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 چکیده 
 دستیابی برای دانشمندان .گذار استثرانسانی و بر بقا و توسعه اتبدیل شده  اخیر، تغییرات اقلیمی به موضوع جهانی هایسال در

 «کربن محلۀ کم»ارزیابی  منظور به ریزی برنامه و طراحی های نظام روی بر را خود تمرکز ،«پایدار توسعۀ» و «کربن کم» جامعۀ به

 ۀها، در محل فیقی آنو قیاس تل ر میزان پایداریب «کربنکم»رویکرد های  ارزیابی تأثیر شاخصهدف از پژوهش،  .اند کرده معطوف

آوری اطالعات، از جمعبرای  . واست همبستگی -پیمایشیروش تحقیق در این پژوهش از نوع . جوالن شهر همدان است

ها با آلفای  نفری از فرمول کوکران استفاده شد. پایایی پرسشنامه 325  . برای تعیین حجم نمونهساخته استفاده شد پرسشنامه محقق

 یها یافته .اس ارائه شد ال پی افزار اسمارت با نرممتغیرها  ساختاری تحلیلی براز مدلیت، درنهاآمد.  دست به 852/5کرونباخ 

 و  بین فرم ۀرابط همچنین داری دارد.یو معن مثبت ۀپایدار شهری رابط ۀکربن و میزان کلی آن با محل تمامی ابعاد رویکرد کم

کربن و عد تأسیسات و زیرساخت رویکرد کمبین بُ ۀارای بیشترین همبستگی و رابطد (5P/=88) پایدار، ۀمحل با کربن کم ساختار

 ،بیشتر شود (831/5)کربن  هرچه میزان ابعاد رویکرد کم درنتیجه، است. (P=33/5) پایدار دارای کمترین ضریب همبستگی ۀمحل

بر این پژوهش  ۀفرضی کهشود؛ مدان بیشتر میهای شهر ه های پایدار در بین محله های شهری، به محله محله شدن یلتبد تأثیر

شهروندان و کارشناسان، هم در الیۀ اثرگذاری و هم  ازنظر« ساختار  و  فرم»گرفته،  های صورت با بررسی مورد تأیید است.اساس 

و  تحقق فرم  رود. بدیهی است در می به شمارترین مؤلفه  کربن، مهم در الیۀ فعال بودن در روابط مؤثر برای تحقق محلۀ کم

 مختلف قشرهایتنوع مسکن برای ، رویی رشد فشرده و مقابله با پراکنده ،سبز یها و محورها افزایش پهنهساختار منسجم، 

کاهش مصرف »و « توجه به وضعیت طبیعی محله»ها، دو شاخص  همواره تأثیرگذار بوده و هست. در این مؤلفه، طبق یافته

 ها است. ارترین شاخصترین و اثرگذ نیز از مهم« انرژی
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Abstract 
To calculate the reliability of the indices, a sample of 310 people was administered. Then 

the reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha method and 

Cronbach's alpha coefficient was 0.801 which indicates high level of reliability of the 

questionnaire. SPSS software was used for data analysis. Indicators evaluated in the 

research are extracted with emphasis on measurability and measurable overview of 

relevant literature. Therefore, it can be mentioned that the more the low carbon approach 

of 0.842 and its dimensions increases the rate of conversion of urban neighborhoods, the 

more sustainable neighborhoods among Hamadan towns, thus, the research hypothesis is 

confirmed. According to the studies, “form and structure” is the most important 

component for citizens and experts, both in terms of effectiveness and in terms of being 

active in effective relationships for the realization of low carbon neighborhood. 

Obviously, the diversity of housing for different strata has always been effective in 

achieving a coherent form and structure, increasing green areas and axes, compact growth 

and prevention of sprawl of growth. In this component, according to the findings, the two 

indicators of “attention to the natural state of the neighborhood” and “reducing energy 

consumption” are also among the most important and effective indicators. 

To calculate the reliability of the indices, a sample of 310 was administered. Then the 

reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha method and 

Cronbach's alpha coefficient was 0.801 which indicates high level of reliability of the 

questionnaire. SPSS software was used for data analysis and analysis. Indicators 

evaluated in the research are extracted with emphasis on measurability and 

measurable overview of relevant literature. Therefore, it can be mentioned that the 

more the low carbon approach of 0.842 and its dimensions increases the rate of 

conversion of urban neighborhoods, the more sustainable neighborhoods among 

Hamadan towns, thus, the research hypothesis is confirmed. According to the studies, 

"form and structure" is the most important component for citizens and experts, both in 

terms of effectiveness and in terms of being active in effective relationships for the 

realization of low carbon neighborhood. Obviously, the diversity of housing for 

different strata has always been effective in achieving a coherent form and structure, 

increasing green areas and axes, compact growth and prevent of sprawl growth. In 

this component, according to the findings, the two indicators of  "attention to the 

natural state of the neighborhood" and "reducing energy consumption" are also 

among the most important and effective indicators. 

