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چکيده:
امروز ديگر بر ما روشن است که هيچ شهر يا منطقه اي
نمي تواند خود را مس��تقل و منکف ازمحيط اطراف بداند.
فعاليت هاي شهرسازي درهمه کشورها به عنوان وسيله اي
مؤثر براي اجرا و تحقق سياستهاي ملي و محلي  ،موقعيتهاي
عمده اي براي تجديد نظر دراستفاده اززمين ،انرژي و محيط
زيس��ت ارائه مي دهد تا ازاين طريق بتوان سکونتگاه هايي

توسعه پایدار شهرها
گامی در جهت
احیای فضاهای سبز و
مناظر شهری

ايجاد کرد که نه تنها زندگي مطلوب و با کيفيتي را براي نسل
حاضر و نسل هاي آينده درشهرها تأمين کند بلکه پايداري
کره زمين و روح انساني را نيز تضمين نمايد .
به وضوح ديده مي شود كه الگوهاي توسعه شهر در
اغلب نقاط جهان از نظر اجتماعي و رواني ،مطلوبيتي ندارد .
شهرها و سكونتگاه هاي موجود به هيج وجه مطابق با معيارها
و ضوابط موردنظر نيستند .مراكز شهري اغلب فرسوده و خالي
از فعاليت شده اند .حومه هاي شهري فاقد روحيه شهري و
به شدت متكي بر اتومبيل اند .الگوهاي پراكنده و بي رويه
توس��عه در مناطق شهري وابسته به يك شبكه ارتباطي و
حمل و نقل پيچيده اي است كه نتيجه آن گره هاي طوالني

ایلقار ستاری رئوف  ،پیمان بهرامی فر

دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد قزوین

ترافيك و رفت و آمدهاي طوالني و خسته كننده روزانه است.
مردم به طور روز افزروني از يكديگر جدا مي شوند .الگوهاي
كاربري زمين با مبناي جداسازي و تفكيك قشرهاي مختلف
بر حس��ب درآمد و شغل اس��توار است و اين خود ريشه در
توزيع نامتعادل و غيرمنصفانه امكانات و موقعيت ها دارد.
اصل اساس��ي براي ش��كل گيري شهرهايي پايدار و
شهروندمدار بر مبناي ايجاد زيستگاهي مردمي و دوستانه،
حفظ منابع طبيعي و توجه بهمكانيابيمحلهايباتراكمهاي
متغيروهمچنينطراحيفضاهايسبزقابلاستفادهميباشد.
هدف ايجاد يك جامعه شهري است كه سنت هاي محلي
و توجه به محيط زيست را مدنظر قرار مي دهد و مشخصا
به س��اكنان در ايجاد يك زيستگاه سالم و تشويق آنها براي
استفاده از اصول پايداري در ساختار بنا و محافظت از محيط
زيست كمك مي كند.
در اين مقاله با بررسي چند نمونه موردي از شهرهايي
که با هدف معماري پايدار ساخته شده اند  ،به ارائه اصول و
راهکارهايبهکاررفتهدرفضايسبزومناظرشهريآنهاميپردازيم
بااين هدف که معناي شهر و ساخت و ساز در آن را به مرتبه
اي بلند ازاستانداردهاي اکولوژي شهري ارتقا دهيم.

