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توسعه پایدار شهرها 
گامی در جهت 

احيای فضاهای سبز و 
مناظر شهری

ایلقار ستاری رئوف ، پيمان بهرامی فر
دانشجویان كارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد قزوین 

چكيده :
 امروز دیگر بر ما روشن است که هیچ شهر یا منطقه اي 
نمي تواند خود را مس��تقل و منکف ازمحیط اطراف بداند. 
فعالیت هاي شهرسازي درهمه کشورها به عنوان وسیله اي 
مؤثر براي اجرا و تحقق سیاستهاي ملي و محلي ، موقعیتهاي 
عمده اي براي تجدید نظر دراستفاده اززمین، انرژي و محیط 
زیس��ت ارائه مي دهد تا ازاین طریق بتوان سکونتگاه هایي 
ایجاد کرد که نه تنها زندگي مطلوب و با کیفیتي را براي نسل 
حاضر و نسل هاي آینده درشهرها تأمین کند بلکه پایداري 

کره زمین و روح انساني را نیز تضمین نماید . 
     به وضوح دیده مي شود که الگوهاي توسعه شهر در 
اغلب نقاط جهان از نظر اجتماعي و رواني، مطلوبیتي ندارد .  
شهرها و سکونتگاه هاي موجود به هیج وجه مطابق با معیارها 
و ضوابط موردنظر نیستند. مراکز شهري اغلب فرسوده و خالي 
از فعالیت شده اند. حومه هاي شهري فاقد روحیه شهري و 
به شدت متکي بر اتومبیل اند. الگوهاي پراکنده و بي رویه 
توس��عه در مناطق شهري وابسته به یك شبکه ارتباطي و 
حمل و نقل پیچیده اي است که نتیجه آن گره هاي طوالني 
ترافیك و رفت و آمدهاي طوالني و خسته کننده روزانه است. 
مردم به طور روز افزروني از یکدیگر جدا مي شوند. الگوهاي 
کاربري زمین با مبناي جداسازي و تفکیك قشرهاي مختلف 
بر حس��ب درآمد و شغل اس��توار است و این خود ریشه در 

توزیع نامتعادل و غیرمنصفانه امکانات و موقعیت ها دارد.
    اصل اساس��ي براي ش��کل گیري شهرهایي پایدار و 
شهروندمدار بر مبناي ایجاد زیستگاهي مردمي و دوستانه، 
حفظ منابع طبیعي و توجه به مکان یابي محلهاي با تراکم هاي 
متغیر و همچنین طراحي فضاهاي سبز قابل استفاده مي باشد. 
هدف ایجاد یك جامعه شهري است که سنت هاي محلي 
و توجه به محیط زیست را مدنظر قرار مي دهد و مشخصا 
به س��اکنان در ایجاد یك زیستگاه سالم و تشویق آنها براي 
استفاده از اصول پایداري در ساختار بنا و محافظت از محیط 

زیست کمك مي کند.
  در این مقاله با بررسي چند نمونه موردي از شهرهایي 
که با هدف معماري پایدار ساخته شده اند ، به ارائه اصول و 
راهکارهاي به کار رفته در فضاي سبز و مناظر شهري آنها مي پردازیم 
با این هدف که معناي شهر و ساخت و ساز در آن را به مرتبه 

اي بلند ازاستانداردهاي اکولوژي شهري ارتقا دهیم. 
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مقدمه:
مهم ترین تعریفی که از توس��عه پایدار در اجالس 
ریو از آن ارائه شده، به این قرار است: ”توسعه ای که 
نیازهای کنونی بش��ر را ب��دون مخاطره افکندن نیاز 
نس��ل های آینده، برآورده ساخته و در آن به محیط 
زیست و نس��ل های فردا نیز توجه شود“.هرچند که 
تاکنون تعاریف زیادی از توسعه پایدار ارائه شده ولی 
محور تمامی تعاریف، نس��ل های بع��دی و نیز توجه 
به آینده بوده و در تمام��ی تعاریف، توجه به محیط 
زیس��ت و حفاظت از محیط زیس��ت جهانی، مدنظر 

بوده است. 
پای��دار  توس��عه  اص��ول  ک��ه  گف��ت  می ت��وان 
اس��ت:  زی��ر  م��وارد  ش��امل  خالص��ه   به ط��ور 
1 .توجه به اس��تفاده از منابع تجدیدپذیر مثل انرژی 

خورشید و باد. 
2 .اس��تفاده کم تر از انرژی ه��ای تجدیدناپذیر و 

آلوده کننده مثل سوخت های فسیلی. 
3 .توجه به نسل های آینده. 

