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فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی :مروری بررویکردها،
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چکیده
در ساا ه ی اخیر ،ب توجه به بحران ه ی موجود در زمینه تغییر اقلیم ،مصاارا اژر ی آ ودود

ه ی زیساام محی

از یری

اژتش رات کربن ،موضوع راب ه فرم شهری آ اژر ی در شهره توجه پژآهشگران زی دی را در رشتهه ی مختلف به خود جلب کرده
ا سم .سترد

این حوزه ژ زیر منجر به تعدد تف سیر آ اژج م پژآهشه ی متنوع در خ صوص دامنه مشکل آ ژیز سنجش راب ه

بین فرم شهری آ اژر ی ب ا ستف ده از اژواع متغیره آ رآشه در مقی سه آ رآیکرده ی مختلف شده ا سم .این مق ده در پ ون
ا سم ب مرآر م دع ت اژج م شده درخ صوص راب ه فرم شهری آ اژر ی ( 119مق ده) ،به مق ی سه آ تحلیل متغیره آ رآشه در
مقی سه آ رآیکرده ی به ک ر رفته شده بپردازد .تحلیل مق الت که بین س ه ی  1974ت  2019در این حوزه اژت ش ر ی فتهاژد،
ژش ن داد م دع ت صورت رفته عمدت ً در ق دب  7دسته کل به موضوع "راب ه فرم شهری آ اژر ی" پرداختهاژد -1 :فرم شهری
(ب تأکید بر بخش س ختم ن آ ی یک از ش خصه ی مربویه به آیژه تراکم) آ اژر ی  -2فرم شهری (ب تأکید بر ک ربری زمین) آ
اژر ی -3فرم شهری (ب تأکید بر بخش حمل آ ژقل) آ اژر ی  -4فرم شهری (ترکیب از بخش س ختم ن آ حملآژقل) آ اژر ی -5
فرم شهری آ راب ه ون ب تغییر اقلیم ،جزایر حرارت  ،وس یش اقلیم آ پ یداری  -6فرم شهری آ ب ره ی حرارت  -7فرم شهری
آ مدیریم اژر ی ،ی برژ مه ریزی آ ساای ساامه ی اژر ی .در ژه یم علیرغم متنوع بودن رآیکرده  ،رآشه  ،مقی سه آ متغیره ی
استف ده شده ،چ دشه آ فرصمه ی مشترک آ ق بل استنت ج ارائه شده اسم .ژت یج این مق ده ح ک از ون اسم که موضوع راب ه
فرم شهری آ اژر ی امک ن ون را دارد که فراتر از رآیکرده  ،مقی سه آ رآشه ی تک رشتهای به دید ه یکپ رچه آ پوی دسم
ی بد.
کلیدواژهها :فرم شهری ،اژر ی ،متغیره  ،رآشه  ،مقی سه
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بی ن مسأده
شهرها حدود  60-80در صد کل انرژی م صرفی در جهان را به خود اخت صاص دادهاند(Pardo ;Cajot, et al.,2015:3366
 60-75 ،)Martinez,2015:1; Tereci et al.,2013; Pasimeni et al., 2014درصددد دیاکسددید کربن ( Tereci et
 )al.,2013; Liu et al., 2015و  60-80درصددد زازهای زلنانهای ( Pardo Martinez, 2015:1; Pasimeni et al.,
 )2014را در دن یا منتشدددر میکن ند .ب نابر این نقش مهمی در تالش ها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم ج هانی دار ند ( Ishii et

 .)al.,2010:4888; Wilson, 2013چرا که کاهش م صرف انرژیهای تجدید ناپذیر ،افزایش کارایی انرژی و همچنین کاهش
انتشارات کربن در شهرها به سیاستها و اقدامات انجام شده در بنش ساختمان (تقریباً با  %40از کل مصرف انرژی در شهرها) و
بنش حملونقل (تقریباً با  % 30از کل مصرف انرژی در شهرها) ( )Kim,2012:5بستگی دارد و در نتیجه برنامهریزان و طراحان
شهری در ایجاد شهرهایی با مصرف انرژی کمتر نقش مهم و تأثیرزذاری دارند چنانکه به اعتقاد استیمرز )2003( 1دو بنش مذکور
مستقیماً تحت تأثیر برنامهریزی و طراحی شهری میباشد.
فرم شهری از جمله عوامل تأثیرزذار بر مصرف انرژی در شهرهاست که تأثیر آن بر مصرف انرژی در بنش ساختمان و حملونقل
به طور ز ستردهای در مطالعات انجام شده در این حوزه پذیرفته شده ا ست .به طوریکه درک جامع از رابطه فرم شهری و م صرف
انرژی نقشددی کلیدی در ایجاد سددیاسددتهای کاهش اثرات تغییر اقلیم در مقیاس های منتلف به ویژه مقیاس شددهر و در نتیجه در
د ستیابی به پایداری شهری ( )Lo, 2016:213ایفا میکند .بنابراین شنا سایی و سنجش چگونگی این رابطه از اهمیت باالیی
برخوردار است.
هدف مقاله پیش رو فراتحلیل ادبیات شددناسددایی رابطه بین فرم شددهری و انرژی از طریق مقایسدده تطبیقی رویکردها ،روشها،
مقیاسها و متغیرهای موجود در پژوهشهای صورت زرفته و پا سنگویی به سه پر سش اصلی میبا شد؛ اول ،کدام رویکردها برای
شناسایی این رابطه وجود دارد؟ دستیابی به پاسخ این پرسش الزاماً منوط به تیبین مفهوم سازی فرم شهری و مصرف انرژی شهری
و شناسایی متغیرهای مربوطه است ،چرا که مقیاس و دامنه انتناب متغیرها و روشها را مشنص میسازد .دوم ،پژوهشگران در این
مطالعات با کدام چالشها روبرو ه ستند؟ و در نهایت ،چه فر صتهایی برای ارتقاء تجارب حا ضر وجود دارد؟ این پر سش برآمده از
آیندهنگری بوده و در پی شناسایی روندهای جدید و ارتباط دادن آنها با تجارب فعلی است .شناسایی این موانع و فرصتها ،امکان
برجسته ساختن زمینههایی برای همکاری کارآمد پژوهشگران را فراهم میسازد.
در پژوهش پیشرو ،تالش بر این است که خأل موجود در زمینه نبود انسجام و امکان مقایسه مطالعات انجام شده در حوزه ادبیات
زسترده مربوط به شناسایی و سنجش رابطه فرم شهری و انرژی برطرف زردد .در این راستا کلید واژزان "فرم شهری و انرژی" و
"رابطه میان فرم شهری و م صرف انرژی"در پایگاه دادههای علمی ( ،)Elsevier /Science Directدر ق سمت مو ضوع یا عنوان
مورد ج ستجو قرار زرفت که به یافتن 1361مقاله انجامید .به منظور شنا سایی یک زیرمجموعه قابل مدیریت از این مقاالت ،از بین
نتایج به د ست آمده مرتبطترین مقاالت که هر دو واژه "فرم شهری" و یا "انرژی" و م شتقات آنها را در بردارند ،عمدتاً بر بنش
ساختمان متمرکزند و همچنین مربوط به کشورهای حوزه خاورمیانه و به ویژه ایران هستند (یعنی  143مقاله) انتناب شدند .از این
تعداد 24 ،مقاله علیرغم اینکه عناوین آنها دربرزیرنده واژزان مورد نظر این تحقیق هسدددت به دلیل عدم همنوانی از نظر محتوا با
دیگر مقاالت مدنظر این پژوهش و تعلق دا شتن به حوزههای علوم دیگر مانند کیفیت زندزی ،سالمت ،بهدا شت و غیره از لی ست
منابع این مقاله حذف شدددند .این فرآیند سددبش شددد که در نهایت  119مقاله در زمینه رابطه میان فرم شددهری و انرژی به عنوان
نمونههای موردی این مطالعه با روش فراتحلیل واکاوی شددوند .نتایج فراتحلیل صددورت زرفته از مجموع مقاالت منتنش در ادامه
ارائه میشود.