176

کلماتکليدي:
شهر پايدار  ،انرژي  ،توسعه پايدار  ،شهر پیاده مدار
مقدمه:
مهمترین تعریفی که از توس��عه پایدار در اجالس
ریو از آن ارائه شده ،به این قرار است” :توسعهای که
نیازهای کنونی بش��ر را ب��دون مخاطره افکندن نیاز
نس��لهای آینده ،برآورده ساخته و در آن به محیط
زیست و نس��لهای فردا نیز توجه شود“.هرچند که
تاکنون تعاریف زیادی از توسعه پایدار ارائه شده ولی
محور تمامی تعاریف ،نس��لهای 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.
میت��وان گف��ت ک��ه اص��ول توس��عه پای��دار
بهط��ور خالص��ه ش��امل م��وارد زی��ر اس��ت:
. ۱توجه به اس��تفاده از منابع تجدیدپذیر مثل انرژی
خورشید و باد.
. ۲اس��تفاده کمتر از انرژیه��ای تجدیدناپذیر و
آلودهکننده مثل سوختهای فسیلی.
. ۳توجه به نسلهای آینده.
. ۴توجه به محیط زیست و کاهش آلودگی آن و
نیز توجه به چرخه های زیستمحیطی.
"پاي��داري و ش��هر پايدار يك جانش��ين موجه و
معقول براي شهرسازي مخرب قرن بيستم است .اما
در وهله اول بايد به اين نكته انديش��يد كه پايداري
كامل و واقعي هرگز قابل حصول نيست .با اين حال،
اي��ن امر هرگز نبايد انس��ان را از تالش براي حركت
به س��وي پايداري باز دارد .شهري كه حتي يك قدم
در جهت پايداري بردارد بايد مورد تشويق و حمايت
قرار گيرد .مشكل تحقق پايداري كامل يا عدم تحقق
آن نبايد انسان را از شروع به اقدام بازدارد .حركت به
سوي پايداري بهتر از عدم آن است ".
"ش��هر پايدار از نظر زيست محيطي شهري است
كه كمترين مصرف انرژي هاي تجديدناپذير ،حداقل

ضايعات و كمترين تأثير مخرب بر محيط زيس��ت را
داش��ته و بتواند در دهه ه��اي آتي نيز كاركرد فعلي
خود را به سوي پايداري بيشتر حفظ نمايد".
 )1-1پايداري شهرها و منظر شهری
معم��اران و شهرس��ازان هم��واره درصدد تعریف
معم��اری و شهرس��ازی پایدار ش��دهاند ک��ه در این
راس��تا ،تعریفهای زیادی از معماری و شهرس��ازی
پای��دار بهعمل آمده که در اکثر آنها ،توجه به محیط
زیست شهری ،ایجاد ش��هرهای سالم و اکولوژیک و
آلودگی کمتر ش��هرها ،اهمیت ویژهای داشته است.
در نتیج��ه میت��وان گفت که اگر در یک 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 پارکها و
فضاهای سبز ،اختصاص داده شود و در آن به محیط
زیس��ت ،پاکیزگی هوا ،اکوسیس��تمها و چرخههای
زیستی موجودات دیگر اهمیت داده شده باشد .ایجاد
پارکها و فضاهای سبز وس��یع در شهرها ،میتواند
عالوه بر حفظ پاکیزگی ،بر زیبائی و طراوت آنها نیز
بیفزاید و زمینه زندگی انواع جانداران زیستمحیطی
را نیز در شهر فراهم آورد .یکی از ملزومات دستیابی
به توس��عه پایدار شهری ،خلق چش��ماندازهای زیبا
و موزون اس��ت.این چش��ماندازها بهعنوان منظر در
ش��هر ساخته ش��ده که میتواند پارک و فضای سبز
وسیع بوده و با س��اختمانهای 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��اختمانها بهعنوان باغچه
روی بام اس��تفاده ش��ود.وی این پیشنهاد را در دهه
 ۱920ارائه کرد .اما هم اینک 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 شدهاند تا در تراسها و پشتبامهای
خود ،فضای سبز ایجاد کنند.
 )1-2پايداري اجتماعي شهرها
اصل اساس��ي براي ش��كل گيري اين ش��هرها بر
مبناي ايجاد زيس��تگاهي مردمي و دوس��تانه ،حفظ

ايجاد يک معماري و شهرس��ازي پايدار در درجه
نخس��ت نيازمند انس��ان هايي آگاه و عالم است که
نس��بت به محيط زيس��ت خود حساس��يت الزم را
داشته باشند .از راهكارهاي پيشنهادي براي رسيدن
به چنين هدفي ايده پياده مدار كردن ش��هر اس��ت
ك��ه باعث افزاي��ش برخوردهاي اجتماع��ي و ايجاد

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

مناب��ع طبيع��ي و توجه ب��ه مكان ياب��ي محلهاي با
تراك��م هاي متغير و همچني��ن طراحي فضاهاي باز
خصوصي قابل اس��تفاده مي باشد  .هدف ايجاد يك
جامعه ش��هري است كه س��نت هاي محلي و توجه
به محيط زيس��ت را مدنظر قرار مي دهد و مشخصا
به س��اكنان در ايجاد يك زيس��تگاه سالم و تشويق
آنها براي اس��تفاده از اصول پايداري در ساختار بنا و
محافظت از محيط زيست كمك مي كند.