4 .توجه به محیط زیست و کاهش آلودگی آن و 
نیز توجه به چرخه  های زیست محیطی.

"پای��داري و ش��هر پایدار یك جانش��ین  موجه و 
معقول براي شهرسازي مخرب قرن بیستم است. اما 
در وهله اول باید به این نکته اندیش��ید که پایداري 
کامل و واقعي هرگز قابل حصول نیست. با این حال، 
ای��ن امر هرگز نباید انس��ان را از تالش براي حرکت 
به س��وي پایداري باز دارد. شهري که حتي یك قدم 
در جهت پایداري بردارد باید مورد تشویق و حمایت 
قرار گیرد. مشکل تحقق پایداري کامل یا عدم تحقق 
آن نباید انسان را از شروع به اقدام بازدارد. حرکت به 

سوي پایداري بهتر از عدم آن است ."
"ش��هر پایدار از نظر زیست محیطي شهري است 
که کمترین مصرف انرژي هاي تجدیدناپذیر، حداقل 

کلمات کليدي:
شهر پایدار ، انرژي ، توسعه پایدار ، شهر پیاده مدار

ضایعات و کمترین تأثیر مخرب بر محیط زیس��ت را 
داش��ته و بتواند در دهه ه��اي آتي نیز کارکرد فعلي 

خود را به سوي پایداري بیشتر حفظ نماید." 

1-1( پايداري شهرها و منظر شهری
معم��اران و شهرس��ازان هم��واره درصدد تعریف 
معم��اری و شهرس��ازی پایدار ش��ده اند ک��ه در این 
راس��تا، تعریف های زیادی از معماری و شهرس��ازی 
پای��دار به عمل آمده که در اکثر آنها، توجه به محیط 
زیست شهری، ایجاد ش��هرهای سالم و اکولوژیك و 
آلودگی کم تر ش��هرها، اهمیت ویژه ای داشته است. 
در نتیج��ه می ت��وان گفت که اگر در یك ش��هر، به 
اصول پایداری و توس��عه پایدار توجه شود، آن شهر، 
پایدار بوده، توس��عه آن نیز پایدار خواهد بود . یکی 
از مواردی که در معماری و شهرسازی پایدار، بسیار 
مورد توجه واقع شده، مسئله محیط زیست و فضای 
س��بز شهری است. در واقع، شهری سالم خواهد بود 
ک��ه در آن فضاهای قابل توجهی از آن به پارك ها و 
فضاهای سبز، اختصاص داده شود و در آن به محیط 
زیس��ت، پاکیزگی هوا، اکوسیس��تم ها و چرخه های 
زیستی موجودات دیگر اهمیت داده شده باشد. ایجاد 
پارك ها و فضاهای سبز وس��یع در شهرها، می تواند 
عالوه بر حفظ پاکیزگی، بر زیبائی و طراوت آنها نیز 
بیفزاید و زمینه زندگی انواع جانداران زیست محیطی 
را نیز در شهر فراهم آورد. یکی از ملزومات دستیابی 
به توس��عه پایدار شهری، خلق چش��م اندازهای زیبا 
و موزون اس��ت.این چش��م اندازها به عنوان منظر در 
ش��هر ساخته ش��ده که می تواند پارك و فضای سبز 
وسیع بوده و با س��اختمان های خاصی، تلفیق شود. 
البته، در برخی شهرها که مشکل توسعه وجود دارد، 
اختصاص دادن بخش قابل توجهی از شهر به فضای 
س��بز، کار دشواری است. در این زمینه، لوکوربوزیه، 
معمار و شهرساز مش��هور، طرحی ابداعی ارائه نمود 
و توصیه کرد که از بام س��اختمان ها به عنوان باغچه 
روی بام اس��تفاده ش��ود.وی این پیشنهاد را در دهه 
1920 ارائه کرد. اما هم اینك پس از گذش��ت چند 
دهه، ش��اهد اجرای این طرح در کش��ورهای چین و 
ژاپن هستیم که ش��هروندان شهرهای بزرگ در این 
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کش��ورها، ملزم شده اند تا در تراس ها و پشت بام های 
خود، فضای سبز ایجاد کنند.