Keywords: Sustainable Neighborhood, Golan Neighborhood, Low-Carbon Approach, 

Jowlan Low-Carbon, Hamedan.
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 مقدمه و طرح مسئله

  عۀبقا و توس ایبر ی مهم در سطح جهانی،ا های اخیر، تغییرات اقلیمی به موضوع و مسئله در دهه

زمین ادامه دارد و  ۀ، گرم شدن کرشده یانب یها شده است. بر اساس گزارشتبدیل انسانی 

یابد.  افزایش می گراد یدرجه سانت 8-3ویکم  میانگین دمای آن در سطح جهان تا پایان قرن بیست

ای و  در رابطه با تغییرات اقلیم مستلزم کاهش گازهای گلخانه یبررسمسئله موردِ دلیل، ینا هب

و « کم کربن»ای با  ناپذیر است. برای دستیابی به جامعه ای اجتناب گزینه ،کم   مصرف کربن ۀنحو

)لیو  اند تمرکز کرده« کربنکم ۀمحل»ارزیابی  یها ، دانشمندان بر روی طراحی نظام«پایدار ۀتوسع»
درصد  85الی  05 تقریباً توسعه، و صنعت تجارت، عنوان مراکزشهرها به .(1522، 2و همکاران

 پرداختن برای مناسب گیرند. بنابراین سطوح شهری، بستری در برمی را انرژی اولیه کل مصرف

، 1ند )ژائو و همکارانشو می شناخته کربنکم توسعۀ شهری ترویج و وهواییآب تغییرات به
سازگار با و منابع جدید انرژی مناسب برای دستیابی به رویکردی خاب تنا ،دلیل همین به (.1520
(. روند کنونی افزایش مصرف انرژی در 2311زیست، ضرورت دارد )امیلیان و همکاران، محیطِ

یست در اثر سوزاندن ز رو کرده است: اول؛ آلودگی محیطِ جهان، بشر را با دو بحران بزرگ روبه
(. 2315این منابع )فطرس و براتی، اتمام ای و دوم؛ شتاب در راستای  های سنگواره سوخت

مصرف انرژی، یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک 

امع ریزی ج انرژی و امکان دسترسی بلندمدت به منابع، نیازمند برنامه ۀکشور است. تداوم عرض
های شهری،  محلهمبنا،  بر این . (1523، 3؛ ژانگ و همکاران1521، 3ت )لو و همکارانانرژی اس

اصلی برای دسترسی ی عنوان فضا عنوان واحدی اساسی برای عملکرد یک شهر و همچنین بهبه
با هدف ریزی  به روندی مهم در جهان امروزی تبدیل شده است. برنامه« کمکربن»به راهبرد 

 صرف انرژیمهای با  و ترافیکی منعطف، ساختمان یونقل ، سیستم حمل0«فشردهشهر »تحقق 
ها و اقدامات اجرایی ساختار درویکرمصرف انرژی، آگاهی از کاهش پذیری محله،  ، زیستپایین

زیست و همچنین مشارکت مؤثر و باالی مردم  و محافظت از محیطِ پایینکربن شهری با انتشار 

 (.1528، 2)شن و همکاران است «کربن کم»در رویکرد  بحثِ قابلو های مهم  موضوعاز 

                                                           
1. Liu et al 
2. Zhao et al 
3. Luo et al 
4. Zhang et al 
5. Compact City 

6. Shen et al 
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نزدیکی به مرکز شهر  ازلحاظبه موقعیت قرارگیری محلۀ جوالن در سطح شهر و  باتوجه

کربن را نیز های کم ، این محله مؤلفهمطالعهموردِهای رویکرد  به ابعاد و شاخص همدان و باتوجه

ی با جوار همدلیل های مختلف مقیاس و وسعت خود را به در خود دارد. محلۀ جوالن در دوره

توان به رشد فشرده و محله می در وسعت. کرده استشهر باستانی هگمتانه )تپه هگمتانه( حفظ 

و ساختار محله اشاره کرد که  رویی، تنوع مسکن برای قشرهای مختلف و فرم مقابل با پراکنده