تصوير-1-2اسکيسهايطراحيشهرکالمپيک،
سيدني استراليا  ( 1962 ،روانو  ، 1992 ،ص ) 56

تصوير  - 1-3باغ شهر پوچنا  ،استراليا  ( 1962 ،روانو  ، 1998 ،ص ) 29

ب��ا توجه به اين مورد که س��رمايه هاي اجتماعي
و انس��اني در نيل به پايداري نقشي ضروري بر عهده
دارند  ،در بحثهاي اجتماعي پايداري شهرها  ،انسان
محوري و حس تعلق شهروندان به شهر جزء اصلي ترين
عوامل پايداري ش��هري محسوب مي شوند زيرا عدم
وج��ود چنين حس تعلقي به محيط زيس��ت موجب
از خودبيگانگي افراد و اغتش��اش هويتي و در نتيجه
باعث از بين رفتن سرمايه هاي انساني جوامع شهري
مي ش��ود .پ��س در درجه نخس��ت تمام تالش��هاي
شهرسازي و معماري بر آن است تا محيطي با هويت
براي ش��هروندان با توجه به معم��اري بومي منطقه
ايجاد نمايد( .تصوير )1-1

فضاهاي باز شهري و خصوصي محلي جهت تعامالت
اجتماعي مي باشد .ازسوي ديگر مهمترين مسأله اي
که شهرهاي امروز با آن مواجه هستند مشکل حمل
و نقل اس��ت که اصليترين عام��ل ايجاد آلودگي در
شهرها نيز محسوب ميشوند.
به جاي خيابانهاي عبور ماشين ،شبكه اي انبوه از
پي��اده روها و راه هاي عبور دوچرخه در كنار مناطق
مسكوني ايجاد شدند كه نه تنها طرح سازمان يافته اي را
تامين مي كرد بلكه همچنين باعث ايجاد يك تجربه
جديد از فضاهاي باز عمومي دوستانه ،مورد خوشايند
و ايمني نيز مي ش��د( .تصوي��ر  )1-2اين فرايند به
ج��ز از طريق جدا كردن مناطق مس��كوني از معابر
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پرترافيك ش��هري امكان پذير نيس��ت .بدين ترتيب
كه در ش��هر به جاي خيابان هاي دسترسي اتومبيل
شبكه انبوهي از پياده روها و راه هاي عبور دوچرخه
در كنار مناطق مس��كوني ش��د و پاركينگ ها كه به
شهر جلوه اي ناخوشايند مي دادند به زير ساختمانها
و يا لبه شهرک ها انتقال يافتند( .تصوير  )1-3با اين
روش محدوديتهايي كه از جانب سيركالسيون هاي
حركتي سواره بر شهر اعمال مي شد حذف گرديد و
دسترس��ي مستقيم مناسبي به مركز شهر و خدمات
مربوطه ايجاد شد.
از سوي ديگر چنين به نظر مي رسد که پياده مدار
كردن ش��هر عاملي خواهد بود در جهت كمتر شدن
اس��تفاده مردم از اتومبيل و در نتيجه كاهش مصرف
انرژي و آلودگي شهري .انرژي ،يك نياز اساسي براي
اس��تمرار توس��عه اقتصادي ،ت��دارك و تأمين رفاه و
آسايش زندگي بشري است .اما با توجه به محدوديت
و در عين حال مرغوبيت انرژي هاي فسيلي كه ازنظر
منطقي كاربردهاي بهتر از احتراق دارند منابع انرژي هاي
فسيلي در قرن آينده جوابگوي نياز انرژي جهان براي
بقا ،تكامل و توسعه نخواهند بود.
" آالينده هاي ناش��ي از احت��راق و افزايش غلظت
دي اكسيدكربن در اتمسفر و پيامدهاي آن ،جهان را
باتغييرات برگشت ناپذير وتهديد آميزي مواجه ساخته
اس��ت .افزايش دماي كره زمين ،تغييرات آب وهواي،
باال آمدن س��طح درياها و درنهايت ،تشديد منازعات
بين المللي ،از جمله اين پيامدها محسوب مي شوند.
از سوي ديگر ،اتمام قريب الوقوع منابع فسيلي و پيش