2-1( پايداري اجتماعي شهرها
اصل اساس��ي براي ش��کل گیري این ش��هرها بر 
مبناي ایجاد زیس��تگاهي مردمي و دوس��تانه، حفظ 

مناب��ع طبیع��ي و توجه ب��ه مکان یاب��ي محلهاي با 
تراک��م هاي متغیر و همچنی��ن طراحي فضاهاي باز 
خصوصي قابل اس��تفاده مي باشد . هدف ایجاد یك 
جامعه ش��هري است که س��نت هاي محلي و توجه 
به محیط زیس��ت را مدنظر قرار مي دهد و مشخصا 
به س��اکنان در ایجاد یك زیس��تگاه سالم و تشویق 
آنها براي اس��تفاده از اصول پایداري در ساختار بنا و 

محافظت از محیط زیست کمك مي کند.

ب��ا توجه به این مورد که س��رمایه هاي اجتماعي 
و انس��اني در نیل به پایداري نقشي ضروري بر عهده 
دارند ، در بحثهاي اجتماعي پایداري شهرها ، انسان 
محوري و حس تعلق شهروندان به شهر جزء اصلي ترین 
عوامل پایداري ش��هري محسوب مي شوند زیرا عدم 
وج��ود چنین حس تعلقي به محیط زیس��ت موجب 
از خودبیگانگي افراد و اغتش��اش هویتي و در نتیجه 
باعث از بین رفتن سرمایه هاي انساني جوامع شهري 
مي ش��ود. پ��س در درجه نخس��ت تمام تالش��هاي 
شهرسازي و معماري بر آن است تا محیطي با هویت 
براي ش��هروندان با توجه به معم��اري بومي منطقه 

ایجاد نماید. )تصویر 1-1(

ایجاد یك معماري و شهرس��ازي پایدار در درجه 
نخس��ت نیازمند انس��ان هایي آگاه و عالم است که 
نس��بت به محیط زیس��ت خود حساس��یت الزم را 
داشته باشند. از راهکارهاي پیشنهادي براي رسیدن 
به چنین هدفي ایده پیاده مدار کردن ش��هر اس��ت 
ک��ه باعث افزای��ش برخوردهاي اجتماع��ي و ایجاد 

فضاهاي باز شهري و خصوصي محلي جهت تعامالت 
اجتماعي مي باشد. ازسوي دیگر مهمترین مسأله اي 
که شهرهاي امروز با آن مواجه هستند مشکل حمل 
و نقل اس��ت که اصلیترین عام��ل ایجاد آلودگي در 

شهرها نیز محسوب میشوند. 
به جاي خیابانهاي عبور ماشین، شبکه اي انبوه از 
پی��اده روها و راه هاي عبور دوچرخه در کنار مناطق 
مسکوني ایجاد شدند که نه تنها طرح سازمان یافته اي را 
تامین مي کرد بلکه همچنین باعث ایجاد یك تجربه 
جدید از فضاهاي باز عمومي دوستانه، مورد خوشایند 
و ایمني نیز مي ش��د. )تصوی��ر 2-1( این فرایند به 
ج��ز از طریق جدا کردن مناطق مس��کوني از معابر 

تصوير 1-1 - باغ شهر پوچنا ، استراليا ، 1962 ) روانو ، 1998 ، ص 26 (

تصوير 2-1 - اسكيس هاي طراحي شهرك المپيک ، 
سيدني استراليا ، 1962 ) روانو ، 1992 ، ص 56 (

تصوير 3-1 - باغ شهر پوچنا ، استراليا ، 1962 ) روانو ، 1998 ، ص 29 (
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پرترافیك ش��هري امکان پذیر نیس��ت. بدین ترتیب 
که در ش��هر به جاي خیابان هاي دسترسي اتومبیل 
شبکه انبوهي از پیاده روها و راه هاي عبور دوچرخه 
در کنار مناطق مس��کوني ش��د و پارکینگ ها که به 
شهر جلوه اي ناخوشایند مي دادند به زیر ساختمانها 
و یا لبه شهرك ها انتقال یافتند. )تصویر 3-1( با این 
روش محدودیتهایي که از جانب سیرکالسیون هاي 
حرکتي سواره بر شهر اعمال مي شد حذف گردید و 
دسترس��ي مستقیم مناسبي به مرکز شهر و خدمات 

