 

و ی سبز و باز هامترو، فضا یهاستگاهیاشهری، 

 است.همگن  یهاساختماناز  یامجموعه

 

 
 عرضی شهر مشهد یهابرش معرفی -3شکل

Fig. 3-Introduction of urban transects of Mashhad 
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ریزی عرضی مورد مطالعه در حوزه برنامهبرش  -4شکل

 میانی غربی شهر مشهد

Fig. 4- Transect studied in the middle-western 

planning area of Mashhad 

 

 نتایج و بحث-3

سنجش میزان ) هادادهارزیابی و تحلیل -1-3

 (ی اصول طراحی شهری در تغییر اقلیماثرگذار

 فهر یک از عناصر معر ساختانساندر ساختار محیط 

ای شهر ینهزمطراحی شهری، جایگاه مشخصی در بستر 

ی عرضی هابرشبازتعریف آن، نظریات  منظوربهدارد. 

است.  شده گرفتهشهر در رهیافت شهرسازی نوین به کار 

ها، فضاهای باز عمومی، فضاهای یابانخهر یک از عناصر 

 مایز و فضاهای تبادل، موقعیت مت هاساختمانباز طبیعی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این  شهر دارد. بر یعرضو تعریف مجزایی در هر برش 

اساس ارتباط تعاملی بین عناصر طراحی شهری و اصول 

تغییر  با توجه به ماهیت بستر و زمینه بر هاآنمرتبط با 

. اصول طراحی در عناصر شهری استاقلیم متفاوت 

مشخص  منظوربهجایگاه ثابت و وزن متفاوتی دارد. 

نمودن میزان و اهمیت هر یک از اصول در عناصر شهری 

است.  شدهاستفاده (ANPی )اشبکهدلفی و تحلیل  فناز 

ی طراحی هاشاخص، جهت دستیابی به اصول طراحی

محیطی و طراحی شهری در تعامل چند سویه با یکدیگر 

اط با هر ی ارزیابی، در ارتبهاسنجهشوند. یمسنجیده 

ر عنصر طراحی شهری تعریف مجزایی شاخص و برای ه

ی طراحی هاشاخص، اصول 3و جدول  6 و 5 . شکلدارد

 را به تفکیک هاآنی معرف هاسنجهمحیطی و شهری و 

ول متناسب با اصنماید. یمهر یک از عناصر تشریح 

برش  شده برای هر یک از عناصر شهری در هر یمعرف

 ی مستخرج از تحلیل نظریهاسنجهو  هاشاخصعرضی، 

ا : در گام اول اهداف، معیارهبدین شرح استدلفی،  فنو 

هدف . اندشده یمعرفو زیر معیارها جهت سنجش 

اصول طراحی شهری بر تغییر  اثرگذاریسنجش میزان 

، شاخص اصول طراحی طبقه سهکه به  استاقلیم 

 ی بنددستهطراحی شهری و محیطی و عناصر شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 ANPمعرفی چارچوب اولیه  -5شکل

Fig. 5 - Introduction of the ANP structure 
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شود. عناصر طراحی شهری متناسب با موضوع یم

( فضاهای باز 2 هاساختمان )1پژوهش به سه دسته 

فضای تبادل و  (3ها و معابر یابانخباز عمومی،  ،طبیعی

ی در تعامل هاشاخصدر گام بعد  .اندشدهتفکیک  ترابری

 گیرند.یمبا یکدیگر قرار 

 

 
 ANP شبکه -6شکل

Fig. 6- ANP structure 

 

 های طراحی در هر برش عرضیوزن دهی شاخص -3جدول

Tab. 3- Weighting of design indicators in Transect 
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 ی عناصر شهری در هر برش عرضیاثرگذاربندی میزان جمع -7شکل

Fig.7 - Summarize the impact of urban elements in Transect 

 

 اصول طراحی شهری اثرگذاریسنجش میزان - 2-3 

 در تغییر اقلیم

در هر  ANP یاشبکهاز تحلیل  آمده دستبه  یهاوزن

 شکلبرش عرضی در ارتباط با هر عنصر شهری به شرح 

 است: 7

شاخص طراحی شهری در خصوص عنصر شهری 

 یهاوزناول تا پنجم با  برش عرضی در« هاساختمان»

اختصاص  0599/0و  0571/0، 0322/0، 0247/0، 0216/0

 عرضیبرش در . «شکل(-فرمتنوع )»شاخص دارد به 

 1414/0وزن  با« کارکرد-عملکرد» ششم شاخص

سازگاری »بیشترین امتیاز را دریافت کرده است. شاخص 

در رتبه دوم و  1284/0با وزن  «عملکردی–بصری 

در رتبه سوم  1106/0با وزن  «مختلط کاربری »شاخص 

 است. قرارگرفته برش عرضیدر این  یوزن ده

شاخص طراحی شهری در خصوص عنصر شهری 

 و دوم اول برش عرضیدر ، ترابریفضاهای تبادل و 

برش در ، 0554/0و  0444/0با وزن  « یمدارپیاده »

با  «یاشبکهالگوی »شاخص تا ششم  سوم عرضی

، بیشترین 0828/0، 0475/0، 0409/0، 0572/0 یهاوزن

شاخص طراحی شهری در  امتیاز را دریافت کرده است.