وتجديدپذيري كه توان بالقوه اي براي جانش��يني با
سيستم انرژي كنوني دارند ،ترغيب مي كند" .
در ايجاد حس تعلق ش��هروندان نس��بت به شهر
ايج��اد هوي��ت هاي فردي ب��راي ش��هروندان امري
ضروري به شمار مي رود .در شهرهاي جديد به اين
مورد توجه زيادي ش��ده اس��ت به طوري كه شاهد
به وجود آمدن بافتي بسيار متنوعي در شهر هستيم
كه تركيبي از س��اختمان هاي حياط دار يك طبقه،
دوطبقه تراس دار و ساختمان هاي داراي آتريم مي باشد.
مورد ديگري كه در تنوع تيپولوژي شهر حائز اهميت
اس��ت نفوذ طبيعت در بناها و اس��تفاده بهينه از آن
چه به ش��كل حياط خصوصي ،چه گلخانه هايي در
آنزيم ها و چه تراس هاي آپارتماني مي باشد.
از فوائد ديگر ايجاد بافت هاي متنوع در ش��هرها
مي توان گفت در ساخت و سازهايي با ارتفاع يكسان
و ع��دم وجود تن��وع در آنها با س��طوح يكنواخت و
يكپارچه از بام ها مواجه مي شويم كه باعث دريافت
حداكثر انرژي خورش��يدي و گرم شدن بيش از حد
س��اختمان ها در فصول گرم س��ال مي ش��وند و در
نتيجه براي تعادل دمايي در بناها منجر به باال رفتن
مي��زان انرژي مصرفي خواهد ش��د در صورتي كه با
ايج��اد تنوع چه در نما و چ��ه در پالن بناها با ايجاد
س��ايه و نيز كم ش��دن ميزان س��طح به حجم باعث
كاهش بدنه هاي در معرض تابش مستقيم مي شود
و در نتيجه با كاهش مصرف انرژي در ش��هر مواجه
خواهيم شد( .تصوير )1-4

تصوير  - 1-4اکو شهر آنينگربليگ  ،استراليا  ( 1992 ،روانو  ، 1998 ،ص ) 60

بيني افزايش قيمت ،سياس��ت گذاران را به پيشنهاد
موازين و سياس��ت هايي براي كنترل محيط زيست
و پژوهش��گران را به توس��عه منابع ب��ا آلودگي كمتر

 )1-3بافت شهرها
با توجه به اينكه ارتباط عميقي بين فرم ش��هري
و توس��عه ناپايدار وج��ود دارد ايده هاي متفاوتي در
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تصوير  - 1-5مجموعه سمبيوتيک  ،توکيوژاپن
( 1994 ،روانو 1998 ،ص)52