). Steemers (2003
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مب ژ ژظری
فرم شهری
فرمهای شهری که تنها از طریق برر سی تحوالت و جابهجاییهایی که در طی تاریخ برای اجزاء آنها اتفاق میافتد قابل برر سی
هستند ،به کمک سه جزء فضاهای ساخته شده ،فضاهای باز و فعالیتهای مستقر در آنها تعریف میشوند .مطالعه فرمهای شهری
دارای "سطوح وضوح "1منتلفی نظیر ساختمان ،قطعه ،بلوک خیابان ،شهر و منطقه است (محملی ابیانه.)164 :1390 ،
به طور کلی فرم شددهری که به اعتقاد جمالی ( )1394تنها با توجه به شددکلزیری آن در طول زمان قابل فهم اسددت (جمالی،
 ،)86 :1394به طرح فیزیکی و طراحی یک شهر ا شاره دارد و شامل تراکم ،طرح خیابان ،حملونقل ،ا شتغال و دیگر مناطق فعالیت
شهری و ویژزیهای طراحی شهری ا ست .فرم شهری موجود مح صولی از عوامل متعدد مانند عوامل اقت صادی منطقهای ،م سیر
توسعه اقتصادی ،ترکیبی از عوامل سیاستی و قوانین ( )Safirova et al.,2007:2و بازتابدهنده ساختار اجتماعی و اقتصادی مسلط
بر جامعه شهری است (یوسفی فر .)220 :1384 ،از دید دانشمندان منتلف از جمله چن 2و همکارانش ( )2011فرم شهری که اشاره
به چیدمان فضایی کاربریهای شهری در یک منطقه شهری دارد ،تأثیرات عمیقی بر مصرف انرژی شهری دارد.
فرم شهری آ اژر ی
فرم شهر دارای دو نوع تأثیر مستقیم ( )Ewing and Rong,2008و غیر مستقیم( )Liu & Shen, 2011بر مصرف انرژی
(و د ستیابی به تو سعه پایدار) میبا شد( .)Li et al.,2016:181بنابراین درک رابطه بین فرم شهر و م صرف انرژی و چگونگی آن
میتواند دان شی از فرآیند م صرف انرژی در نواحی شهری و در نتیجه امکان ارائه ا ستراتژیهای منا سشتر در این زمینه را فراهم
سازد.
مرآری بر من بع م دعه ب تأکید بر مبحث فرم شهری
در چند دهه اخیر محققین ب سیاری تالش کرده اند رابطه بین فرم شهری و انرژی را از جوانش منتلف تئوری و عملی شنا سایی
کرده و به چگونگی آن بپردازند هر چند که از نظر راندولف فرم شهری همچنان ابزاری بینظیر اما بدون شواهد تجربی منا سش در
زمی نه انرژی اسدددت( Li et al.,2016:182به ن قل از  .)Randolphبه عنوان م ثال Asfourو،)2015( Alshawaf
 Robinsonوهمکارانش( Robinson ،)2017وهمکارانش( Arboit ،)2007و همکارانش( )2008به همراه بسدددیاری دیگر از
محققین از طریق زونهشددناسددی بنا ( ،)Quan et al.,2016:127بررسددی فرم شددبکه شددهری و بنش حمل و نقل ( Sosa et
 ،)al.,2017; Modarres,2013; Cooper et al.,2001تراکم (،)Asfour & Alshawaf,2015; Hsieh et al.,2017
فاکتورهای اجتماعی-اقتصددادی ( ،)Ye et al.,2017پتانسددیل تولید انرژی خورشددیدی( Arboit et al.,2010; Arboit et
 ،)al.,2008کاربری زمین ( )Hsieh et al.,2017; Pardo Martínez,2015و دیگر عوامل به بررسددی نحوه اثرزذاری فرم
شدهری بر عملکرد سداختمان ،)Asfour & Alshawaf,2015; Robinson et al.,2017(3خیابان یا کانیونهای شدهری(4
 ،)Strømann-Andersen & Sattrup,2011; Futcher & Mills,2013; Alobaydi et al.,2016بلوکهای شهری(5
 ،)Bhiwapurkar,2013;Bres et al.,2015; Arboit et al.,2010واحدهای همسایگیFonseca & Schlueter,2015; (6
 ،)Robinson et al.,2007; Drouilles et al.,2017بددنددشهددای شددددهددریHsieh et al.,2017; Liu & (7
 )Sweeney,2012و شددهر )Rodríguez-Álvarez,2016;Pardo Martínez,2015( 8به لحاظ تولید ویا مصددرف انرژی
پرداختهاند .زروه دیگری شددامل  Cajotو همکارانش( )2015و  Yangو  )2016( Yanشددروع به آزمودن این ایده کردند که فرم
شهری به عنوان یک سی ستم پیچیده شامل اجزاء و ویژزیهای متعددی می شود .با این حال ،اغلش مطالعات صورت زرفته تو سط
1.

Resolution
Chen
3. Building
4. Urban Canyon
5. Urban Block
6. Neighborhood
7. Urban Districts
8. City or Town
2.
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این افراد تنها یک یا چند عامل مشنص را مورد بررسی قرار دادهاند و با مروری بر آنها می توان دریافت که فرم شهری یک مفهوم
چند بعدی ا ست و رابطه علیّت پیچیده موجود در آن با ا ستفاده از روشهای میانر شتهای قابل برر سی ا ست ،درحالیکه تنها تعداد
معدودی از مطالعات صورت زرفته به این مسئله پرداختهاند.
به طور کلی مطالعات مرور شده در این مقاله را میتوان در قالش  7دسته کلی به شرح ذیل طبقهبندی کرد:
جدآ  .1دسته بندی کل

مق الت مرآر شده

موضوع

منابع

تعداد

1

فرم شهری ( با تأکید بر بنش
ساختمان و یا یکی از شاخصهای
مربوطه به ویژ ه تراکم) و انرژی

Asfour & Alshawaf, 2015; Clark, 2013; Dawodu & Cheshmehzangi,
2017; Hsieh et al., 2017; Larivière & Lafrance,1999; Rylatt et al.,
2003; Steemers,2003; Yongling, 2011; Zamani et al.,2018

27

%23

2

فرم شهری ( با تأکید برکاربری
زمین) و انرژی

Inturri et al.,2017; Liu & Shen, 2011; Pardo Martínez,2015; Hsieh et
al., 2017; Larson et al., 2012; Owens, 1992; ; Stevens & Senbel,
2017

8

%7

فرم شهری (با تأکید بر بنش
حملونقل) و انرژی
فرم شهری (ترکیبی از بنش
ساختمان و حملونقل) و انرژی
فرم شهری و رابطه آن با تغییر
اقلیم ،جزایر حرارتی ،آسایش
اقلیمی و پایداری
فرم شهری و بارهای حرارتی
فرم شهری و مدیریت انرژی ،یا
برنامه ریزی انرژی یا سیاستهای
انرژی

Frost et al., 1997;Keirstead & Shah, 2011; Liu et al.,2015 ;Marique
et al.,2013; Modarres,2013;2017

27

%23

Gu et al., 2013; Mörtberg et al., 2017; Muñiz et al., 2013; Stephan et
al., 2013; Yezer et al.,2012

23

%19

;Alobaydi et al.,2016; Banister et al.,1997; Bhiwapurkar,2013
Emekci & Kayasü,2017; Lo, 2016; Robinson et al., 2007; Stevens
& Senbel, 2017; Yin et al.,2018

11

%9

;Javanroodi et al.,2018; Hemsath, 2016 Abdallah,2015

12

%10

& Cajot et al., 2015; Clair ,2009;Sampaio et al., 2013; Sadownik
Jaccard, 2001

11

%9

3
4
5
6
7

درصد

اغلش مطالعات شهری در حوزه انرژی ،به یک یا چند جنبه از جوانش متعدد مربوط به انرژی در شهرها پرداختهاند .به عنوان مثال
برخی از این مطالعات صرفاً به مصرف انرژی در بنش حملونقل ( Anderson et al., 1996; Da Silva et al., 2007; Li
; )et al.,2016; Gilbert & Dajani, 1974اشددداره دارند ،برخی صدددرفاً به مصدددرف یا تولید انرژی در بنش سااامان م
( )Javanroodi et al., 2019; Li et al., 2018a; Cerezo et al.,2017; Sosa et al.,2018میپردازند و برخی دیگر
هم هر دو بنش ساختمان و حملونقل را به صورت همزمان ( Byrd et al., 2013; Makido et al., 2012; Silva et al.,
 )2018ویا حتی به طور کاملتر مصرف انرژی مستقیم و غیر مستقیم در بنش ساختمان ،حملونقل و مواد غذایی را مورد بررسی
قرار دادهاند (.)Wiedenhofer et al.,2013
زوایای منتلف ارتباط بین فرم شهر و انرژی در شهر توسط محققین حوزههای منتلف مورد تحلیل قرار زرفته است هرچند غالش
آنها بر روی بنش حملونقل تمرکز دارند( )Li et al.,2016:181و تاثیر فرم شهری بر تولید یا مصرف انرژی در بنش ساختمان
به ویژه ساختمانهای مسکونی جستاری جدید در تحقیقات است( .)Kim,2012:11تعداد و درصد کلیه مقاالت مرور شده در این
مطالعه را می توان در جدول و شکل شماره  1به تفصیل مالحظه نمود.
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شکل  .1درصد مق الت چ پ شده در زمینه راب ه فرم شهر آ اژر ی بر اس س دسته بندی کل هفم ژه

متغیره ی فرم شهری در آاک آی راب ه فرم شهر آ اژر ی
با بازخوانی مطالعات انجام شده می توان دریافت که محققین منتلف در شنا سایی و سنجش رابطه فرم شهری و انرژی با توجه
به مقیاس مطالعه ،اهداف پژوهش و همچنین اطالعات در د سترس و برخی مالحظات دیگر هر یک به برر سی یک یا چند مورد از
متغیرهای فرم فیزیکی شهر پرداختهاند .مهمترین متغیرهای به کار زرفته شده در این مطالعات عبارتند از :
جدآ  .2مهمترین متغیره ی فرم فیزیک شهر در س وح فض ی مختلف
س ح
فض ی

مهمترین متغیره ی فرم فیزیک شهر

توده

ساختمان
 /بلوک
ساختمانی

مصالح

بازشوها
وسطوح

توده
کامیونیتی
 /واحد
همسایگی
 /محله

سطوح
معابر

تأثیر بر عرضه ی تق ض ی اژر ی *

تراکم ،ارتفاع ، 1FAR ،نوع (الگوی) ساختمان،
تعداد طبقات ،تعداد واحد در هر طبقه ،جهت
ساختمان ،عمق ساختمان و پالن ،اندازه
ساختمان و حجم آن ،مساحت همکف،
مساحت پالن ،قدمت ساختمان ،کاربری،
موقعیت ،2نسبت پوشش ،3زاویه انسداد4
مصالح (سقف) ،نوع و میزان عایق بندی ،نوع
قاب پنجره ،نسبت صیقلی بودن نما ،5دیوارهای
خارجی

مساحت بازشوها ،مساحت سطوح خارجی و
سقف

تراکم ،FAR ،ارتفاع ساختمانها ،تعداد طبقات،
نوع (الگوی) ساختمان یا واحدهای مسکونی،
جهت ساختمان ،اندازه ساختمان ،قدمت
ساختمان ،مساحت ،شکل و چیدمان ساختمان
ها ،کاربری ،تعداد طبقات ساختمان ،ابعاد و
شکل قطعه ،نوع واحد همسایگی ،جهت واحد
همسایگی ،موقعیت ()siting
ویژزی کالبدی سطح (مصالح ،رنگ و جنس یا
بافت) ،مصالح نما ،ضریش تبادل حرارتی پنجره
( ،(u-valuesنسبت سطح پنجره به سطح
دیوار ،نسبت صیقلی بودن
جهت خیابانها ،چیدمان یا طرح خیابان (ابعاد و
شکل خیابان) ،عرض خیابان ،نوع شبکه