مربوطه ایجاد شد.
از سوي دیگر چنین به نظر مي رسد که پیاده مدار 
کردن ش��هر عاملي خواهد بود در جهت کمتر شدن 
اس��تفاده مردم از اتومبیل و در نتیجه کاهش مصرف 
انرژي و آلودگي شهري. انرژي، یك نیاز اساسي براي 
اس��تمرار توس��عه اقتصادي، ت��دارك و تأمین رفاه و 
آسایش زندگي بشري است. اما با توجه به محدودیت 
و در عین حال مرغوبیت انرژي هاي فسیلي که ازنظر 
منطقي کاربردهاي بهتر از احتراق دارند منابع انرژي هاي 
فسیلي در قرن آینده جوابگوي نیاز انرژي جهان براي 

بقا، تکامل و توسعه نخواهند بود.

" آالینده هاي ناش��ي از احت��راق و افزایش غلظت 
دي اکسیدکربن در اتمسفر و پیامدهاي آن، جهان را 
باتغییرات برگشت ناپذیر وتهدید آمیزي مواجه ساخته 
اس��ت. افزایش دماي کره زمین، تغییرات آب وهواي، 
باال آمدن س��طح دریاها و درنهایت، تشدید منازعات 
بین المللي، از جمله این پیامدها محسوب مي شوند. 
از سوي دیگر، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلي و پیش 

بیني افزایش قیمت، سیاس��ت گذاران را به پیشنهاد 
موازین و سیاس��ت هایي براي کنترل محیط زیست 
و پژوهش��گران را به توس��عه منابع ب��ا آلودگي کمتر 

وتجدیدپذیري که توان بالقوه اي براي جانش��یني با 
سیستم انرژي کنوني دارند، ترغیب مي کند. "

در ایجاد حس تعلق ش��هروندان نس��بت به شهر 
ایج��اد هوی��ت هاي فردي ب��راي ش��هروندان امري 
ضروري به شمار مي رود. در شهرهاي جدید به این 
مورد توجه زیادي ش��ده اس��ت  به طوري که شاهد 
به وجود آمدن بافتي بسیار متنوعي در شهر هستیم 
که ترکیبي از س��اختمان هاي حیاط دار یك طبقه، 
دوطبقه تراس دار و  ساختمان هاي داراي آتریم مي باشد. 
مورد دیگري که در تنوع تیپولوژي شهر حائز اهمیت 
اس��ت نفوذ طبیعت در بناها و اس��تفاده بهینه از آن 
چه به ش��کل حیاط خصوصي، چه گلخانه هایي در 

آنزیم ها  و چه تراس هاي آپارتماني مي باشد.

از فوائد دیگر ایجاد بافت هاي متنوع در ش��هرها 
مي توان گفت در  ساخت و سازهایي با ارتفاع یکسان 
و ع��دم وجود تن��وع در آنها با س��طوح یکنواخت و 
یکپارچه از بام ها مواجه مي شویم که باعث دریافت 
حداکثر انرژي خورش��یدي و گرم شدن بیش از حد 
س��اختمان ها در فصول گرم س��ال مي ش��وند و در 
نتیجه براي تعادل دمایي در بناها منجر به باال رفتن 
می��زان انرژي مصرفي خواهد ش��د در صورتي که با 
ایج��اد تنوع چه در نما و چ��ه در پالن بناها با ایجاد 
س��ایه و نیز کم ش��دن میزان س��طح به حجم باعث 
کاهش بدنه هاي در معرض تابش مستقیم مي شود 
و در نتیجه با کاهش مصرف انرژي در ش��هر مواجه 

خواهیم شد. )تصویر 1-4(

3-1( بافت شهرها
با توجه به اینکه ارتباط عمیقي بین فرم ش��هري 
و توس��عه ناپایدار وج��ود دارد ایده هاي متفاوتي در 