ن تغییرات انسانی بوده است. همچنین این محله به وضعیت طبیعی محله تاکنون بدو باتوجه

دلیل بافت متراکمی که دارد، سبب محدودیت پارکینگ، فرم شبکه دسترسی محدود سواره،  به

مداری، توسعۀ عمومی و فضای مناسب دسترسی پیاده و پیاده ونقل حملنزدیکی به تسهیالت 

مشارکت حداکثری پذیری محله،  ها، زیست ها، جانمایی مناسب کاربری ها و فعالیت کاربری

های مختلف و متنوع مردم در محله و مدیریت محلی در راستای  حضور گروه ،شهروندان

قرار گرفتن این  رغم کربن اشاره کرد. بهبخشی مردم نسبت به رویکرد توسعۀ کمفرهنگ و آگاهی

و همچنین  رینظدر ادبیات  سطح کشورجهانی، جایگاه و اهمیت آن در  هموضوع در مرکز توج

خصوص در مقیاس محله هنوز  هب یی،گیر و اجرا تصمیممتولی برای نهادهای  یدر اولویت اجرای

 طور دقیق تبیین نشده است. به

به قرارگیری محلۀ جوالن در مرکزیت شهر و شدت باالی آلودگی هوا ناشی از انتشار  باتوجه 

ناشی  عمدتاًیر خود قرار داده است و تأثیک که کیفیت زندگی در این بخش شهر را تحت گازکربن

موردپژوهشی تعیین شده است.  عنوان بهرو این محله  ینازا، است از تردد و ازدحام وسایط نقلیه

-کم»رویکرد های  ارزیابی تأثیر شاخص، جوالن ۀضمن بررسی محل بنابراین هدف پژوهش حاضر

متخصصان و  وشهروندان  ی ازرسنجنظ، با ها و قیاس تلفیقی آن پایداری محله میزان رب «کربن

  زیر است: شرحپژوهش حاضر به  یها پرسشرو،  ینازا است.مدیران شهری 

 ها تأثیرگذارند؟ از ابعاد و شاخص یک کربن، کدام در بررسی محله با رویکرد کم -

 های پایدار رابطۀ معناداری وجود دارد؟ های محله کربن با شاخصآیا بین ابعاد رویکرد کم -

 های پایدار اثرگذارند؟ های محلهکربن بر ارزیابی شاخصهای رویکرد کماخصکدام ش -
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 مبانی و چارچوب نظری

ها  عنوان یک مقیاس بینابین است، واحدی که برای ساخت شهر بسیار اهمیت دارد. محله محله به

راهم بلکه احساس هویت و تعلق را نیز ف ،زندگی را فراهم کرده یازنتنها تسهیالت موردِ نه

 نگر کل یکپارچۀریزی  و برنامه طراحی های فرصت ایجاد برای را زمینه محله، مقیاسکنند.  می

 پایدار های محله ساخت در کربن کم رویکرد اهمیت از حاکی موردی مطالعات. دهد می گسترش

ها و  کربن تشویق به طراحی محله کم ۀریزی محل هدف از برنامه  (.2،1523است )فروکر

ها و اثرات  یزی کاربری اراضی است که ضمن حفظ زندگی جامعه، باعث کاهش هزینهر برنامه

سازی کاربری اراضی، چیدمان  ریزی بایستی سبب یکپارچه برنامه د. اینشومی محیطی یستز

ها،  ونقل و زیرساخت ساختمان، استفاده از انرژی، مصرف آب، بازیافت زباله، حمل

د. بنابراین، شو محیطی یستفتن پایداری اجتماعی، اقتصادی و زها، با در نظر گر گذاری سرمایه

است و به  کربنمو مظهر یک شهر ک کربنکم ۀترین سلول جامع کربن اساسی کم ۀیک محل

 راهبردیابی به یک  کربن و دست کم ۀای برای ساختن یک جامع تواند پایه تعبیری خاص می

( معتقدند 1553گیز و همکاران )(. 1،1525پریش)میدلمیس و  کربن در نظر گرفته شود کم ۀتوسع

یک اجتماع محلی پایدار اهدافی دارد که ریشه در احترام به محیط طبیعی و طبیعت انسانی به 

عنوان تجلی  کربن را به کم ۀمیدلمیس محل(. 1553، 3د )گیز و همکارانوری مناسب داراکمک فن

با فراهم  ،زندگی ساکنان ۀکربن در شیو استفاده ازدر میزان همکاری و تعاون با هدف کاهش 

کربن کم ۀده است. وی اشاره دارد که محلکرقبول تعریف  قابلِ یها و سازوکارها کردن زمینه

 (.1558، 3د )میدلمیسکن نهایی انرژی فراهم می ۀکنند جدیدی را برای تغییر رفتار مصرف ۀزمین

عنوان یک شهروند  که در آن همه به نددان یکربن را نوعی سازمان م کم ۀراون و همکاران محل