سدداختمانهای ردیفی نسددبت به سدداختمانهایویالیی ،آپارتمانی و بلندمرتبه به ترتیش %19/5 ،%12
و  %28به طور متوسدددط انرژی کمتری مصدددرف
میکنند .زیرا فشددردزی به صددورت افقی نسددبت به
فشددردزی عمودی تأثیر بیشددتری در افزایش کارآیی
انرژی دارد.
سددداخت مان های شدد مالی-جنوبی نسدد بت بهساختمانهای شرقی-غربی انرژی بیشتری مصرف
میکنند.
هریک متر افزایش عمق پالن (از 14متر به باال)منجر به افزایش  4832کیلو وات سدداعت مصددرف
انرژی برق در سال می شود.
  10درصد افزایش در زاویه انسداد ،باعث می شودمصرف انرژی نیز  %10افزایش یابد.
با افزایش نسددبت پوشددش سدداختمان از  0/12تا ،0/48کل مصدددرف انرژی در یک سدددال تا %36
کاهش مییابد.
با طراحی مناسددش چیدمان سدداختمانها ،درختان ومصددالح سدداختمانی در واحدهای همسددایگی از نظر
انعکاس نور و ضرایش تبادل حرارتی ،برای د ستیابی
به دمای آ سایش در داخل ساختمان حداقل تا %21
انرژی کمتری در طول تایستان مصرف میشود.
جهت زیری خیابان ها در واحدهای همسایگی بایدبر اساس عرض جغرافیایی نواحی شهری باشد.
در اقلیم های خشددک ،ایجاد سددایه در خیابانهایشرقی -غربی ب سیار د شوار ا ست .در مقابل خیابان
های شمالی جنوبی به راحتی سایه مورد نیاز را جهت
ایجاد خرداقلیم مطلوب تر فراهم می کنند.

من بع

Asfour & Alshawaf,
& 2015; Brandoni
Polonara, 2012; Ewing
& Rong,2008; Futcher
;& Mills, 2013
;Hargreaves et al., 2017
;Robinson et al., 2017
Rodríguez-Álvarez,
;2016; Rylatt et al., 2003
;Steadman et al., 2014
;Silva et al., 2017b
Steemers, 2003; Zhou et
al., 2016a

;Alobaydi et al.,2016
Ko,2012; Yang et al.,
;2016; Li et al., 2018a
;Marique & Reiter,2014
Grosso, 1998; Sosa et
& al., 2018; Dawodu
;Cheshmehzangi, 2017
;Futcher & Mills, 2013
& Guhathakurta
Williams, 2015; Li et al.,
;2016; Quan et al., 2016
Fonseca & Schlueter,
2015; Robinson et al.,
2007; Drouilles et al.,
2017; Stephan et al.,
;2013; Hemsath, 2016
Rode et al.,2014

1.

Floor Area Ratio
Site
3. Coverage Ratio
4 . Obstruction angle: Average Obstruction angle in the two main axes
5. Glazing ratio
2.
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فضای باز

توده
بلوک
شهری /
بنش /
زون

بلوک
معابر
فضای باز

توده
شهر /
منطقه

معابر
فضای باز

ارتباطی ،نسبت ارتفاع ساختمان ها به عرض
خیابان
اندازه ،جهت و شکل فضاهای باز شهری،
نسبت ارتفاع ساختمان به فاصله بین آنها،
ضریش دید به آسمان ،1میزان فضای سبز
تراکم  ،FAR ،ارتفاع  ،کاربری زمین ،جهت
ساختمان ،جهت نمای ساختمان ،نوع ساختمان
 ،اندازه ساختمان ،تعداد اتاق در ساختمان ،کل
مساحت همکف ،عمر ساختمان ،نسبت سطح
به حجم ساختمان ،کاربری (ساختمان) ،نسبت
منطقه غیرفعال covered surface ،2
چیدمان و طراحی بلوک /اندازه ،شکل و هندسه
یلوک ،فشردزی بلوک ،جهت بلوک ،طول
بلوک ،نسبت سطح به حجم بلوک ،کاربری
(بلوک)
نسبت ارتفاع به عرض خیابان ،جهت و عرض
خیابان ،اندازه شبکه معابر ،دسترسی
ضریش دید به آسمان ،پوشش زیاهی،
تراکم ،FAR ،تراکم جمعیتی ،پوشش خارجی
ساختمان ،4مساحت پوشش ،جهت ،شکل،
اندازه شهر ،اندازه قطعات ،مساحت ساختمان،
فشردزی ،کاربری ،نوع (الگوی) ساختمان،
مصالح ،شکل و طرح 5ساختمانها ،شیش بام
شبکه معابر ،دسترسی ،طراحی خیابان ،هندسه
خیابان
شاخص فضای باز ،ضریش دید به آسمان،
انسداد دید به آسمان ،6زاویه افق شهری7

افزایش  25درصدددی سددطح فضددای سددبز درواحدهای همسدددایگی می تواند به طور متوسدددط تا
2درجه سانتیگراد دمای روزانه را کاهش دهد.
نصدددش پنل های خورشدددیدی بر روی سدددقفساختمانها در بلوکهای مورد مطالعه در شهر ماکائو
(چین) ،تقریباً تا  % 10انتشدددارات کربن را کاهش
میدهد و دو زروه از ساختمانها شامل ساختمانهای
دارای حیاط باز و سدداختمانهای بلندمرتبه بیشددترین
پتانسیل برای تولید انرژی خورشیدی را داند.
 ایجاد شدددهرهای کارآ از نظر حرارتی در مناطقخشک ،به بهترین ترکیش از فرم های شبکه شهری
و طراحی کانیون3های شهری نیاز دارد .دمای هوا در
خیابانهای شهری فشرده و بدون درخت در مقایسه
باخ یا بان هایی که درخت کاری شدددده هسدددت ند،
بعدازظهرها تا 10/2 cو شدددش ها تا 1/7 cزرمتر
هسددتند و سدداختمانهای واقع در آنها تا  %65انرژی
برق بیشتری مصرف میکنند.
نواحی مسکونی فشرده نسبت به نواحی پراکنده %20انرژی کمتری مصرف میکنند.
 فاصله بین ساختمانها و عرض معابر در چیدمان (طرح) واحدهای همسایگی با ساختمانهای ردیفی،
بیشترین تأثیر بر سایهاندازیها و در نتیجه مصرف
انرژی دارد.
 ساختمانهای متصل نسبت به ساختمانهایمنفصل بین  20%تا  % 35انرژی زرمایشی کمتری
مصرف می کنند.

;Bhiwapurkar,2013
;Ko,2012; Li et al., 2016
Wilson, 2013; Sosa et
al., 2017; Eicker et al.,
;2015; Silva et al., 2018
;Tsirigoti & Bikas, 2017
;Yang & Yan, 2016
Zhou et al., 2016a; Ishii
et al., 2010; Hemsath,
2016; Osório et al.,
2017; Keirstead & Shah,
;2011; Ratti et al., 2005
;Vartholomaios, 2017
Arboit et al., 2010; Rode
et al.,2014; Stephan et
al., 2013; RodríguezÁlvarez, 2016
;Alobaydi et al.,2016
Banister et al.,1997; Da
;Silva et al., 2007
Wiedenhofer et al.,
;2013; Yin et al., 2013
;Larson et al., 2012
;Larson & Yezer, 2015
;Mörtberg et al., 2017
Liu et al., 2015; Byrd et
al., 2013; Muñiz et al.,
2013; Lo, 2016

*جهت دستیابی به اطالعات تفصیلی در مورد هریک از متغیرهای فرم فیزیکی شهر و چگونگی تأثیر آنها بر تولید یا مصرف انرژی به متن رساله نویسنده مسئول رجوع شود.

محققان منتلف متغیرهای متنوعی را با توجه به هدف پژوهش ،حوزه حرفهای و رشته تحصیلی ،امکانات موجود مانند نرمافزارها،
مدلها و تکنیکهای منتلف (که در بنش های بعد اشاره خواهد شد) و همچنین دادهها و اطالعات در دسترس در سطوح فضایی
سل سله مراتبی به کار زرفتهاند .به طور کلی این متغیرها در مقیاس تک بنا در قالش سه د سته  -1:توده ساختمانی -2م صالح و-3
باز شوها و سطوح ساختمان قابل تفکیک ه ستند و در مقیاسهای دیگر این متغیرها در قالش سه د سته -1 :توده ساختمانی -2
فضاهای باز و  -3معابر شناسایی میزردند.
با توجه به اینکه از یک سددو هریک از مقاالت مرور شددده مجموعهای متفاوت از متغیرهای اسددتنراش شددده در جدول فوق را در
شبیهسازیها ،مدلسازیها و تحلیلهای مرتبط به کار زرفتهاند و از سوی دیگر برخی از آنها حوزههای مدیریت و برنامهریزی انرژی
و یا انواع مدل سازیها ،عملکرد انرژی و غیره را مدنظر دارند بنابراین اظهار نظر قطعی یا مقای سهای در مورد چگونگی تأثیر آنها در
تولید یا م صرف انرژی ممکن نی ست و در جدول فوق حتی االمکان اثرات برخی از متغیرهای اح صاء شده بر تولید یا م صرف انرژی
ارائه شده است.
به طور کلی بنش عمدهای از تحقیقات ،از این ایده که فرم شهری بر م صرف انرژی تاثیر می زذارد و فرم های پراکندهتر منجر
به افزایش مصرف انرژی می شوند ،حمایت می کنند .اما تحلیلهای انجام شده در رابطه با متغیر تراکم هیچگونه اظهار نظر قطعی
و قابل تعمیمی ارائه نمیکنند .بدین ترتیش که برخی محقیق تأثیر افزایش تراکم بر کاهش مصددرف انرژی را تأیید و برخی دیگر رد
کردهاند و در نتیجه تاکنون استنتاش قطعی و جامعی از تأثیر این متغیر کلیدی بر تولید یا مصرف انرژی ارائه نشده است.
1. Sky