تصوير 4-1 - اکو شهر آنينگربليگ ، استراليا ، 1992 ) روانو ، 1998 ، ص 60 (
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این زمینه مطرح اس��ت . ازیك س��و ایده فشردگي 
و تمرکز توس��عه )تصویر 5-1( و از طرف دیگر ایده 
عدم تمرک��ز وپراکندگي ش��هري)تصویر 6-1( و یا 
ترکیب��ي از این دو را مطرح مي کند."در ش��هرهاي 
فشرده و متراکم که توس��عه شهري حالتي عمودي 
به خود م��ي گیرد تمام خدمات ش��هري به صورت 
متمرکز وجود دارند و در نتیجه دسترسي به آنها را سهل 

مي نمای��د و از میزان حمل و نق��ل و بالطبع مصرف 
ان��رژي مي کاهد.  اما از س��وي دیگر تمرکز خدمات 
ش��هري در یك بخش باعث ب��اال رفتن جمعیت آن 
شده به طوریکه از ظرفیت خورند محیط تجاوز کرده 

و باعث ناپایداري در شهر مي شود. "
با توجه ب��ه خصوصیات منفي و مثبت که در هر 
ی��ك از ایده ه��ا وجود داد هنوز فرم ش��هري پایدار 
که مورد توافق همگان باش��د مورد بحث اس��ت. در 
طراحي شهرهاي جدید تقریباً مي توان چنین عنوان 
کرد که ترکیبي از این دو سیس��تم اجرا شده به این 
ترتیب مي توان گفت که تلفیقي از مزایاي دو روش 
جواب مثبت تري را در پایداري ش��هر مي دهد. این 
ش��هرها در پي ایجاد همزیس��تي مس��المت آمیز با 
طبیعت اس��ت و نه رابط��ه اي زورمندانه با آن. همه 
چیز در خدمت انس��ان شهرنشین اس��ت که معنا 

م��ي یاب��د . )تصوی��ر 1-7(
ام��ا باید توجه داش��ت در ش��هرهایي که امکان 
توس��عه عمودي وجود ندارد به جاي توس��عه بدون 
برنام��ه ریزي ش��ده با ایجاد ش��هرکهاي کوچك در 
اطراف ش��هرها تنظیم جمعیت مناس��بتي در شهر 
حادث مي ش��ود . براي تش��ویق مردم به س��کونت 

در این مناط��ق و ایجاد حس تعلق ب��ه محیط باید 
خدمات ش��هري به صورتي عادالنه و مناسب به این 
مناطق تزریق ش��ود. در این شهرك ها خطوط آهن 
سریع السیر پیش بیني شده است که این شهرك هاي 
کوچك را به هس��ته اصلي شهر وصل مي کند. الزم 
ب��ه یادآوري اس��ت در صورت عدم وجود سیس��تم 
حمل و نقل سریع مشکالت حمل و نقل و انتقاالت  

تصوير 5-1 - مجموعه سمبيوتيک ، توکيوژاپن  
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مردمي دوچندان خواهد ش��د. اما با پیش بیني این 
سیس��تم گامي مؤثر در جهت توسعه شهر به سمت 

پایداري برداشته مي شود. 

4-1( معماري در جهت کاهش تقاضاي انرژي
"مح��ور اصلي طراحي ش��هرها ، توج��ه به منابع 

طبیعي در زیس��تگاه هاي انس��ان اس��ت در راستاي 
کاهش مصرف انرژي در س��اختمان ه��ا ، و تاکید بر 
استفاده از منابع تجدید پذیر انرژي ، چرا که استفاده 
روز افزون از انرژي هاي تجدید ناپذیر ، نه تنها موجب 
از بین رفتن ذخایر فس��یلي مي گردد ، بلکه آلودگي 
محیط زیس��ت را به هم��راه دارد. در مح��دوده کره 
خاکي، شهرها با مصرف انرژي هاي فسیلي بیشترین 

تاثیر منفي را بر ذخایر و محیط زیست دارند.
عدم توجه صحیح به چگونگي اس��تفاده از منابع 
تجدید پذیر همچون باد ، نور خورش��ید و ... موجب 
مي ش��ود تا بناهایي با کارب��ري هاي گوناگون بویژه 
مس��کوني، بیشترین نیاز به اس��تفاده از انرژي هاي 
فس��یلي را داش��ته باش��ند ، و مصرف سوخت هاي 
فسیلي مس��ئول درجه 1 ، افزایش و نتیجه آن گرم 
ش��دن زمین است. عالوه بر آن بیشترین عامل تاثیر 
گذار مخرب در الیه ازن کلروفلروکربن ها مي باشند 
که این ماده از طریق سیستم تهویه ساختمان ها به 