جامعه سطح انرژی در  های یرساختز یکنند. شهروندان برای ارتقا کننده عمل می مصرف یجا به

 ۀبه گفت(. 1558، 0د )راون و همکاراناقتصادی محلی سخت تالش خواهند کر ۀتوسع برای

ونقل  حمل یها امانهکربن با ساختار فضایی فشرده، س کم ۀ( ، محل1522وانگ و همکاران )

                                                           
1. Fraker 
2. Middlemiss & Parrish 
3. Geis et al 
4. Middlemiss 
5. Raven et al 
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مناسب و سبز، معماری سبز، استفاده از انرژی کارآمد، بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد و 

  (.1522، 2ت )وانگ و همکارانمشارکت عمومی تعریف شده اس

 
 کربن . رویکردهای مختلف در تعریف محلة کم1 شکل

ه ب و کربن است اکسید یای د های گلخانه معادل واژه گاز بِین، نی؛ کربن درا«کربن کم»مفهوم  

گردد.  ای برمی انرژی و نشر گازهای گلخانه ازحد یشوهوایی جهان و مصرف ب تغییرات آب

ای ناشی از افزایش مصرف انرژی )در  گلخانه یکربن و گازها اکسید یافزایش انتشار د

د )یانگ و ان علل وقوع پدیده تغییر اقلیم شناخته شدهترین  عنوان مهم توسعه( بهِ های درحالرکشو

- دغدغه رایپاسخ ب ی، مدیران شهری باید در پشدبیان  تر یشطورکه پ همان(. 1522، 1همکاران

ارائه راهکار یا چهارچوبی در قالب  کربن اکسید یدانتشار میزان های شهروندان در ارتباط با 

. این باشند« کربنهای کم محله»یری رویکرد کارگ به با شهری پایدار جامع برای دستیابی به

 شتههای گوناگون )از ساختمان تا شهر( را دا کاربست در مقیاس یتتوانند قابل ها می چهارچوب

عنوان مقیاسی مطلوب برای کاربست  توان به شده، محله را می های مطرح ند. در بین مقیاسباش

ها و آمارهای منتشرشده،  بنا بر گزارش (.1528، 3ت )ژائو و همکارانها دانس این چهارچوب

ونقل نیز  کربن است. بخش حمل اکسید ید ۀهای تولیدکنند بخش ترین مهمبخش ساختمانی از 

اکسید  انرژی سهم باالیی را در میزان انتشار دی ۀکنند های مصرف عنوان یکی دیگر از بخشبه

 (.1528، 3کند )شی و همکاران کربن ایفا می

                                                           
1. Wang et al 
2. Yang et al 
3. Zhao et al 
4. Xie et al 
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اکسید کربن و مقابله با  منظور کاهش میزان انتشار دی اهکارهایی که در گذشته بهبیشتر ر 

اند.  قرار دادهمحله اول، بر مقیاس  ۀاند، تمرکز اصلی خود را، در درج تغییر اقلیم ارائه شده ۀپدید

وری  گذشته، این راهکارها سبب پیشرفت چشمگیری در کارآمدی و بهره سالِ گرچه، طی چهل

ها )نظیر  ونقل و زیرساخت حمل یرندۀدربرگ ییتنها ها به اند، ولی ساختمان ها شده ختمانانرژی سا

عنوان فرصتی  انرژی، آب و هدررفت( نیستند. امروزه، به مقیاس محله )از بلوک تا یک منطقه( به

و ها  سیستمتمام  یرندۀشود، چراکه یک محله دربرگ کربن نگریسته می مناسب برای طراحی کم

 (.1525، 1)کاندون «واحد ساخت شهر»عنوان عبارتی محله به به (.1523، 2فروکر) هاست یانجر

عنوان مقیاسی مناسب برای است که مقیاس محله را به هایی یانها و جر ابعاد، الیه یرندۀو دربرگ

ساختاری »عنوان  محله را بهاگر د. همچنین کن مطرح می «کربن کم ۀمحل»در قالب مدیران شهری 

ساختاری تشکیل  ۀتوان چنین ادعا کرد که هر محله از پنج الی می ،در نظر بگیریم« لوژیکاکو

طبیعی و مصنوع  زیست یطِبعدی بر مح یۀاول بر روابط اجتماعی و دوال ۀشده است؛ سه الی

  (.1528، 3ند )لِو و همکارانکن تأکید می

 های ساختاری محله  الیه .1جدول 

 اجرا الیه دبع

 روابط اجتماعی
 سالمتی و رفاه، کیفیت زندگی ساکنین

 های اجتماعی ها و شبکه گروه محلی  اجتماع
 زندگی، اشتغال، بازی، حرکت، خرید، آموزش و ... های محلی فعالیت