تصوي�ر  - 1-6ب�اغ ش�هر پوچنا  ،اس�تراليا ،
( 1962روانو  ، 1998 ،ص )26

مي نماي��د و از ميزان حمل و نق��ل و بالطبع مصرف
ان��رژي مي کاهد .اما از س��وي ديگر تمرکز خدمات
ش��هري در يک بخش باعث ب��اال رفتن جمعيت آن
شده به طوريکه از ظرفيت خورند محيط تجاوز کرده
و باعث ناپايداري در شهر مي شود" .
با توجه ب��ه خصوصيات منفي و مثبت كه در هر
ي��ك از ايده ه��ا وجود داد هنوز فرم ش��هري پايدار
كه مورد توافق همگان باش��د مورد بحث اس��ت .در
طراحي شهرهاي جديد تقريباً مي توان چنين عنوان
كرد كه تركيبي از اين دو سيس��تم اجرا شده به اين
ترتيب مي توان گفت كه تلفيقي از مزاياي دو روش
جواب مثبت تري را در پايداري ش��هر مي دهد .اين
ش��هرها در پي ايجاد همزيس��تي مس��المت آميز با
طبيعت اس��ت و نه رابط��ه اي زورمندانه با آن .همه
چيز در خدمت انس��ان شهرنشين اس��ت كه معنا
م��يياب��د(.تصوي��ر)1-7
ام��ا بايد توجه داش��ت در ش��هرهايي که امکان
توس��عه عمودي وجود ندارد به جاي توس��عه بدون
برنام��ه ريزي ش��ده با ايجاد ش��هركهاي كوچك در
اطراف ش��هرها تنظيم جمعيت مناس��بتي در شهر
حادث مي ش��ود  .براي تش��ويق مردم به س��كونت
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اين زمينه مطرح اس��ت  .ازيك س��و ايده فشردگي
و تمركز توس��عه (تصوير  )1-5و از طرف ديگر ايده
عدم تمرك��ز وپراكندگي ش��هري(تصوير  )1-6و يا
تركيب��ي از اين دو را مطرح مي كند".در ش��هرهاي
فشرده و متراکم که توس��عه شهري حالتي عمودي
به خود م��ي گيرد تمام خدمات ش��هري به صورت
متمرکز وجود دارند و در نتيجه دسترسي به آنها را سهل

در اين مناط��ق و ايجاد حس تعلق ب��ه محيط بايد
خدمات ش��هري به صورتي عادالنه و مناسب به اين
مناطق تزريق ش��ود .در اين شهرک ها خطوط آهن
سريع السير پيش بيني شده است که اين شهرک هاي
کوچک را به هس��ته اصلي شهر وصل مي كند .الزم
ب��ه يادآوري اس��ت در صورت عدم وجود سيس��تم
حمل و نقل سريع مشكالت حمل و نقل و انتقاالت
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مردمي دوچندان خواهد ش��د .اما با پيش بيني اين
سيس��تم گامي مؤثر در جهت توسعه شهر به سمت
پايداري برداشته مي شود.
 )1-4معماري در جهت کاهش تقاضاي انرژي
"مح��ور اصلي طراحي ش��هرها  ،توج��ه به منابع

شكلگيريشهرهابسيارتاثيرگذاربودهجهتگيريتمامي
بافتشهربهسمتنورمناسبجنوبوفاصلهساختمانها
از يكديگر به نحوي كه حداكثر استفاده از نور خورشيد در
زمستانوحداقلاستفادهدرتابستان(ازطريقسايهاندازي)
صورتپذيردونتيجه،عدماتالفانرژيهايفسيليتجديد
ناپذيراست(.تصوير)1-8
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طبيعي در زيس��تگاه هاي انس��ان اس��ت در راستاي
كاهش مصرف انرژي در س��اختمان ه��ا  ،و تاكيد بر
استفاده از منابع تجديد پذير انرژي  ،چرا كه استفاده
روز افزون از انرژي هاي تجديد ناپذير  ،نه تنها موجب
از بين رفتن ذخاير فس��يلي مي گردد  ،بلكه آلودگي
محيط زيس��ت را به هم��راه دارد .در مح��دوده كره
خاكي ،شهرها با مصرف انرژي هاي فسيلي بيشترين
تاثير منفي را بر ذخاير و محيط زيست دارند.
عدم توجه صحيح به چگونگي اس��تفاده از منابع
تجديد پذير همچون باد  ،نور خورش��يد و  ...موجب
مي ش��ود تا بناهايي با كارب��ري هاي گوناگون بويژه
مس��كوني ،بيشترين نياز به اس��تفاده از انرژي هاي
فس��يلي را داش��ته باش��ند  ،و مصرف سوخت هاي
فسيلي مس��ئول درجه  ، ١افزايش و نتيجه آن گرم
ش��دن زمين است .عالوه بر آن بيشترين عامل تاثير
گذار مخرب در اليه ازن كلروفلروكربن ها مي باشند
كه اين ماده از طريق سيستم تهويه ساختمان ها به
بيرون منتقل مي شود" .
راهبرده��اي پايه و اساس��ي ک��ه در طراحي
پروژه هاي��ي با ه��دف معماري پايدار س��اخته
مي ش��وند مي توان به صورت زي��ر عنوان کرد:
 تمام ساختمان ها با جهت گيري مناسبي نسبتبه جنوب از انرژي خورشيدي استفاده مي كنند.آنچه در