بیرون منتقل مي شود. "

راهبرده��اي پایه و اساس��ي ک��ه در طراحي 
پایدار س��اخته  با ه��دف معماري  پروژه های��ي 
مي ش��وند مي توان به صورت زی��ر عنوان کرد:

- تمام ساختمان ها با جهت گیري مناسبي نسبت 
به جنوب از انرژي خورشیدي استفاده مي کنند.آنچه در 

شکل گیري شهرها بسیار تاثیرگذار بوده جهت گیري تمامي 
بافت شهر به سمت نور مناسب جنوب و فاصله ساختمان ها 
از یکدیگر به نحوي که حداکثر استفاده از نور خورشید در 
زمستان و حداقل استفاده در تابستان ) از طریق سایه اندازي( 
صورت پذیرد و نتیجه ، عدم اتالف انرژي هاي فسیلي تجدید 

ناپذیر است. )تصویر 1-8(

- براي جلوگیري از اتالف انرژي و حفظ منابع 
طبیعي اس��تفاده همه جانبه از انرژي خورشیدي با 
تعبیه کلکتورهاي خورشیدي که بر روي پشت بام هاي 
ش��یب دار به س��وي نور جنوب گسترده شده اند در 

برنامه ریزي کل شهر لحاظ مي شود.

- انرژي خورشید توسط کلکتورهایي که در بام 
ساختمان ها تعبیه شده جذب و به مخزن آبي که در 
زیر زمین قرار دارد منتقل شده و ذخیره مي شود. هر خانه 
توسط یك سیستم حسگر که مي تواند ، اطالعات را به 
یك کامپیوتر مرکزي براي ارزیابي، اجرا و پشتیباني 
منتقل کند ، کنترل مي گردد . آب در س��اعات سرد 
ش��بانه روز توس��ط لوله هایي که در سراس��ر خانه 
پخش ش��ده اند به گردش درآمده و باعث گرمایش 

مي شوند. )تصویر 1-9(
- تمام��ي خان��ه ها ب��ا دیوارهاي خورش��یدي 
س��اخته ش��ده اند. پارکینگهاي مکان یابي شده در 
میان خانه هاي ردیفي ب��ه عنوان یك منبع ذخیره 
انرژي خورش��یدي میانه عمل مي کنند. در زمستان 
هواي گرم به درون دیوارهاي اکوس��تیکي دوجداره 
دمیده مي شوند که به عنوان وسیله اي براي ذخیره 
گرم��ا عمل مي کنند. در تابس��تان جریان کوران به 
ه��واي خنك و تازه اي را از خارج خانه وارد کرده و 

شرایط مطلوبي را فراهم مي کنند

تصوير 8-1 - باغ شهر پوچنا ، استراليا ، 1962 )روانو ، 1998 ، ص 26(
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- کاس��تن از به ه��در رفتن ان��رژي ، از طریق : 
عایق کاري ، به حداقل رس��اندن پ��ل حرارتي ، باال 
ب��ردن ظرفیت حرارت��ي براي کاهش نوس��ان دما ، 
ایجاد سایبان هاي کامل بر روي باز شو ها ، استفاده 
از رنگ روش��ن براي دیوارها ب��راي ممانعت از گرم 
شدن بیش از حد و ایجاد کوران مناسب توسط باز- 

شوهاي مناسب در جبهه ي شمال و جنوب .
- در یك واحد همسایگي ، فضاهاي سبز مي توانند 
ریز اقلیم ه��اي محلي را متعادل کنن��د ، گیاهان و 
آب باع��ث کاه��ش رطوبت، دماي هوا، ب��اد ، تابش 
خورشید و آلودگي هوا مي شود و آن ها در مهار آب 
هاي سطحي نقش مهمي دارند و تاثیر آن بر تقلیل 

آلودگي بسیار موثر است.