 محیطی یستز

 ها مکان
 )محیط مصنوع(

 ها ها، فضاها، خیابان شده نظیر ساختمان محیط ساخته

 طبیعیمنابع 
 )محیط طبیعی(

 وهوا وحش، آب معدنی، غذا، انرژی حیات هوا، آب، خاک، مواد

 1528لِو و همکاران،   منبع:

 کۀکه طراحی شب آورد ی، مقیاس محله این فرصت را پدید مشده یانبر مطالب ب عالوه

ستم( به ن بخشی از سیواعنهمگانی )بهباز ی  هاها و عرصه ها، زیرساخت ونقل، ساختمان حمل

عنوان مقیاسی توان مقیاس محله را به . لذا می(3،1523فروکر)شکلی یکپارچه صورت پذیرد 

                                                           
1. Fraker 
2. Condon 
3. Lv et al 
4. Fraker 
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توان اصول و معیارهایی که ما را در  طورکلی می به .کرد کربن مطرحبرای طراحی کم ناسبم

 یبند دسته یهرسانند، در چندال کربن و بدون کربن یاری میهای کم ریزی و طراحی محله برنامه

 ها عبارتند از:  د. این الیهکر

کربن و پایدار  کم ۀعنوان ضرورتی در خلق یک محلبهریزی و طراحی محله:  فرایند برنامه .1

ها توجه شود  ریزی و طراحی باید به آنمطرح است. ابعاد کالبدی، که در فرایند برنامه

گذاری، نی، هدفو میان سازما ای رشته یانهای م عبارتند از: راهبری و هدایت، همکاری

-عنوان بخشی از فرایند برنامه گیری از مشارکت مالکین و ساکنین. چنانچه این ابعاد، به بهره

درصد از منابع انرژی  کربن و بدون کربن که در عمل صد پایدار کم ۀریزی و طراحی محل

دهد، بلکه سبب پدید آمدن و تقویت حس  کند، را افزایش می تجدیدپذیر استفاده می

ماعی شده، احساس تعلق ساکنین به محله را افزایش داده و به پایداری اجتماعی محله اجت

 (.1523فروکر، )د کن کمک می

پذیرتر، فرم  تر و زیست کربنای کم آینده یسو عنوان اولین قدم به بهونقل و فرم شهری:  حمل .1

دسترسی  وشویق را ت یسوار روی و دوچرخه بندی مناسب بوده، پیاده شهری باید دارای دانه

د. شوشخصی ن یو سبب وابستگی کامل به خودرو کندونقل عمومی را فراهم آسان به حمل

شوند، شباهت زیادی با معیارهای  ونقل و فرم شهری مطرح میحمل ینۀمعیارهایی که درزم

نیا و  عبادی؛ 2،1523فروکر)گرا یا رشد هوشمند دارند  نقلوحمل ۀشده در توسع ارائه

 (.2310 همکاران،

امکان استفاده و  یسادگ توانند به های زیر می استفاده از روش محیطی:های زیست سیستم .3

د: کاهش تقاضا، استفاده از کننرا فراهم  یراز منابع انرژی تجدیدپذ یگیری صددرصد بهره

)برق و گرما از یک منبع( و بازیافت زباله )زباله  منابع تجدیدپذیر، تولید انرژی چندگانه

گیری از این عناصر و اجزا در یک رویکرد سیستمی  با بهره. عنوان منبع تولید انرژی( به

ای  د؛ محلهکرکربن و بدون کربن را فراهم  کم ۀتوان امکان دستیابی به محل یکپارچه، می

براین، توجه به این آوری باالتر. عالوهمند از منابع انرژی تجدیدپذیر و دارای تاب بهره

های تجدیدپذیر  انرژی یکاهش تقاضابه تواند  ها، حتی می ست صحیح آنها و کارب روش

 (.1523فروکر، ) منجر شودنظیر انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمایی 

                                                           
1. Fraker 
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کربن، نشانگر نیاز مبرم به  های کم شده در محله عات انجاملمطا های همگانی: زیرساخت .3

ها است. تا  مفهومی جدید از آن تصویر و ههای همگانی و ارائ بازنگری در طراحی زیرساخت

باشد؛  یعدبُ عنوان یک زیرساخت سبز سهمنظر شهری به ۀنقش فزایند یرندۀبتواند دربرگ

های همگانی، ورای نقش معمول خود در فراهم  زیرساختی که در همخوانی با زیرساخت

عاد گوناگون در دسترسی عمومی، تفریح همگانی، گردهمایی اجتماعی و اب های شکل کردن

زیست ِ هایی در ارائۀ خدمات سازگار با محیط بالقوگی یرندۀاش، باید دربرگ زیبایی شناسانه