View Factor
Zone Ratio
3. Urban Canyon
4. Building Envelope
5. Layout
)6. Obstruction Sky View (OSV
)7. Urban Horizon Angle (UHA
2 . Passive
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مرآری بر من بع منتخب ب تأکید بر حوزه اژر ی
در دهه اخیر ،مطالعات شهری به طور روزافزون به موضوع انرژی در سطوح منتلف تمرکز دارند تا درآینده بستری مناسش جهت
ایجاد شهرهای پایدار از لحاظ انرژی فراهم آورند .در رابطه با این حوزه مطالعات برر سی شده در این مقاله را می توان در 3د سته
کلی طبقه بندی کرد -1 :مدیریت ،سددیاسددتگذاری و برنامهریزی انرژی  -2عملکرد ،کارآیی ،تقاضددا و عرضدده انرژی  -3روشها،
مدلها و ابزارهای شبیه سازی و برآورد انرژی (جدول شماره .)3
جدآ
ردیف

موضوع کلی

1

مدیریت ،سیاستگذاری و
برنامهریزی انرژی

2

عملکرد انرژی( 9مورد) ،تقاضا
و عرضه انرژی( 64مورد)،
کارآیی انرژی ( 8مورد)

3

روشها ،مدلها و ابزارهای
شبیه سازی و برآورد انرژی

 .3دسته بندی مق الت مرآر شده در حوزه اژر ی
منبع ( سال)

تعداد

Brandoni & Polonara, 2012; Cajot et al., 2015; Cajot et al.,
& 2017; Clair,2009; Futcher & Mills, 2013; Sadownik
;Jaccard, 2001; Jaccard et al., 1997; Pardo Martínez, 2015
Sadownik &; Prasad et al., 2014; Sampaio et al., 2013; Torabi
Moghadam et al., 2017
Ahmadi Venhari et al.,2019; Li, 2011; Owens, 1992; Resch et
al., 2016; Silva et al., 2017a; Soares et al., 2017; Wang & Li,
& 2017; Javanroodi et al.,2019; Khalil,2009; Dar-Mousa
Makhamreh,2019; Yüksek & Esi̇ n,2013, Zamani et al.,2018
Anderson et al., 2015; Huang et al., 2015; Keirstead et al.,
& 2012; Koutra et al., 2018; Larivière & Lafrance, 1999; Liu
;Sweeney, 2012; Pasimeni et al., 2014; Robinson et al., 2007
Shi et al., 2017; Yang & Yan, 2016; Zucchetto, 1983; Cerezo
et al.,2017

درصد

13

%11

94

79%

12

%10

بر اسداس جدول فوق ،اغلش مقاالت مورد تحلیل در زمینه رابطه فرم شدهری و انرژی (تقریباً  ،)%79موضدوع عرضده و تقاضدای
انرژی و یا عملکرد و کارآیی انرژی را مد نظر قرار داده و دو حوزه دیگر شامل -1 :مدیریت ،سیا ستگذاری و برنامهریزی انرژی و
 -2روشها ،مدلها و ابزارهای شبیه سازی و برآورد انرژی هر یک تقریباً  % 10از مطالعات را به خود اخت صاص دادهاند .این ارقام
به خوبی خأل موجود در ادبیات مربوط به دو حوزه اخیر را نشان میدهند.
بخشه ی مصراکننده اژر ی در شهره
محققین در مطالعات مربوط به شناسایی و سنجش رابطه فرم شهری و انرژی ،دستهبندیهای متفاوتی از انواع بنشهای مصرف
کننده انرژی در شهرها ارائه میکنند (جدول شماره  )4که به نظر میر سد برخی از این د ستهبندیها (مانند د ستهبندی ارائه شده
توسط اندرسون و همکارانش در سال  )2015صحیح نمیباشد:
محق  /ژویسنده
اندرسون و همکاران
ماکیدو و همکاران ؛
درموسی و منمره

جدآ  .4بخشه ی مصرا کننده اژر ی در شهره
اژواع مصرا اژر ی در شهر
س
انرژی نهفته ،1عملکردی ،2حملونقل ،3و مصرف4
2015
-1صنعت  -2خدمات  /تجاری -3مسکونی  -4حمل و نقل
2012

برندونی و پولونارا

2012

پاردو مارتینز

2015

استیمرز

2003

صدددنعت ،حملونقل ،سدددکونت ،خدمات عمومی /تجاری و
کشاورزی
 -1بنش م سکونی  -2بنش صنعت  -3بنش حملونقل
 -4بنش خدمات  -5سدددایر (مانند سددداختمانهای دولتی،
روشنایی معابر و غیره)
 -1صددنعت  -2سدداختمانهای تجاری  -3سدداختمانهای
مسکونی  -4اتومبیلها  -5وسایل حملونقل ریلی و هوایی
و اتوبوسها  -6وسایل حملونقل کاالها

منبع
Anderson et al., 2015:153
;Makido et al., 2012:60
& Dar-Mousa
)Makhamreh, (2019
& Brandoni
Polonara,2012:326
Pardo Martinez,2015:3

Steemers,2003:4

1.

Embodied Energy
Operational Energy
3. Transportation
4. Consumption
2.
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بر اسدداس مطالعات تحلیل شددده در این تحقیق ،مصددرف انرژی شددهرها عمدتاً مربوط به  4بنش اصددلی شددامل -1 :بنش
ساختمان(اعم از ساختمانهای م سکونی ،تجاری ،اداری ،آموز شی و غیره)؛  -2بنش حملونقل(اعم از م سافر و یا کاال به صورت
هوایی ،زمینی وآبی)؛  -3بنش صنعت و  -4بنش ک شاورزی میبا شد که از دید پژوه شگران دو بنش ساختمان و حملونقل در
غالش شهرهای مورد مطالعه بیشترین مصرف انرژی در شهرها را به خود اختصاص میدهند.
همچنین ،مهمترین انواع مصارف انرژی در ساختمانهای یک شهر نیز عبارتند از انرژی مورد نیاز جهت :زرمایش( (Hemsath,
 ،2016;Silva et al., 2018; Vartholomaios,2017سددرمایش ( Tsirigoti & Bikas, 2017; Wiedenhofer et
 )al., 2013و روشنایی فضا (،)Fonseca & Schlueter, 2015; Ratti et al.,2005زرمایش آب ( ;Hsieh et al.,2017
 ،)Stephan et al., 2013و سایل الکتریکی ( ،)Stephan et al., 2013; Hsieh et al., 2017تهویه هوا ( Stephan et

 )al., 2013و پنتوپز(.)Stephan et al., 2013; Ye et al., 2017
نتایج حا صل از فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه رابطه فرم شهری و انرژی در شکل شماره  2به طور خال صه به ت صویر
کشیده شده است:

شکل  .2مد مفهوم ح صل از فراتحلیل من بع

بر اساس منابع منتنش در این مقاله ،به نظر میرسد فرم شهری و انرژی در یک رابطه دوسویه تحت تأثیر ویژزیهای اجتماعی،
اقت صادی ،جغرافیایی ،تکنولوژیکی و سیا سی-مدیریتی شهرها ه ستند و شنا سایی ،اندازهزیری و تحلیل این رابطه در مقیاسهای
ف ضایی و زمانی منتلف از طریق مجموعهای از متغیرها مانند تراکم ،ن سبت ارتفاع به عرض خیابانها( ،)H/Wارتفاع ساختمانها و
 ...صورت میپذیرد.
بنابراین هر محقق با توجه به :الف) حوزه مورد نظرخود در زمینه انرژی (جدول شماره )3؛ ب -مقیاس فضایی و زمانی مورد نظر؛
ش -بنش تولید یا م صرف کننده انرژی در شهر ( شامل بنشهای م سکونی ،حملونقل ،صنعتی و  ) ...و یا انواع م صرف انرژی در
ساختمان (زرمایش ،سرمایش ،رو شنایی و )...؛ و د-متغیرهای متنا سش با مقیاس ف ضایی موردنظر ،میتواند رویکرد ،روش ،ابزار و
نرمافزار مرتبط را انتناب نموده و نهایتاً به تحلیل رابطه فرم شهری و انرژی در محدوده مورد مطالعه بپردازد.
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رآش پژآهش
مقاله حاضر ادبیات اخیر در حوزه رابطه میان "فرم شهری و انرژی" را از طریق فراتحلیل مقاالتی که از مرتبطترین شبکه ادبیات
علمی ( )Elsevier /Science Directزردآوری شده ،مرور میکند .در این راستا در پایگاه دادههای علمی نامبرده ،کلیدواژزان
"فرم شهری و انرژی" و نیز "رابطه میان فرم شهری و مصرف انرژی"در قسمت موضوع یا عنوان مورد جستجو قرار زرفت که به
یافتن 1361مقاله انجامید .به منظور شناسایی یک زیرمجموعه قابل مدیریت از این مقاالت ،از بین نتایج به دست آمده مرتبطترین
مقاالت که هر دو واژه "فرم شهری" و یا "انرژی" و مشتقات آنها را در بردارند ،عمدتاً بر بنش ساختمان متمرکزند و همچنین
مربوط به کشورهای حوزه خاورمیانه و به ویژه ایران هستند (یعنی  143مقاله) انتناب شدند .از این تعداد 24 ،مقاله علیرغم اینکه
عناوین آنها دربرزیرنده واژزان مورد نظر این تحقیق هست به دلیل عدم همنوانی از نظر محتوا با دیگر مقاالت مدنظر این پژوهش
و تعلق داشتن به حوزههای علوم دیگر مانند کیفیت زندزی ،سالمت ،بهداشت و غیره از لیست منابع این مقاله حذف شدند .این فرآیند
سبش شد که در نهایت  119مقاله در زمینه رابطه میان فرم شهری و انرژی به عنوان نمونههای موردی این مطالعه با روش فراتحلیل
واکاوی شوند .شکل شماره  3این فرآیند سیستماتیک از انتناب مقاالت مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  .3فرویند مرآر سیستم تیک مق الت منتخب

بنابراین در مجموع  119مقاله که بین سالهای  1974و  2019م .منتشر شدهاند ،در خالل مطالعه تحلیلی حاضر بر اساس معیارهای
تعیین شده در بنش بعد ،با یکدیگر مقایسه میشوند(شکل شماره  .)4به طور کلی اهداف این مطالعه مروری عبارتند از -1 :شناسایی
موضوعات پژوهشی منتلف که تا به امروز در زمینه رابطه فرم شهری و مصرف انرژی صورت زرفته است؛ به طور مشنصتر (با
تأکید برکشورهای حوزه خاومیانه و به ویژه ایران) -2 ،تحلیل مطالعات انجام شده در این رابطه در مقیاسهای فضایی و زمانی مناسش
؛  -3شناسایی رویکردها ،روشها و تکنیکهای به کار زرفته شده درآنها و - 4شناسایی چالشها و فرصتهای موجود جهت شناسایی
رابطه بین فرم شهری و انرژی.