، «هاخیابانفضاهای باز، معابر و »خصوص عنصر شهری 

« عناصر اقلیمی »اول و دوم دو شاخص  برش عرضیدر 

در  0781/0و  3534/0 هایوزناست با  «منظردید و »و 

دوم.  برش عرضیدر  0701/0، 3072/0اول و  برش عرضی

نیز  5تا  3 برش عرضیعناصر اقلیمی با بیشترین وزن در 

شاخص ششم  برش عرضیرتبه اول را دارد. در 

با  «یرینفوذپذ»شاخص و  0519/0با وزن  «ییخوانا»

 باالترین امتیاز را دارند. 0505/0وزن 

 

 

 6ترنسکت 5ترنسکت  4ترنسکت  3ترنسکت  2ترنسکت  1ترنسکت  عناصر طراحی 

 0.5729 0.2910 0.2543 0.1299 0.0873 0.0682 هاساختمان

 0.1990 0.1413 0.1217 0.1713 0.1536 0.1172 فضای تبادل و ترابری

فضای باز طبیعی و عمومی، 

 ها و ...خیابان
0.8146 0.7591 0.6988 0.6240 0.5677 0.2281 

 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 جمع 
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 عرضی هایبرشکل عناصر شهری در  بندیجمعدر 

با امتیاز  هاساختمان، 6شکل با توجه به ، گانهشش

)هسته  6 یعرضبرش بیشترین امتیاز را در  5729/0

. فضاهای تبادل و رکزی شهر( به خود اختصاص دادم

سوم )بافت  برش عرضیدر  1713/0با امتیاز  ترابری

 یباز طبیع. فضاهای باالترین امتیاز را کسب کرد میانی(

 برش عرضیدر  8146/0با امتیاز  هاخیابانعمومی و  و

  حومه و نواحی بکر( بیشترین امتیاز را دارد.اول )

 مورد پژوهیدر  ANPارزیابی نتایج  یریکارگبه-3-3

، پژوهش هدف باپژوهی ابتدا متناسب در تحلیل مورد

شود. متناسب با اصول یمیست ارزیاب معرفی لچک

ند، اثرگذارکه هر یک  تیمقوالطراحی در عناصر و 

تا متناسب با آن پیمایش شود، یمیستی تهیه لچک

. صورت پذیرد میدانی جهت ارزیابی هر یک از فضاها

پیمایش شده را ارائه  لیستچکاز  یانمونه 4جدول 

 .دهدمی
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثیر گذاری عناصر شهری در هر برش عرضی بر تغییر اقلیم یت بندی تأاولو -8شکل

Fig.8-Prioritize the impact of urban elements in each Transect on climate change 

 

 

 

 
های طراحی شهری با رویکرد تغییر اقلیم در فضاهای باز طبیعی، فضای باز عمومی، لیست ارزیاب شاخصهچک -4جدول

 هاخیابان
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Tab. 3- Evaluation checklist of urban design features with climate change approach in natural open spaces, 

public open space, streets 
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 یاشبکهیا تحلیل  ANPبا استفاده از  پذیری عناصر طراحیارزیابی انطباق -9شکل

Fig.9 - Assess the compatibility of design elements using ANP or network analysis 
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ی عناصر طراحی شهری با تغییر اقلیم ریپذانطباق-4-3

 FANPبا استفاده از تحلیل 

جهت مشخص  شدهانجاممحاسبات  بیانگر 1 فرمول

. استیری عناصر طراحی شهری پذانطباقنمودن میزان 

ی سنجش واحدهادر این فرمول به دلیل عدم همخوانی 

سازی آن یکپارچه منظوربهی طراحی شهری و هاشاخص

 ضربحاصلیری از پذانطباق. شد استفادهاز مدل فازی 

 یهادر برشی طراحی شهری هاشاخص ANPوزن 

 دست آمد. به، عرضی و در فازی مشاهدات میدانی
 

     FANPحاسبه وزن شاخص ها بر اساس مدل م -1فرمول

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑤𝑖𝐴𝑛𝑝𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦𝑖 

 

شرح  ارزیاب(، لیستچک) 4جدول که در  گونههمان

از همپوشانی  GIS هاینقشه تهیهبرای ، شد داده

بق تا ط. در این راساست شده استفادهاطالعاتی  هایالیه

در  ANPفرمول پیشنهادی، وزن حاصل هر شاخص در 

نمونه موردی خاص خود امتیاز وزنی هر شاخص که در 

مضرب همه  تاینها. دشومیفازی شده است ضرب 

ایی برای هر نمونه موردی جمع نه به دست آمده هایوزن

مذکور  هایالیه. آیدمی دستبهو امتیاز هر نمونه  دشومی

به دست آمده و نقشه نهایی  قرارگرفته هم یرو GISدر 

 . (7شکل ) است
 

 بندیجمع -5-3

توان گفت: طراحی شهری و یمنهایی  بندیجمعدر 

سه سطحی  تغییر اقلیم در یک ساختار منسجم

ارتباط  (راهبردی، تاکتیکی و دستورهای طراحی شهری)