و ... ( باشند. چنانچه خدمات  یی)نظیر خرد اقلیم، کیفیت هوا، جذب کربن، تولید مواد غذا

فضای همگانی در نظر گرفته شود،  یعدبُ عنوان بخشی از طراحی سهزیست، بهِ یطحسازگار با م

د. تأثیر مثبت ارتباط با طبیعت بر شو انسان از شهر سنتی دچار تحول و دگردیسی می ۀجربت

مختلف، بیانگر این مطلب است  یها های پژوهش است؛ یافته یریگ اندازه  و رفاه قابل یسالمت

عنوان یک منبع همگانی برای افزایش سالمت و رفاه در تواند به که تماس هرروزه با طبیعت می

 های پژوهش ۀپیشین رو، ینازا (.2310نیا و همکاران،  عبادی؛ 1523فروکر،)فته شود ر گرظن

. همچنین از جدول ذیل برای در نظر گرفت توان بر مبنای جدول زیر کربن را میکم رویکرد

 : کربن در ادامۀ فرایند پژوهش استفاده شده است مستندسازی ابعاد محلۀ کم
 پیشینه و تجارب پژوهش .3جدول 

 ابعاد ها شاخص هایافته عنوان پژوش نویسندگان

گ و همکاران )
وان

1522
) 

 یزیر برنامه فناوری
 و کربن کم محله

 شاخص سیستم

ساختار فضایی فشرده در 
پژوهش وانگ و همکارانش در 

عنوان یکی از  چین نیز به
کربن  های محله کم مشخصه

 شناخته شده است

طبیعی محله،  توجه به وضعیت
سبز،  یها و محورها افزایش پهنه

رویی،  رشد فشرده و مقابله با پراکنده
رسان  افزایش تراکم در نقاط خدمات

ای، طراحی متناسب با اقلیم،  محله
توجه به مصالح ساختمانی، تنوع 

مختلف،  قشرهایمسکن برای 
کاهش مصرف انرژی، ساخت 

 ها منعطف بنا

فرم و 
ساختار 

 محله

و و هم
کاران )

1528
کربن در  ارزیابی کم (

روستایی:  های محله
یک مطالعه موردی از 

دهکده یانه، استان 
 هوبی، چین

 سازی کاربری اراضی یکپارچه
 ها چیدمان ساختمان در راستای

استفاده از مصالح زیرساختی 
ونقل  کربن، تسهیالت حمل کم

ونقل شخصی،  عمومی، کاهش حمل
ه در تأمین دسترسی پیاده و دوچرخ

، الگوی مقطع عرضی، فرم  محله
شبکه دسترسی کاهنده سرعت و 

 مدار، محدودیت پارکینگ پیاده

 دسترسی
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 پیشینه و تجارب پژوهش .9دول ادامه ج

 ابعاد ها شاخص هایافته عنوان پژوش نویسندگان

ی
عباد

 
نیا و همکاران

 

(
2310

) 

 سناریوهای ارزیابی

 کربن کم ونقل حمل

 با مشهد شهر

 رویکرد از استفاده

 شناختی بوم جاپای

ونقل  ارتقا تسهیالت حمل

کربن در راستای  عمومی کم

ونقل  کارگیری در حمل به

 شهری

  

فراکر )
1523

پتانسیل پنهان  (

های پایدار  محله

از  هایی درس)

 کربن( جوامع کم

عنوان مقیاس  توجه به محله به

تغییر ، کربنمناسب توسعۀ کم

سبک زندگی و رفتارهای 

تدوین ، فردی در مقیاس محلی

های محله ها و شاخصمؤلفه

 کربن با رویکرد کم

کاربری مختلط، جانمایی  ۀتوسع

ها، تنوع  مناسب کاربری

های محلی و تجاری خرد،  فعالیت

مدیریت و نحوه مصرف و تصفیه 

 .آب، حفظ منابع

کاربری و 

لطیفی و همکاران هافعالیت
 

(
2310

) 

وین معیارهای تد

طراحی شهری برای 

های بدون  محله

 کربن

گ  و همکاران )
یان

1522
) 

 های شکلسمت  به

کربن:  شهری کم

یک مطالعه 

در مورد  ای مقایسه

انرژی  وری بهره

های مسکونی  محله

در جزیره سازگار 

زیست ِ با محیط

 چونگ کینگ

ارائه الگوی مناسب 

ها برای زیست پذیر زیرساخت

های مسکونی در  کردن محله

ی فاضالب و آور جمعقالب 

..... 