78%

2%

2%

%5

13%

1970-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

درصد

2011-2019

تعداد

شکل  .4تعداد مق الت مرآر شده پژآهش ح ضر بر اس س س

اژتش ر
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نمودار فوق ،زویای این است که موضوع رابطه فرم شهری و انرژی در طول زمان به ویژه در دهه اخیر ،توجه پژوهشگران زیادی
را به خود جلش کرده است.

رآیکرده آ رآشه
رویکردهای متفاوتی در مقاالت مرور شددده در این تحقیق برای شددناسددایی ویا سددنجش رابطه فرم شددهر و انرژی به کار زرفته
شدهاند .این رویکردها را به طور کلی می توان در دو دسته به شرح ذیل بیان کرد:
• رآیکرد عرضه آ تق ض ی اژر ی
مقاالت مورد بررسددی در مطالعه حاضددر به طور کلی دو نوع رویکرد (عرضدده و تقاضددای انرژی) را در شددناسددایی رابطه بین فرم
شددهری و انرژی در بر میزیرند .تعداد بسددیار اندکی از آنها ( )% 1صددرفاً به "عرضدده انرژی "1آن هم با تأکید بر پتانسددیل انرژی
خورشیدی توجه داشته ( )Arboit et al., 2008; Grosso, 1998و بنش عمدهای از آنها ( )% 81صرفاً به "تقاضای انرژی"2
توجه دارند( ;Bhiwapurkar,2013; Felimban et al.,2019; Ozturk,2005;Silva et al., 2017a; Yin et al., 2018
 .)Yongling,2011در میان مقاالت مرور شده تعداد اندکی ( )% 18هم هر دو حوزه عرضه و تقاضای انرژی را به طور همزمان
مورد برر سی قرار دادهاند( ( )Robinson et al., 2007; Zhou et al., 2016aشکل شماره  )5نکته جالش توجه در خ صوص
دسته اخیر اینکه این مقاالت عمدتاً بر برنامهریزی انرژی تمرکز دارند.

تقاضای انرژی
%81

عرضه و تقاضای
انرژی…
عرضه انرژی…
عرضه انرژی

عرضه و تقاضای انرژی

تقاضای انرژی

شکل  .5درصد مق الت مرآر شده بر اس س رآیکرد عرضه آ تق ض ی اژر ی

• رآیکرد تجرب آ تئوری
منابع مرور شده در مقاله حا ضر به طور کلی در قالش دود سته رویکرد  -1 :تجربی 3و -2تئوری قابل تفکیک ه ستند .این منابع
عمدتاً از تحلیلهای آماری مانند رزر سیون و ضریش همب ستگی و یا از انواع مدلها برای مدل سازی و نرمافزارهای منتلف مانند
 Energy plus, Design Builder, Doe2, Ecotectبرای شبیهسازی و همچنین سناریو نویسی استفاده کردهاند .با توجه به
بررسدددیهای انجام شدددده از مقاالت انتنابی تحلیلهای آماری در دسدددته رویکرد تجربی و دیگر روشها ( شدددامل مدلسدددازی،
سناریونویسی و شبیهسازی) در دسته رویکرد تئوری قرار میزیرند (جدول شماره .)6

1.

Energy supply
Energy demand, energy consumption, energy use
3. Empirical
2.
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جدآ  .6رآیکرده در من بع منتخب بر اس س رآشه  ،مد ه آ تکنیکه ی مورد استف ده در وژه
رآیکرد

مد  ،تکنیک ی ژرم

رآش

افزار
انواع رزرسیون
انواع همبستگی

تجربی

تنمین 1رابطه از طریق
تحلیلهای آماری

زمانی2

سریهای
تحلیل حساسیت

SEM (Structural
)Equation Model

سایر آزمونهای آماری
مدل شبکه عصبی
مدلسازی ( 3تنمین با مدل)

مدل LT
سایر

تئوری

تحلیل

سناریو4

سناریو سازی

من بع
;Ewing & Rong, 2008; Roshan et al.,2017
Steemers, 2003
Guhathakurta & Williams, 2015; Roshan et
al.,2017 ;Yang & Yan, 2016
Sampaio et al.,2013
Sosa et al., 2017;Tsirigoti & Bikas, 2017
;Yang et al., 2016;Larson & Yezer,2015
Hemsath, 2016
Tereci et al.,2013
Larson & Yezer, 2015;Sharpe, 1978; Yezer et
al., 2012
& Guhathakurta & Williams, 2015;Sadownik
Jaccard, 2001
Cerezo et al.,2017
Silva et al., 2018; Drouilles et al., 2017 ،Sharpe,
1978

فضایی

GIS /Rhino/ Sketch
up

Alobaydi et al.,2016; Marique & Reiter, 2014

انرژی

VE6، Daysimt,
وغیره Energy plus

Rode et al.,2014;Yang & Yan, 2016; Zhou et
al., 2016b

شبیهسازی5

در رابطه با روشهای آماری در رویکرد تجربی و انواع مدلهایی که مقاالت منتلف ازآنها برای مدل سازی رابطه بین فرم شهر
و م صرف یا عر ضه انرژی در رویکرد تئوری ا ستفاده کردهاند ،باید به این نکته توجه دا شت که هرچند برخی محققین در مطالعات
خود به اشتباه یا به شکل غلط مصطلح از واژه مدل( )modelیا مدلسازی( )modellingبرای استفاده از انواع تکنیکهای آماری
از قبیل رزرسددیون ( )Yin et al., 2018یا تحلیل سددریهای زمانی ( )Sampaio et al.,2013بهره جسددتهاند اما در حقیقت
ماهیت آنچه به کار زرفته شددده اسددت دردسددته تکنیک7های آماری با رویکرد تجربی قرار میزیرد و با مفهوم اصددلی واژه مدل که
دراین مقاله مد نظر است فاصله دارد.
هر یک از مقاالت با توجه به دادههای در دسددترس ،مقیاس و رویکردی که دارند از تکنیکها و ابزارهای متفاوتی برای دسددتیابی
به اهداف تعیین شده بهره بردهاند .همانگونه که در جدول شماره  6مشاهده می شود تکنیکهایی که در رویکرد تجربی و به عبارتی
عمدتاً در تحلیلهای آماری اسددتفاده شدددهاند عبارتند از  :انواع رزرسددیون (مانند چند متغیره و خطی ) ،ضددرایش همبسددتگی (مانند
پیرسون و کندال) و تحلیل سریهای زمانی .در این میان تکنیک رزرسیون پرکاربردترین روشی است که  %56درصد مقاالت مرور
شده در این پژوهش از آن بهره جستهاند.
مدلهم که ع دتمً در مقمالت بم رویکرد تئوری ا سنفمده می شوند و از لحاظ نظری امکان انجام برآوردهای تف صیلی را فراهم
می سازند ،معموالً بسیار پیچیده بوده و نیاز به حجم زیادی از دادههای ورودی دارند که عموماً برای اغلش شهرها در دسترس نبوده،
و به این لحاظ ،بکارزیری فرآیند مدلسدددازی در مقیاسهای کالن و سدددایر حوزههای جغرافیایی با محدودیت مواجه میبمشاااد
(.)Osório et al.,2017:669
1. Estimation

time series

2.

3. Modelling

Analysis

4. Scenario

5. Simulation

Environment

6.Virtual

7. technique
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تمام منابع مرور شده در پژوهش حاضر از یک چارچوب روششناسی در فرآیند مدلسازی مورد نظرشان بهره بردهاند -1 :تهیه و
آمادهسازی اطالعات و دادههای مورد نیاز  -2پیادهسازی روی نقشه و انجام تحلیلهای فضایی  -3شناسایی و استنراش معیارها -4
ساخت مدل  -5کشف دانش(شکل شماره .)6

کشف دانش

ساخت مدل
()modelling

شناسایی و استنراش
معیارها

پیادهسازی روی نقشه و
انجام تحلیلهای فضایی

تهیه و آمادهسازی
اطالعات و دادههای
مورد نیاز

.