 براي جلوگيري از اتالف انرژي و حفظ منابعطبيعي اس��تفاده همه جانبه از انرژي خورشيدي با
تعبيه كلكتورهاي خورشيدي كه بر روي پشت بام هاي
ش��يب دار به س��وي نور جنوب گسترده شده اند در
برنامه ريزي كل شهر لحاظ مي شود.
 انرژي خورشيد توسط کلکتورهايي كه در بامساختمان ها تعبيه شده جذب و به مخزن آبي كه در
زير زمين قرار دارد منتقل شده و ذخيره مي شود .هر خانه
توسط يک سيستم حسگر که مي تواند  ،اطالعات را به
يک کامپيوتر مرکزي براي ارزيابي ،اجرا و پشتيباني
منتقل کند  ،کنترل مي گردد  .آب در س��اعات سرد
ش��بانه روز توس��ط لوله هايي كه در سراس��ر خانه
پخش ش��ده اند به گردش درآمده و باعث گرمايش
مي شوند( .تصوير )1-9
 تمام��ي خان��ه ها ب��ا ديوارهاي خورش��يديس��اخته ش��ده اند .پاركينگهاي مكان يابي شده در
ميان خانه هاي رديفي ب��ه عنوان يك منبع ذخيره
انرژي خورش��يدي ميانه عمل مي كنند .در زمستان
هواي گرم به درون ديوارهاي اكوس��تيكي دوجداره
دميده مي شوند كه به عنوان وسيله اي براي ذخيره
گرم��ا عمل مي كنند .در تابس��تان جريان كوران به
ه��واي خنك و تازه اي را از خارج خانه وارد كرده و
شرايط مطلوبي را فراهم مي كنند
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 کاس��تن از به ه��در رفتن ان��رژي  ،از طريق :عايق کاري  ،به حداقل رس��اندن پ��ل حرارتي  ،باال
ب��ردن ظرفيت حرارت��ي براي کاهش نوس��ان دما ،
ايجاد سايبان هاي کامل بر روي باز شو ها  ،استفاده
از رنگ روش��ن براي ديوارها ب��راي ممانعت از گرم
شدن بيش از حد و ايجاد کوران مناسب توسط باز-
شوهاي مناسب در جبهه ي شمال و جنوب .
 در يك واحد همسايگي  ،فضاهاي سبز مي توانندريز اقليم ه��اي محلي را متعادل كنن��د  ،گياهان و
آب باع��ث كاه��ش رطوبت ،دماي هوا ،ب��اد  ،تابش
خورشيد و آلودگي هوا مي شود و آن ها در مهار آب
هاي سطحي نقش مهمي دارند و تاثير آن بر تقليل
آلودگي بسيار موثر است.
 )1-5گرم شدن کره زمين و تدابير معماري
" يک��ي از معزالتي که دني��اي امروز با آن در گير
است گرم شدن بيش از اندازه طبيعي زمين است که
فعالي��ت هاي صنعتي در ايجاد آن مؤثر بوده اند.اين
مشکل تبعات بسياري به همراه خواهد داشت که از