حفظ و ارتقاء پوشش گیاهی در 

 محله، سبزینگی

 محیطی یستز

 محلی

 مدیریت حفظ انرژی در محله،

های سبز  استفاده از انرژی

)تجدیدپذیر(، حداقل استفاده از 

های تجدیدناپذیر، سیستم  انرژی

آوری و تصفیه فاضالب  جمع

 پسماندعات یشهری، بازیافت ضا

تأسیسات و 

های  زیرساخت

 شهری

س و همکاران
میدلمی

 (
1558

تأثیرگذاری بر  (

پایداری فردی: 

بررسی شواهد در 

مورد نقش 

های  سازمان

 محور جامعه

در « مشارکت مردم»نقش 

کربن و نیز  تحقق محلۀ کم

تغییر در شیوه و سبک زندگی 

 ساکنان

های مختلف و متنوع  حضور گروه

 یازن ی، تمرکز بر رومردم در محله

خاص، مشارکت  یها گروه

 یابیحداکثری شهروندان در دست

 کربن به محله کم

اجتماع محلی 

 )مردم(
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 پیشینه و تجارب پژوهش .2دول ادامه ج

 ابعاد ها شاخص هایافته عنوان پژوش نویسندگان

لطفی و همکاران)
2310

.) 

تدوین معیارهای 

برای  طراحی شهری

های بدون  محله

 کربن

های ها و شاخصتدوین مؤلفه

 کربنمحله با رویکرد کم

تسهیالت عمومی در دستیابی به 

اقتصاد  ۀکربن، توسع ساخت کم

های شغلی محلی،  محلی و فرصت

کاهش فقر و برآورد نیازهای 

ها،  اساسی، همکاری گروه

های مؤثر،  ها و تخصص سازمان

های تشویقی  تدوین طرح

جویی در مصرف، تنظیم  هصرف

مقررات ساختمان در مقیاس خرد، 

سطح آگاهی و فرهنگ  یارتقا

 کربن کم ۀمردم با رویکرد توسع

مدیریت 

 محلی

انجمن معماران آمریکایی )
1522

) 

کربن:  های کم کمون
تحلیلی از وضعیت 

طراحی جامعۀ 
 کربن کم

 
 

های این پژوهش نیز  در یافته
 سازی و افزایش سطح فرهنگ»

، ضمن اثرگذاری «آگاهی مردم
مستقیم بر بسیاری از 

های دیگر در تحقق  شاخص
بندی  کربن، در اولویت محلۀ کم

ها  ترین شاخص نیز از مهم
حساب آمد. این مهم با  به

تأثیرگذاری بر سبک زندگی 
 مردم و رفتار مصرف

  

 ،قرار گرفت توجهدر حوزۀ مدیریت شهری موردِ یراخ ۀکه در چندده هایی مقیاسیکی از 

نسبت به گذشته بسیار کمرنگ  مقیاساین  به پرداختن، حاضرِ درحال هستند.شهری  های همحل

 اندمفهوم و هویت اصلی خود را از دست داده امروزیحتی در بسیاری از شهرهای و است  شده

به دار، پایهای شهری  محلهبرای دستیابی به توان  میبنابراین در جامعه کنونی  (.1521، 2)احمد

رو،  ینای برخوردارند. ازااز اهمیت ویژه های شهری پرداخت که احیای مفاهیمی همچون محله

هدف  ینتر مهم ریزی شهری است کهرویکردی نوین در برنامه های شهری پایدار، محله ۀتوسع

ی پایدار محل ۀتوسع. پایدار است ۀدستیابی به توسع منظور بهآن عدالت و برابری و حفظ توازن 

و حل مشکل و مسائل درون محله با ترکیب  ،اجتماعات محلی بنا شده است ۀبر پایه توسع

                                                           
1. Ahmed 



 

 

 

 

 

 1911، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعة محلی )روستایی                             93 

  

 

پایدار  ۀتوسع ِدیگر، یانب به .های طبیعی، کالبدی، اجتماعی و انسانی مقدور خواهد بودسرمایه

 ذکرشدههای  سرمایهو  اجتماعات محلی دارد سزایی به هتوجه ب است کهمحلی رویکردی 

، های اخیر دههدر (. 1522، 2دارند )ماریک و ریتررا برای دستیابی به این رویکرد بیشترین نقش 

است. یجاد شده ا شهری های همچنین در ساختار محلهو  در شیوه زندگی اساسیتغییرات 

که حل مسائل و  ی استهایعنوان یکی از دیدگاههای پایدار به محله ۀدیدگاه توسع بِین، یندرا