شکل  .6چ رچوب رآششن س فرویند مد س زی
()Silva et al., 2017b:388

مقی س ه
منابع مرور شده در این مقاله از نظر مقیاس به طور کلی در دو دسته قابل بررسی هستند:
• مقی س فض ی
تحلیل عملکرد انرژی فرم شهری متمایز از مطالعات سنتی در حوزه شبیه سازی انرژی ابنیه در وهله اول م ستلزم تعریف حدود و
مرز سیستم است ،چرا که فرم شهری با چندین سطح فضایی در ارتباط است .بنابراین در مقاالت مرور شده سطوح منتلف فضایی
شامل ساختمان  ،خیابان ،بلوک ساختمانی ،بلوک شهری ،واحد همسایگی  /کامیونیتی ،بنش /زون  ،شهر ،کشور ( ) Lo, 2016و
منطقه ( )Hargreaves et al., 2017را میتوان مشاهده کرد (شکل شماره .)7
مطالعات انجام شده در مقیاسهای فضایی منتلف با توجه به موضوعات مطرح حوزه انرژی (که به طور کلی در شکل شماره 7
دسته بندی شده اند) ،یک یا چند متغیر از متغیرهای فرم شهری را مورد بررسی قرار دادهاند.
1

شکل  .7چ رچوب تحلیل راب ه فرم شهری آ اژر ی در مقی سه ی فض ی مختلف

Spatial scale

1.
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با توجه به اینکه از یک سو به اعتقاد بانی ستر 1و همکارانش ( )1997و پ سیمنی 2و همکارانش ( ، )2014شهر و محدوده ای که
تحت تسدددلط حکومت محلی (شد دهرداری) اسدددت ،مقیاس مناسدددش برای انجام تحلیلها در حوزه انرژی اسدددت( Banister et
 )al.,1997:141; Pasimeni et al.,2014:168و از سویی دیگر به اعتقاد کوان 3و همکارانش( )2016در اغلش مطالعات حوزه
انرژی ،واحدهای هم سایگی به دلیل ا ستقالل ن سبی و خودمنتاری در تو سعه فرم شهری به عنوان مرز سی ستم در فرم شهری
انتناب میشددوند ،میتوان نتیجه زرفت که به طور کلی مهمترین و پرکاربردترین مقیاسهای فضددایی در انجام تحلیلهای انرژی
مرتبط با فرم شهری مقیاس شهر و واحدهم سایگی ا ست و در مطالعات جاری به رابطه بین واحدهم سایگی یا شهر ،به عنوان یک
سیستم پیچیده ،و عملکرد انرژی بنا کمتر توجه شده است.
• مقی س زم ژ
زمان در منابعی که به رابطه فرم شددهری و انرژی اشدداره دارند بر اسدداس مقیاس فضددایی ،اهداف پژوهش ،مدل یا روش مورد
استفاده و نیز دادههای قابل دسترس  ،در طیف متنوعی از ساعت ،روز  ،هفته  ،ماه  ،فصل و سال به صور متفاوت در نظر زرفته شده
اسددت .به طور خاص ،زمانی که این مقاالت بر مقیاسهای محلی (نظیر حوزه عمل یک شددهرداری یا شددهرسددتان یا منطقه) تمرکز
کردهاند ،چارچوب زمانی از ده تا بیست سال متغیر است .در مقابل ،آنهایی که در مقیاسهای فضایی بزرگتر (نظیر مقیاس کشور و
جهان) یا دینامیکهایی با مقیاسهای فضایی منتلف تمرکز داشتند ،تحلیل براساس چارچوب زمانی حداقل سی ساله صورت زرفته
است.
زمان در رابطه با قوانین و مقررات ،توافقنامهها ،پروتکلها ،برنامهها ،اقدامات و سدددیاسدددتها در منابعی که به حوزه مدیریت و
سیاستگذاری انرژی معطوف هستند ،به صورت کلی در قالش سه دسته  :بلند مدت ،کوتاهمدت و میان مدت قابل درک میباشد( Li
.)et al.,2018b:824
به طور م شنص ،در ادبیاتی که مورد برر سی قرار زرفته ا ست ،به منظور شناخت و درک مو ضوعات مربوط به رابطه فرم
شهری و انرژی میتوان شاهد اهمیت یافتن روزافزون مسئله مقیاس محلی (به عنوان مثال ،مقیاس حوزه تحت عمل شهرداری) و
دینامیک های میانمقیاس نظیر مقیاس فضدددایی بنش( )Districtبود .بنابراین مطلوبترین مقیاس فضدددایی برای برنامهریزی
فضایی سطح شهرداریها و جوامع محلی است که نیازمند افقهای زمانی کوتاهمدت میباشد.
4

توزیع جغرافی ی م دع ت اژج م شده
فرم شهری و تولید یا م صرف انرژی در شهرها در یک رابطه دو سویه تحت تأثیر شرایط اقلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقت صادی و
جغرافیایی آنها قرار دارد .بنابراین بررسددی توزیع جغرافیایی مقاالت بازخوانی شددده میتواند در درک بهتر ادبیات مربوط به این حوزه
کمککننده باشد .در این راستا شکل شماره  8توزیع جغرافیایی مطالعات منتنش را به تصویر میکشند.

1.

Banister
Pasimeni
3. Quan
4. Temporal Scale
2.

98

دانش شهرسازی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 98

شکل  . 8توزیع جغرافی ی مق الت منتخب به تفکیک کشوره ی ومریک ی  ،ارآپ ی آ وسی ی

بررسی توزیع جغرافیایی مقاالت منتشر شده در حوزه موضوع این پژوهش ،به وضوح نشاندهنده خأل موجود در ادبیات مربوط به
رابطه فرم شددهری و انرژی در حوزه کشددورهای خاورمیانه و به ویژه ایران اسددت .به طوریکه بیش از  %34منابع منتنش مربوط به
کشورهای توسعه یافته اروپایی %19 ،آنها مربوط به کشورهای آمریکایی %19 ،مربوط به کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه چین
و تنها  %14به شهرهای جنوبغرب آ سیا (خاورمیانه) پرداختهاند .دالیل متعددی را در خ صوص تعداد اندک پژوهشهای مرتبط با
رابطه فرم شهری و انرژی در این منطقه میتوان برشمرد  :مانند وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی این کشورها ،وقوع جنگهای
منطقهای و فرامنطقهای در این حوزه ،وجود منابع غنی انرژی و در نتیجه غفلت ک شورهای این حوزه از لزوم کاهش م صرف انرژی
و غیره.

چ دشه آ محدآدیمه در مق الت مرآر شده
به رغم تنوع تجاربی که در مطالعه مروری حاضر بررسی شدند ،میتوان شماری از چالشها و محدودیتهای مشترک را بین آنها
شناسایی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
 کمبود مطالعه توأمان هر دو بنش ساختمان و حملونقل و نیز کلیه بنشهای مصرف کننده انرژی در شهر دسددتیابی دشددوار ،محدود ،زمانبر و حتی در بعضددی موارد پرهزینه به دادهها و اطالعات مورد نیاز در مقیاسهای فضددایی و زمانیمورد نظر ،نبود پایگاه داده واحد( )Ewing & Rong,2008و همچنین کمبود اطالعات مربوط به بنشهای منتلف مصدددرف
کننده انرژی مانند بنش سدداختمان ،حملونقل ،صددنعت ،کشدداورزی و غیره (مثالً اطالعات جامع از کلیه سددفرها در زمانهای
منتلف) .در نتیجه د شوار بودن د ستیابی به دادههای ساززار و نامتناقض چه در داخل شهرها و چه بین شهرها(مثالً در ب سیاری
موارد دسدددتیابی به اطالعاتی در ابعاد منتلف کالبدی ،اجتماعی و اقتصدددادی ( )Li et al.,2018b: 830که منطبق بر نواحی
جغرافیایی مرتبط باشد ،بسیار سنت و ناممکن است).
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بنابراین در خ صوص دادهها به طور کلی دو نوع چالش عمده وجود دارد -1 :د ستر سی به دادهها  -2عدم قطعیت دادهها .اولین
چالش در خ صوص دادهها به علت د شوار بودن ک سش دادههای آماری در خ صوص انرژی شهری در ک شورهای منتلف ا ست.
بنابراین ارتقاء د سترسپذیری داده در ک شورهای منتلف از اهمیت ب سزایی برخوردار ا ست .دومین چالش ا سا سی در این بنش
عدمقطعیت دادهها اسددت .ممکن اسددت ،دادههای مشدداهده شددده به دلیل خطاهای اندازهزیری ،نیاز به اسددتفاده از منابع دادههای
متناقض ،یا ا شتباهات محا سباتی نا شی از تغییر دادهها (نظیر کاهش مقیاس دادههای ملی به مقیاس شهر برا ساس سرانهها) از
قطعیت برخوردار نبا شند .اما اغلش مقاالتی که مورد برر سی قرار زرفتهاند ،روشهای برخورد با عدم قطعیت پارامترها را به رو شنی
تبیین نکردهاند.
 نبود مدلهای یکپارچه وکلی جهت تحلیلهای حوزه انرژی در شهرها و ساختمانها ()Osório et al., 2017: 668؛ با توجهبه اینکه عالوه بر فرم شهرعوامل منتلف دیگر مانند رفتار مصرف کنندزان هم بر عرضه و تقاضای انرژی در شهر تأثیر زذاراند.
 پیچ یدزی اکثر مدل های موجود ج هت برآورد مصدددرف انرژی( )Osório et al.,2017:669و به طور کلی پیچ یدزی دام نهمدلسددازی؛ زیرا بسددیاری از مقاالتی که از تکنیکهای مدلسددازی اسددتفاده میکنند به حجم قابل توجهی از دادهها نیاز دارند
(.)Zhang et al.,2018:18; Osório et al.,2017:669
 غیرقابل تعمیم بودن نتایج مطالعات انجام شده به شهرهای م شنص و یا زونههای منتلف ابنیه و یا و سایل نقلیه به دلیل عدمقطعیت در برخی مدلها یا دادهها
 نبود امکان مقایسه مصرف انرژی در شهرهای مورد بررسی در منابع به دلیل نداشتن مبنایی واحد و درنتیجه مفید واقع نشدن آنهادر برنامهریزیهای انرژی
 نبود تحلیلهای مناسش درزمینه مقایسه مصرف انرژی در کشورهای منتلف نبود تعاریفی مشنص و مورد اجماع از متغیرهای حوزه فرم شهری به ویژه متغیرهای فرم فیزیکی شهر در سطوح فضایی منتلفو همچنین نبود شاخصهای مناسش و مورد توافق متنصصان در حوزه انرژی
 نیاز به اولویت داشتن بهرهمندی از پتانسیل انرژی خورشیدی و طراحیهای غیرفعال در قوانین محلی و مقیاس شهر -فقد ان یک مدل مفهومی که تمامی روابط مستقیم و غیر مستقیم را از طریق ترکیش متغیرهای فرم شهری در نظر بگیرد.