بين رفتن منابع غذايي انسان هاو  ...اشاره کرد1".
تدبيري که ژاپني ها براي پيشگيري از افزايش دما
به کار گرفتند بسيار بديع بود.بدين ترتيب كه از زباله
پودري باقيمانده از زغال س��نگ س��وخته در نيروگاه
هاي برق  ،در آس��فالت خيابان ها استفاده کردند  .به
عقيده آنان يكي از داليل افزايش دماي درون شهرها
 ،ناش��ي از دماي آسفالت خيابان ها است و به همين
دلي��ل اين امكان وجود دارد كه با تغيير دادن مصالح
استفاده ش��ده در آس��فالت خيابان ها بتوان دماي
شهر ها را در فصل گرم تابستان پايين آورد .
در راس��تاي تدبير انديش��ي جدي��د  ،مقام هاي
ش��ركت برق توكيو و اس��تانداري يوكوهاما به گونه
مش��ترك طرحي را به گونه آزمايشي در دست اجرا
گذاش��ته اند ك��ه در جريان آن پ��ودري كه از زغال
سنگ سوخته شده در نيروگاه حرارتي برق باقي مي ماند
،با آس��فالت مخلوط شده و سپس در كف خيابان ها
په��ن مي ش��وند  .مخلوط كردن زباله زغال س��نگ
سوخته شده سبب مي شود كه محفظه هاي آسفالت

تصوير  - 1-10پديده هيت آيلند ()www. Sharghnewspaper. com

آن جمل��ه مي توان به افزاي��ش بالياي طبيعي مثل
س��يل و طوفان ،افزايش بيماريهاي ناشي از گرما،از

بيشتر شده و توانايي جذب آب آن باال رود .
در هنگام تبخير آب جمع شده در درون آسفالت،
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حرارت سطح آسفالت خارج شده و اين موضوع سبب
مي ش��ود كه در نهايت دماي س��طح آن كاهش يابد
 .در تابس��تان دماي سطح آس��فالت تا  60درجه باال
مي رود ،اما با مخلوط كردن پودر زباله زغال س��نگ
مي توان تا حدود  10درصد دماي آس��فالت را پايين
آورد  .دانشمندان معتقدند علت اصلي افزايش دماي
شهرها در پديده " هيت آيلند " نهفته است  .پديده
هيت آيلن��د يا همان جزيره حرارتي  ،از گرم ش��دن
مصنوعي سطح رويين زمين به علت گسترش زندگي
شهر نش��يني سرچشمه مي گيرد  .بروز حرارت هاي
مصنوع��ي از قبيل ح��رارت خروج��ي از خودروها ،
دستگاه هاي خنك كننده و همچنين پوشاندن سطح
خيابان ها به وس��يله آس��فالت از داليل اصلي پديدار
شدن پديده هيت آيلند است .
مسئولين از سال ها پيش با درختكاري و گسترش
فضاي س��بز تالش مي كند كه پدي��ده هيت آيلند را
خنثي ك��رده و دماي هواي تابس��تان را پايين بياورد .
در راس��تاي اين موضوع كار تبديل كردن پش��ت بام و
ديوارهاي ساختمان ها به فضاي سبز  ،گسترش پارك ها و
درخت كاري اطراف رودخانه ها در حال پيشرفت است
.از مزاياي بام هاي سبز می توان به كنترل سيالب ها و
ذخيره آب باران ،كاهش آلودگي هوا  ،كم كردن اثرات
جزيره حرارتي شهرها  ،ذخيره و نگه داري انرژي ،ايجاد
فضايي طبيع��ي و افزايش زيبايي محيط كار و زندگي
اشاره کرد( .تصوير )1-11