5-1( گرم شدن کره زمين و تدابير معماري 
" یک��ي از معزالتي که دنی��اي امروز با آن در گیر 
است گرم شدن بیش از اندازه طبیعي زمین است که 
فعالی��ت هاي صنعتي در ایجاد آن مؤثر بوده اند.این 
مشکل تبعات بسیاري به همراه خواهد داشت که از 

آن جمل��ه مي توان به افزای��ش بالیاي طبیعي مثل 
س��یل و طوفان، افزایش بیماریهاي ناشي از گرما،از 

بین رفتن منابع غذایي انسان هاو ... اشاره کرد."1

تدبیري که ژاپني ها براي پیشگیري از افزایش دما  
به کار گرفتند بسیار بدیع بود.بدین ترتیب که از زباله 
پودري باقیمانده از زغال س��نگ س��وخته در نیروگاه 
هاي برق ، در آس��فالت خیابان ها استفاده کردند . به 
عقیده آنان یکي از دالیل افزایش دماي درون شهرها 
، ناش��ي از دماي آسفالت خیابان ها است و به همین 
دلی��ل این امکان وجود دارد که با تغییر دادن مصالح 
استفاده ش��ده در آس��فالت خیابان ها بتوان دماي 

شهر ها را در فصل گرم تابستان پایین آورد .
در راس��تاي تدبیر اندیش��ي جدی��د ، مقام هاي 
ش��رکت برق توکیو و اس��تانداري یوکوهاما به گونه 
مش��ترك طرحي را به گونه آزمایشي در دست اجرا 
گذاش��ته اند ک��ه در جریان آن پ��ودري که از زغال 
سنگ سوخته شده در نیروگاه حرارتي برق باقي مي ماند 
،با آس��فالت مخلوط شده و سپس در کف خیابان ها 
په��ن مي ش��وند . مخلوط کردن زباله زغال س��نگ 
سوخته شده سبب مي شود که محفظه هاي آسفالت 

بیشتر شده و توانایي جذب آب آن باال رود . 
در هنگام تبخیر آب جمع شده در درون آسفالت، 

تصوير 9-1 - شهر اروپوله ، آروبيس فرانسه ، 1994 )روانو ، 1998 ، ص 31(
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حرارت سطح آسفالت خارج شده و این موضوع سبب 
مي ش��ود که در نهایت دماي س��طح آن کاهش یابد 
. در تابس��تان دماي سطح آس��فالت تا 60 درجه باال 
مي رود ،اما با مخلوط کردن پودر زباله زغال س��نگ 
مي توان تا حدود 10 درصد دماي آس��فالت را پایین 
آورد . دانشمندان معتقدند علت اصلي افزایش دماي 
شهرها در پدیده  " هیت آیلند " نهفته است . پدیده 
هیت آیلن��د یا همان جزیره حرارتي ، از گرم ش��دن 
مصنوعي سطح رویین زمین به علت گسترش زندگي 
شهر نش��یني سرچشمه مي گیرد . بروز حرارت هاي 
مصنوع��ي از قبیل ح��رارت خروج��ي از خودروها ، 
دستگاه هاي خنك کننده و همچنین پوشاندن سطح 
خیابان ها به وس��یله آس��فالت از دالیل اصلي پدیدار 

شدن پدیده هیت آیلند است . 
مسئولین از سال ها پیش با درختکاري و گسترش 
فضاي س��بز تالش مي کند که پدی��ده هیت آیلند را 
خنثي ک��رده و دماي هواي تابس��تان را پایین بیاورد . 
در راس��تاي این موضوع کار تبدیل کردن پش��ت بام و 
دیوارهاي ساختمان ها به فضاي سبز ، گسترش پارك ها و 
درخت کاري اطراف رودخانه ها در حال پیشرفت است 
.از مزایاي بام هاي سبز  می توان به کنترل سیالب ها و 
ذخیره آب باران ،کاهش آلودگي هوا ، کم کردن اثرات 
جزیره حرارتي شهرها ، ذخیره و نگه داري انرژي، ایجاد 
فضایي طبیع��ي و افزایش زیبایي محیط کار و زندگي 

اشاره کرد. )تصویر 1-11(

6-1( تصفيه آب و تدابير معماري  
از دیگر مشکالتي که جوامع شهري با آن مواجه 
هس��تند مش��کل تامین آب و هزینه هاي تصفیه و 
نگهداري آن مي باش��د.هم اکنون تالش هاي زیادي 

براي رفع این معزل انجام گرفته است:
پس��ابها و آب هاي آلوده ، بعد از تصفیه ش��دن و 
زدودن آن از س��نگریزه و خاك ، به زمین نفوذ کرده 
و در محفظ��ه اي عایق دار که ب��ه صورت مصنوعي 
ایجاد شده است ، جمع مي شوند و دوباره به مصرف 
س��اختمان مي رس��ند. آب باران در منابعي ذخیره 
شده و براي فالش تانك توالت ها و شستن ماشین ها 