فرصمه در مق الت مرآر شده
هرچند توجه به چالشهای فوق امری اضددطرابآور اسددت اما در مقاالت مرور شددده فرصددتهایی نیز مطرح شدددهاند (به ویژه
فرصتهایی که روشها و فناوریهای جدید در اختیار قرار میدهند) که میتواند در از میان برداشتن این چالشها مفید باشد:
• امکان ایجاد شهرهایی با حداقل م صرف انرژی و حداکثر تولید انرژی از طریق و ضع و اجرای قوانین محلی در ساختو سازها با
استفاده از تجارب ،قوانین و ادبیات موجود در شهرها و کشورهای منتلف به ویژه شهرهای دارای اقلیم مشابه با شهرهای ایران
• امکان تأثیرزذاری وسیع حکومتهای محلی(شهرداریها) هم در ساخت توسعههای جدید و هم در بازسازی و نوسازی محالت
موجود جهت ایجاد جوامعی کارآ در حوزه انرژی
• امکان ایجاد حسدداسددیت در جوامع نسددبت به نگرانیهای زیسددت محیطی موجود و مرتبط با حوزه انرژی و نیز امکان درزیر کردن
همه بنشها و عوامل موثر بر مصرف انرژی (مانند شهروندان و ذینفعان) برای توسعه سیاستها و قوانین موفقتر در زمینه انرژی
از طریق استفاده از رویکردهای پایین به باال در اولین زامهای فرآیند برنامهریزی انرژی
• دادههای شهری اغلش در زمانهای منتلف و توسط افراد یا منابع منتلف زردآوری میشوند .عالوه بر این ،در کشورهای در حال
توسعه با فقدان دادهها نیز مواجه هستیم .این موضوعات نشان میدهد که ارتقاء استانداردهای زردآوری دادهها و به اشتراکزذاری
دادهها بین پژوه شگران از اهمیت ب سزایی برخوردار ا ست .سه فر صت عمده که در این زمینه میتوان بر شمرد شامل الف) تعریف
واژزان استاندارد برای حوزه انرژی شهری ب) بسط یک زمینه مشترک علمی برای حوزه انرژی شهری و ش) پایگاه مشترک برای
دادههای شهری به ویژه شهرهای تارینی میشود.
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ی فتهه ی پژآهش
فرم شددهری که به طرح فیزیکی و چیدمان فضددایی کاربریها در یک منطقه شددهری اشدداره دارد و از دید پژوهشددگران تأثیرات
عمیقی بر مصرف انرژی دارد ،یک مفهوم چند بعدی است و رابطه علیّت پیچیده موجود در آن با استفاده از روشهای میانرشتهای
قابل بررسی است .موضوع انرژی در رابطه با فرم شهری در سالهای اخیر (بهویژه در سالهای  )2000 - 2019توجه پژوهشگران
زیادی را به خود جلش کرده است و به دلیل اهمیتی که این موضوع در سالهای اخیر پیدا کرده است هرسال به تعداد پژوهشهای
این حوزه افزوده می شود .منابع مطالعه شده در این پژوهش بر تأثیرزذاری فرم شهری و متغیرهای واب سته به آن (جدول تف صیلی
شماره  )2بر تولید یا م صرف انرژی در :الف) سطوح منتلف ف ضایی (بنا ،بلوک ساختمانی ،واحد هم سایگی یا کامیونیتی ،بلوک
شهری ،بنش یا زون ،شهر و منطقه ،کشور) و ب) بنشهای منتلف شهری به ویژه دو بنش ساختمان و حملونقل اذعان دارند.
این تأثیر زذاری در منابع مرور شده به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه قرار زرفته است و تنها  Liuو  Shenدر سمل
 2011درمقاله خود این دو تأثیر را به صورت همزمان بررسی کرده است.
1
محققان منتلف متغیرهای متنوعی را در مطالعات خود به کار زرفتهاند .تراکم به عنوان کلیدیترین متغیر فرم شهری در سطوح
فضایی منتلف شناخته شده( )Banister et al.,1997; Wiedenhofer et al., 2013و تقریباً در  %58از مقاالت مروری این
پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار زرفته و یا درشبیه سازیها ( ;Silva et al., 2017b:387; Tsirigoti & Bikas, 2017
 )Quan et al., 2016ا ستفاده شده ا ست .در این میان تعداد زیادی از منابع رابطه منفی تراکم با م صرف انرژی را تأکید و تأیید
نمودهاند;Strømann-Andersen & (Makido et al., 2012; Osório et al., 2017; Pardo Martínez, 2015
) Sattrup, 2011; Tereci et al.,2013; Yongling, 2011; Zhou et al., 2016aو برخی هم بدون تأیید و یا رد این
رابطه به اثرات مثبت و منفی تراکم بر مصددرف و یا کارایی انرژی اشدداره کردهاند ( ;Dawodu & Cheshmehzangi, 2017
.)Li et al., 2018a
در رابطه با موضدددوع تر اکم این نکته قابل ذکر اسدددت که غالب ًا منظور از این متغیر کلیدی در مطالعاتی که به بنش حملونقل
معطوف ه ستند ،تراکم جمعیتی( )Liu & Shen, 2011;Sharpe,1978; Shim et al.,2006و در مطالعات مرتبط با بنش
ساختمان ،تراکم ساختمانیAsfour & Alshawaf, 2015; Hemsath, 2016; Liu & Sweeney, 2012; Yin et ( 2
 )al., 2018و یا  )Byrd et al., 2013; Hsieh et al., 2017( FARمیباشد.
به طور کلی بنش عمدهای از تحقیقات ،از این ایده که فرم شهری بر م صرف انرژی تاثیر می زذارد و فرم های پراکنده تر منجر
به افزایش مصددرف انرژی می شددوند ،حمایت می کنند .اما در رابطه با متغیر تراکم بر اسدداس تحلیلهای صددورت زرفته در منابع
پژوهش هیچگونه اظهار نظر قطعی و قابل تعمیمی نمیتوان ارائه کرد .چرا که برخی محقیق تأثیر افزایش تراکم بر کاهش م صرف
انرژی را تأیید و برخی دیگر رد کردهاند و تاکنون هیچ نتیجه زیری و اظهار نظر قطعی و جامعی از تأثیر این متغیر کلیدی بر تولید یا
مصرف انرژی ارائه نشده است.
اغلش مقاالت مورد تحلیل در زمینه رابطه فرم شددهری و انرژی (تقریباً  ،)%79موضددوع عرضدده و تقاضددای انرژی و یا عملکرد و
کارآیی انرژی را مد نظر قرار داده و دو حوزه دیگر شامل -1 :مدیریت ،سیا ستگذاری و برنامهریزی انرژی و  -2روشها ،مدلها و
ابزارهای شبیه سازی و برآورد انرژی هر یک تقریباً  % 10از مطالعات را به خود اختصاص دادهاند .این ارقام به خوبی خأل موجود در
ادبیات مربوط به دو حوزه اخیر را نشان میدهند.
بر ا ساس مطالعات تحلیل شده در این تحقیق ،د ستهبندیهای متفاوتی از انواع بنشهای م صرف کننده انرژی در شهرها وجود
دارد که به نظر میرسد برخی از آنها صحیح نمیباشد .از دید محققین مصرف انرژی شهرها عمدتاً مربوط به  4بنش اصلی شامل:
 -1بنش ساختمان(اعم از ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،آموزشی و غیره)؛  -2بنش حملونقل(اعم از مسافر و یا کاال به
صددورت هوایی ،زمینی وآبی)؛  -3بنش صددنعت و  -4بنش کشدداورزی میباشددد که دو بنش سدداختمان و حملونقل در غالش
شهرهای مورد مطالعه بیشترین مصرف انرژی در شهرها را به خود اختصاص میدهند.