براي رفع اين معزل انجام گرفته است:
پس��ابها و آب هاي آلوده  ،بعد از تصفيه ش��دن و
زدودن آن از س��نگريزه و خاك  ،به زمين نفوذ كرده
و در محفظ��ه اي عايق دار كه ب��ه صورت مصنوعي
ايجاد شده است  ،جمع مي شوند و دوباره به مصرف
س��اختمان مي رس��ند .آب باران در منابعي ذخيره
شده و براي فالش تانك توالت ها و شستن ماشين ها
و آبياري باغچه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
تأمين آب شيرين  ،توس��ط گياهاني صورت مي
گرفت که قادرند شوري آب را بگيرند و آن را شيرين
کنند  .روش��ي که در حال حاضر در شهر آرکيبالگو
براي تأمين منابع آب تازه ،به خاطر کمبود منابع آب
موجود براي تأمين نيازهاي انس��ان انجام مي شود ،
استفاده مجدد از آب هاي زائد و مصرفي  ،و در واقع
تصفيه ي آن اس��ت  ،جهت آبياري در کار کشاورزي
و ساير مصارف از اين دست .
بدين ترتيب از اجراي زيرساختاري عظيم شهري
خودداري ش��د و اصالحاتي در مورد سيس��تم هاي
فاض�لاب به وج��ود آمد كه خود هداي��ت كنده آب
باران به س��مت سدها و سفره هاي زيرزميني بودند.
آسياب بادي كوچكي با استفاده از انرژي باد ،آب هاي
سطحي موجود در ناحيه را به سمت ني زاري هدايت
كرده و آب را از ميان دش��ت ن��ي عبور داده و باعث
تصفيه آن مي ش��ود .فرصت ديگ��ر اين روش ايجاد
يك اكوسيس��تم مرطوب اس��ت كه باعث ايجاد يك

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

 )1-6تصفيه آب و تدابير معماري
از ديگر مشکالتي که جوامع شهري با آن مواجه
هس��تند مش��کل تامين آب و هزينه هاي تصفيه و
نگهداري آن مي باش��د.هم اکنون تالش هاي زيادي

ن��وع ريز اقليم در منطقه مي ش��ود كه باعث تعادل
دماي هوا ش��ده و در نتيجه اس��تفاده از انرژي براي
گرمايش و س��رمايش به ميزان قابل توجهي كاهش
مي يابد.
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راهکار ديگر مبتکران��ه اي که براي گرمايش به
کار گرفته شده است بدين صورت است که گرما در
آب رودخان��ه توليد و كنترل مي ش��ود و اين كار از
طريق عمل س��وزاندن گياهان صورت گرفته و توليد
گرما مي كند .الكتريس��يته و حرارت از طريق توليد
همزمان امكانات  ،در مركز مديريتي محيطي تامين
مي شود.
زباله هاي قابل احت��راق مي توانند براي گرمايش
منطقه اي سوزانده شوند ولي مقياس اجرايي مي بايد
به اندازه كافي وسيع باشد كه بتوان امكانات پاكسازي
گاز خروج��ي از دودك��ش و مراقبت هاي الزم جهت
جلوگيري از خروج آالينده هاي ديگر به جو را فراهم
كند( .تصوير )1-13
نتيجه گيري:
شهرها تنها توسط معماران  ،مهندسين و برنامه
ريزان ش��هري ساخته نمي ش��وند .شهرها مجموعه
هايي بس��يار پيچيده هس��تند که حاص��ل ترکيب
فاکتوره��اي بس��ياري از جمله فعالي��ت هاي مردم
هستند.
آنچه در اين مقاله آمد چند نمونه بود از تالش هايي
که جامعه معماري براي رس��يدن به پايداري شهرها

انج��ام داده ان��د  .همانط��ور که قبال اش��اره گرديد
پاي��داري کامل و واقعي هرگز قابل حصول نيس��ت.
فعاليت ه��اي صورت گرفته تنها گامي اس��ت براي
نزديک��ي ب��ه مفهوم پاي��داري که اولين ق��دم در را
رس��يدن به آن آموزش صحيح و هم��ه جانبه مردم
جامعه اس��ت .انتظار هر نوع مبارزه و تالش��ي بدون
آگاهي و کسب دانش امکان پذير نيست.
جامعه انس��اني بايد با بحران شديد زيست محيطي
آشنا شود و هر ايده نو و مؤثري براي رسيدن به پايداري
بيشتر بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرد.
"بدان که با پيمودن جاده اي مي تواني آن را بسازي"
(آنتونيو ماچادو)
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