. این ساختار بر محیط چند سویه و عملکردی دارند

 تأثیرانسانی تغییر اقلیم  منشأ عنوانبه ساختانسان

 6. شهر بر اساس رویکرد شهرسازی نوین به گذاردیم

. نقش شودیمبرش عرضی از حومه تا مرکز شهر تقسیم 

ی اصول طراحی شهری در تغییر اقلیم در اثرگذارو 

عرضی متفاوت  هایبرششهری در هریک از عناصر 

ی اصول طراحی هریک از اثرگذاردر بررسی میزان . است

 هایبرشتوان بیان داشت که در یمعناصر بر تغییر اقلیم 

ی مربوط به اثرگذاربیشترین میزان  5تا  1 عرضی

. استها و معابر یابانخی، باز عمومفضاهای باز طبیعی، 

های شهری _برشدر  یباتقر ترابریفضاهای تبادل و 

 1عرضی  یهابرشی ثابتی را دارد که در اثرگذارمیزان 

اصول  1 یعرضبرش . در استبیشتر  هاساختماناز  3تا 

ها و معابر یابانخطراحی فضاهای باز طبیعی، باز عمومی، 

گذارد که این میزان یمدرصد بر تغییر اقلیم اثر  80حدود 

رسد. اصول یمدرصد  20به حدود  6 برش عرضیدر 

درصد  10کمتر از  1 برش عرضیدر  هاساختمانطراحی 

درصد  60به حدود  6 برش عرضیکه این میزان در  است

توان بیان داشت یمتوجه به موارد ذکرشده  با رسد.یم

و  ساختانسانکه محیط  5تا  1 برش عرضیکه در 

اصول طراحی  استمحیط طبیعی در یک تعادل نسبی 

 6 برش عرضیرا دارد. در  تأثیرفضاهای باز بیشترین 

و  هاساختمانی شهری( اصول طراحی هاهسته)

بیشتری بر تغییر اقلیم  تأثیری شهری غلبه و هابلوک

به میزان دارد. در طراحی همسو با تغییر اقلیم با توجه 

توان اثرگذاری هریک از اصول طراحی عناصر، می

ساخت با تغییر اقلیم را باال پذیری محیط انسانانطباق

 برد.

 برش عرضیرات اقلیمی در نتایج حاصل از سنجش تغیی

 محدوده نواحی باغ امام بیانگر آن است کهشهر مشهد  6

لیم تغییر اقدر آثار مخرب را کمترین  آبادملکرضا و 

حی نوااست.  شده دادهدارد. این نواحی با رنگ سبز نشان 

در  واقع در هسته مرکزی با رنگ قرمز باالترین امتیاز را

ی اطراف هاخیابانتغییر اقلیم دارد. این نواحی شامل 

و سبز کمرنگ،  ینارنج. رنگ استمحدوده کوهسنگی 

مختص نواحی است که آثار مخرب متوسطی بر تغییر 

ی هاخیاباناقلیم دارد. این نواحی شامل بافت پیرامونی 

 .شودمیخیام و  دآباملک

 

 یریگجهینت-4

یری پذانطباقنتایج تحلیلی بیانگر آن است که ماهیت 

های ارزیاب در یستلچکعناصر طراحی شهری از طریق 

قابلیت  ANP جمله ازی ارزیابی مختلف هامدل

بیانگر دو  یری دارد. تحلیل حاصل از این روشکارگبه

( هر اصل و شاخصه طراحی شهری 1: استنکته مهم 

ی متفاوت متناسب با بستر و زمینه بر تغییر اقلیم آثار
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ی هابرشدر  هاساختمان( تقابل فضاهای باز و 2 دارند.

ی بر تغییر اثرگذاردر مرکز شهر بیشترین  ویژهبهشهری 

با تغییر  ساختانسانیری محیط پذانطباقاقلیم دارند. 

 تأکید آن مهم ویژگی که فرایندی است محصول ،اقلیم

 .استیرگذار در هر مقطع عرضی تأثی هاشاخصهبر 

ی هاوجود ساختمان باهمچنین نتایج بیانگر آن است که 

فضاهای باز و سبز های درونی شهر، با تراکم باال در بخش

اثر  آبادملکو بلوار  آبادملکمانند باغ امام رضا، باغ 

 . نتایج دراقلیمی داشته است آثارای بر کاهش فزاینده

نشان داد جهت انطباق با تغییر اقلیم و  6 برش عرضی

آن همچون جزایر حرارت شهری، توزیع  آثارکاهش 

تواند در ایجاد میفضاهای باز و سبز عمومی مناسب 

در  شودیمپیشنهاد  . لذاتعادل محیطی اثرگذار باشد

شهری،  یهاطرحدر سبز باز و فضاهای  و توزیع پراکنش

، مورد توجه قرار بر تغییر اقلیم هاآناولویت اثرگذاری 

 گیرد.
 

 پی نوشت
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 United Nations Framework Convention on Climate Change 
3 Kyoto Protocol 
4 Agenda 2030 
5 Transect 
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