Density
Housing density

1.
2.
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مهمترین بنشهایی از شدددهر که رابطه فرم شدددهری و تولید یا مصدددرف انرژی در آنها مورد بررسدددی قرار زرفته اسدددت بنش
ساختمان( ،)% 47بنش حملونقل( )% 17و بنش ساختمان و حملونقل به طورهمزمان( )% 24ا ست 1و دیگر بنشهای م صرف
کننده انرژی در شدهر مانند بنش کشداورزی کمتر مورد توجه قرار زرفتهاند .به رغم آنکه همواره این مسدئله بیان شدده اسدت که
بنش سدداختمان و حملونقل باید در کنارهم دیده شددوند ( ،)Silva et al.,2017b:387اما مرور ادبیات پژوهش حاضددر نشددان
میدهد که این دو بنش غالباً به صدددورت مجزدا در نظر زرفته شدددده اند به طوریکه تنها 24درصدددد از منابع این مقاله به بنش
حملونقل و ساختمان به طور توأمان اشاره دارند.
به طور کلی دو نوع رویکرد (عر ضه و تقا ضای انرژی) در شنا سایی رابطه بین فرم شهری و انرژی در منابع مورد ا ستفاده قرار
زرفته اسددت .به طوریکه صددرفاً ( )% 1به "عرضدده انرژی "2آن هم با تأکید بر پتانسددیل انرژی خورشددیدی توجه داشددته و بنش
عمدهای از آنها ( )% 81صددرفاً به "تقاضددای انرژی "3توجه دارند .در میان مقاالت مرور شددده تعداد اندکی ( )% 18هم هر دو حوزه
عر ضه و تقا ضای انرژی را به طور همزمان مورد برر سی قرار دادهاند .نکته جالش توجه در خ صوص د سته اخیر اینکه این مقاالت
عمدتاً بر برنامهریزی انرژی تمرکز دارند.
مهمترین و پرکاربردترین مقیاسهای فضددایی در انجام تحلیلهای انرژی مرتبط با فرم شددهری مقیاس شددهر و واحدهمسددایگی
است و در مطالعات جاری به رابطه بین واحدهمسایگی یا شهر ،به عنوان یک سیستم پیچیده ،و عملکرد انرژی بنا کمتر توجه شده
ا ست .بنابراین مطلوبترین مقیاس ف ضایی برای برنامهریزی ف ضایی سطح شهرداریها و جوامع محلی ا ست که نیازمند افقهای
زمانی کوتاهمدت میباشد.
فرم شهری و تولید یا م صرف انرژی در شهرها در یک رابطه دو سویه تحت تأثیر شرایط اقلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقت صادی و
جغرافیایی آنها قرار دارد .برر سی توزیع جغرافیایی مقاالت منت شر شده در حوزه مو ضوع این پژوهش ،به و ضوح ن شاندهنده خأل
موجود در ادبیات مربوط به فرم شهری و انرژی در حوزه ک شورهای خاورمیانه و به ویژه ایران ا ست .در حالیکه بیش از  %34منابع
منتنش مربوط به کشورهای توسعه یافته اروپایی %19 ،آنها مربوط به کشورهای آمریکایی %19 ،مربوط به کشورهای جنوب شرق
آسیا به ویژه چین و تنها  %14به شهرهای جنوبغرب آسیا پرداختهاند.
با برر سی اولیه ادبیات و منابع این پژوهش رو شن شد که هر یک از مطالعات انجام شده به نوعی با چالشها و محدودیتهایی
مواجه بوده و یا به فرصتهایی قابل توجه برای مطالعات آینده اشاره دارند ،مهمترین چالشهای مشترک بیان شده در این مطالعات
عبارتند از  :نبود تعاریفی م شنص ،یک سان و مورد اجماع از مفاهیم ا صلی حوزه فرم شهری و انرژی ،کمبود دادههای مورد نیاز و
عدم قطعیت آنها ،نبود مدلها و نرمافزارهای یکپارچه ،جامع و پویا جهت تحلیلهای حوزه انرژی درمقیاسهای بزرزتر از سدداختمان
به ویژه مقیاس واحد همسددایگی و شددهر و کمبود مطالعه همزمان بنشهای منتلف موجود در شددهر به ویژه بنش سدداختمان و
حملونقل .مهمترین فرصددتهای ارتقاء تجارب حاضددر نیز شددامل الف) امکان ایجاد زمینه مشددترک علمی برای حوزه انرژی و فرم
شددهری ش) امکان ایجاد پایگاه مشددترک برای دادههای شددهری و د) امکان اسددتفاده از پیشددرفتهای اخیر در حوزه تکنولوژی،
برنامهنویسی و سنتافزارهای محاسباتی جهت ایجاد مدلها و نرمافزارهای یکپارچه شهری میشود.

ژتیجه یری آ پیشنه دات
در سالهای اخیر مصرف انرژی در محیط های شهری در سطح جهانی به عنوان موضوعی کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار
شهری شناخته شده است و به همین دلیل موضوع رابطه بین فرم شهری و انرژی توجه پژوهشگران زیادی را به ویژه در کشورهای
اروپایی و آمریکایی به خود جلش کرده است درحالیکه دراین خصوص در حوزه کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران کمبود وجود دارد.
بر اساس مطالعات مرور شده مصرف انرژی در شهر به ویژه در بنش ساختمان عالوه بر فاکتورهای فرم فیزیکی شهر نظیر تراکم،
ساختار داخلی شهر در مقیاس خرد ،طرح و چیدمان واحدهای هم سایگی ،ف ضاهای شهری و شبکههای ارتباطی ،به عواملی نظیر
شرایط اقلیمی ،ویژزیهای اجتماعی-اقتصادی و شرایط تکنولوژیکی شهر نیز بستگی دارد.
 . 1به طور کلی مطالعات انجام شده در زمینه رابطه بین فرم شهر و انرژی عمدتاً به بنش حملونقل تمرکز دارند ،در پژوهش حاضر به علت تأکید بر بنش ساختمان در مرحله
انتناب مقاالت ،این بنش درصد باالتری را نسبت به بنش حملونقل به خود اختصاص داده است.
2. Energy supply
3. Energy demand, energy consumption, energy use
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از ادبیات زسترده و متنوع مرور شده در زمینه رابطه فرم شهری و انرژی ،چنین بر میآید که :
 در خالل چند دهه زذ شته متغیرها ،مدلها ،رویکردها ،روشها ،تکنیکها و نرمافزارهای متنوع بر ا ساس مقیاسهای ف ضایی( شامل :تک بنا( ساختمان) ،بلوک ساختمانی ،واحد هم سایگی یا کامیونیتی ،بلوک شهری ،بنش یا زون ،شهر و منطقه) و
مقیاسهای زمانی منتلف در مطالعات زونازون به کار زرفته شدهاند.
 انواع متنوعی از متغیرهای فرم فیزیکی در سطوح فضایی منتلف وجود دارند که مهمترین وکلیدیترین آنها ،متغیر تراکم است.این متغیر در  %58از مطالعات مرور شده مورد بررسی قرار زرفته اما دیگر متغیرهای فرم فیزیکی شهر عمدتاً به صورت پراکنده،
بدون تعریفی واحد و بدون آنکه مربوط به سطح فضایی معین و مورد اجماع متنصصین باشد ،به کار زرفته شدهاند.
 عمدهترین بنشها مصرف کننده انرژی در شهرها دو بنش ساختمان و حملونقل هستند که کمتر به صورت همزمان موردبررسی و تحلیل قرار زرفتهاند .در بنش ساختمان به طور کلی دو نوع رویکرد عرضه و یا تقاضای انرژی وجود دارد که عمدتاً
در منابع به رویکرد تقاضا توجه شده است .مهمترین و پرکاربردترین مقیاسهای فضایی در انجام تحلیلهای انرژی مرتبط با
فرم شهری در هر دو بنش ساختمان و حملونقل مقیاس شهر و واحدهمسایگی است که از نظر زمانی بیشتر با افقهای زمانی
کوتاهمدت در ارتباط میباشد.
 روشهای تحلیلی آماری به ویژه انواع رزرسیون پرکاربردترین روش جهت شناسایی رابطه فرم شهری وانرژی در منابع است. مهمترین و پرکاربردترین مقیاسهای فضایی در انجام تحلیلهای انرژی مرتبط با فرم شهری مقیاس شهر و واحدهمسایگیاست
بنابراین برای شنا سایی ،اندازهزیری و تحلیل رابطه فرم شهری و انرژی در مقیاسهای ف ضایی و زمانی منتلف هر محقق با
توجه به :الف) حوزه مورد نظرخود در زمینه انرژی (جدول شدددماره )3؛ ب -مقیاس فضدددایی و زمانی مورد نظر؛ ش -بنش تولید یا
مصرف کننده انرژی در شهر (شامل بنشهای مسکونی ،حملونقل ،صنعتی و  ) ...و یا انواع مصرف انرژی در ساختمان (زرمایش،
سددرمایش ،روشددنایی و )...؛ و د -متغیرهای متناسددش با مقیاس فضددایی موردنظر ،میتواند رویکرد ،روش ،ابزار و نرمافزار مرتبط را
انتناب نموده و نهایتاً به تحلیل مدنظر در محدوده مورد مطالعه بپردازد.
جمعبندی نتایج تعداد زیادی از مطالعات تئوری و تجربی متنوع در مورد رابطه فرم شددهری و انرژی دشددوار اسددت و منبعی که به
طور یکپارچه و منسددجم به درک ادبیات موجود در زمینه رابطه فرم شددهری و انرژی کمک کرده ،یا کاری که بر دامنه فعالیتهای
صددورت زرفته در این حوزه پرتو افکند ،وجود ندارد .در این خصددوص پژوهش حاضددر با انجام فراتحلیل مطالعات منتنش از طریق
معیارهای تعیین شده جهت شناسایی وجوه اشتراک و افتراق آنها ،تالش کرده است مجموعه متنوعی از تجارب را در زمینهای قابل
درک مطرح سددازد تا پژوهشددگران و حرفهمندان در ادامه به تکمیل و بسددط آن کمک نمایند .زیرا درک رابطه میان فرم شددهری و
انرژی ،نحوه تأثیرزذاری آنها بر یکدیگر و توصددیف و تحلیل سددیسددتماتیک این رابطه ،ما را در دسددتیابی به دانش مرتبط با فرآیند
عرضدده و تقاضددای انرژی در حوزههای شددهری هدایت کرده و در تدوین راهبردهای طراحی و برنامهریزی شددهری و همچنین در
تدوین راهبردهای میانرشتهای یاری میرساند.
پیشنهاد می شود در مطالعات آینده در زمینه رابطه فرم شهری و انرژی نکات ذیل مورد توجه پژوهشگران قرار زیرد:
الف) خأل در زمینه های مربوط به مو ضوعات مدیریت ،سیا ستگذاری و برنامهریزی انرژی و همچنین روشها ،مدلها و ابزارهای
شبیه سازی و برآورد انرژی.
ب) نیاز به مطالعه همزمان بنشهای ساختمان و حملونقل در مطالعات مربوط به رابطه فرم شهری و انرژی
ش) کمبود مطالعات مربوط به دیگر بنش های مصدددرف کننده انرژی در شدددهر به طور توأمان (عالوه بر بنش سددداختمان و
حملونقل)
د) کمبود مطالعه در زمینه رابطه فرم شهری و انرژی با در نظر زفتن هر دو رویکرد عرضه و تقاضای انرژی به صورت همزمان
ه) کمبود پژوهشهای مرتبط به موضوع این پژوهش در بنش ساختمان با مقیاس شهر و واحدهای همسایگی
و) کمبود مطالعه در خصوص رابطه فرم شهری و انرژی در حوزه کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران
ز) نیاز به تعاریفی م شنص ،یک سان و مورد اجماع از مفاهیم ا صلی حوزه فرم شهری و انرژی و همچنین نیاز به ایجاد پایگاههای
داده شهری مشترک
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