و آبیاري باغچه ها  مورد استفاده قرار مي گیرد.
تأمین آب شیرین ، توس��ط گیاهاني صورت مي 
گرفت که قادرند شوري آب را بگیرند و آن را شیرین 
کنند . روش��ي که در حال حاضر در شهر آرکیبالگو 
براي تأمین منابع آب تازه، به خاطر کمبود منابع آب 
موجود براي تأمین نیازهاي انس��ان انجام مي شود ، 
استفاده مجدد از آب هاي زائد و مصرفي ، و در واقع 
تصفیه ي آن اس��ت ، جهت آبیاري در کار کشاورزي 

و سایر مصارف از این دست .
بدین ترتیب از اجراي زیرساختاري عظیم شهري 
خودداري ش��د و اصالحاتي در مورد سیس��تم هاي 
فاض��الب به وج��ود آمد که خود هدای��ت کنده آب 
باران به س��مت سدها و سفره هاي زیرزمیني بودند. 
آسیاب بادي کوچکي با استفاده از انرژي باد، آب هاي 
سطحي موجود در ناحیه را به سمت ني زاري هدایت 
کرده و آب را از میان دش��ت ن��ي عبور داده و باعث 
تصفیه آن مي ش��ود. فرصت دیگ��ر این روش ایجاد 
یك اکوسیس��تم مرطوب اس��ت که باعث ایجاد یك 

ن��وع ریز اقلیم در منطقه مي ش��ود که باعث تعادل 
دماي هوا ش��ده و در نتیجه اس��تفاده از انرژي براي 
گرمایش و س��رمایش به میزان قابل توجهي کاهش 

مي یابد.

)www. archnoise.com( تصوير 11-1 - نمونه اي از بام هاي سبز



183

انج��ام داده ان��د . همانط��ور که قبال اش��اره گردید 
پای��داري کامل و واقعي هرگز قابل حصول نیس��ت. 
فعالیت ه��اي صورت گرفته تنها گامي اس��ت براي 
نزدیک��ي ب��ه مفهوم پای��داري که اولین ق��دم در را 
رس��یدن به آن آموزش صحیح و هم��ه جانبه مردم 
جامعه اس��ت. انتظار هر نوع مبارزه و تالش��ي بدون 

آگاهي و کسب دانش امکان پذیر نیست.
جامعه انس��اني باید با بحران شدید زیست محیطي 
آشنا شود و هر ایده نو و مؤثري براي رسیدن به پایداري 

بیشتر باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.
"بدان که با پیمودن جاده اي مي تواني آن را بسازي"
)آنتونیو ماچادو(

 راهکار دیگر مبتکران��ه اي که براي گرمایش به 
کار گرفته شده است بدین صورت است که گرما در 
آب رودخان��ه تولید و کنترل مي ش��ود و این کار از 
طریق عمل س��وزاندن گیاهان صورت گرفته و تولید 
گرما مي کند. الکتریس��یته و حرارت از طریق تولید 
همزمان امکانات ، در مرکز مدیریتي محیطي تامین 

مي شود.
زباله هاي قابل احت��راق مي توانند براي گرمایش 
منطقه اي سوزانده شوند ولي مقیاس اجرایي مي باید 
به اندازه کافي وسیع باشد که بتوان امکانات پاکسازي 
گاز خروج��ي از دودک��ش و مراقبت هاي الزم جهت 
جلوگیري از خروج آالینده هاي دیگر به جو را فراهم 

کند. )تصویر 1-13(

نتيجه گيري:
 شهرها تنها توسط معماران ، مهندسین و برنامه 
ریزان ش��هري ساخته نمي ش��وند. شهرها مجموعه 
هایي بس��یار پیچیده هس��تند که حاص��ل ترکیب 
فاکتوره��اي بس��یاري از جمله فعالی��ت هاي مردم 

هستند. 
 آنچه در این مقاله آمد چند نمونه بود از تالش هایي 
که جامعه معماري براي رس��یدن به پایداري شهرها 

تصوير 12-1 - شهر اکولينا ، ندرلند ، 1993  )روانو ، 1998 ، ص 106(
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