 ،رو ازاین (.1521، 1د )تورکودان گرو بازگشت به مفهوم محله می رها را درمشکالت امروزی شه

توسط موسسه جوزف  1551در سال  ،های شهری پایداری محله ۀبه دنبال مشکالت اخیر، شبک

های جدید مجتمع هایی از هشهری برای کشف تجرب یاقتصاد ۀتری و موسسه توسعراون

در این رویکرد  (.1523، 3یس شد )شریفی و مورایاماتأستوسعه در شهرهای انگلستان  درحالِ

های آینده، دارای ارزش و اعتبار عنوان مکانی برای زندگی نسل پایدار شهری باید به ۀیک محل

یکپارچه از توسعه  یدیدگاه ،پایدار محلی ۀتوسع یتدرنها(. 1551، 3د )رودلین و فالکباش

 ۀشود. توسعمحیطی بیان میاقتصادی و زیست های اجتماعی،است که در آن ارتباط بین سیستم

 قرار گیرد. محیطی یستاقتصادی و اجتماعی باید در موازات و هماهنگی سیستم ز

 پایدار شهری ة. معیارها و زیرمعیارهای محل2جدول 

 زیرمعیار معیار شاخص

-زیست-کالبدی

 محیطی

سازی و بهداشت فضای سالم

 محیط

 اری از پوشش گیاهی مناسببرخورد

 وهوایی و محیطیهای صوتی، آبکاهش آالینده

 کیفیت ساخت

 های محلهمناسب بودن زیرساخت

مناسب بودن کیفیت و قدمت بنا و رعایت تعداد 

 طبقات بنا

 کیفیت محیطی

 مناسب بودن منظر و سیمای محله

 عناصر مهم و شاخص عملکردی در محله

 محلهتنوع و زیبایی بافت در 

 توزیع مناسب تسهیالت و امکانات رفاهی کیفیت عملکردی

                                                           
1 Marique & Reiter 
2 Turcu 
3 Sharifi & Murayama 
4 Rudlin& falk 
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 پایدار شهری ة. معیارها و زیرمعیارهای محل2دول ادامه ج

 زیرمعیار معیار شاخص

 وارتباطی و حمل

 نقلی
 دسترسی

 مراتب دسترسی رعایت سلسله

 ونقل عمومیدهی حمل سامان

 مومی در محلهتفکیک مناسب قلمروهای ع

 اجتماعی

 کیفیت فرهنگی اجتماعی

 محله یاجتماع یفضاهای فرهنگ ۀتوسع

 سازی و بانشاط ساختن محله برای زندگیمناسب

 وجود عناصر هویتی در محله

 وحدت و همبستگی اجتماعی
 باالبردن تعلق اجتماعی

 مناسب بودن ظرفیت اعتماد اجتماعی

 تحمل محلهِ لمناسب بودن ظرفیت قاب تراکم جمعیت

 باالبودن شاخص امنیت و انضباط اجتماعی در محله امنیت و رفاه اجتماعی

 باالبودن شاخص مشارکت ساکنان محله مشارکت اجتماعی

 وجود آوردن اقتصاد خانگیبه بسترسازی رشد اقتصادی اقتصادی

 2313صیامی و همکاران،  منبع:

  محلهتوان  های شهری می محله اصول و مبانیمورد  دره مطالعشده و با  یانبه مطالب ب باتوجه

به  تیابیمکان اصلی برای دس و یک شهردر سطح برای عملکرد  ترین واحد اساسیعنوان بهرا 

ریزی فشرده،  . برنامهکردتبدیل  کشورروند مهم در یک به  در نظر گرفت و «کم کربن»راهبرد 

قبول بودن  کم، قابلِ یانرژصرف می با ها ونقلی و ترافیکی منعطف، ساختمانسیستم حمل

زیست و  کم و محافظت از محیطِمصرف انرژی، آگاهی از کربن کاهشپذیری محله،  زیست

، 2)ژائو و همکاران کربن است های اصلی در رویکرد کم مردم از دغدغه پذیریهمچنین مشارکت

 منابع از استفاده وسیلۀبه ژیانر از استفاده وری بهره افزایش کربن، به کم اصلی (. مفهوم1520

 ای گلخانه گازهای انتشار و انرژی مصرف کردن کربن، کم کم انرژی های فناوری کربن، کم انرژی

منجر  مصرف کم شیوۀ زندگی و مفهوم در پایداری و کربن کم شهر ارتقای به که اشاره دارد

 ریزی یکپارچه و و برنامه طراحی های فرصت دستیابی به برای را زمینه محله، مقیاس .شود می

 ساخت در کربن کم رویکرد اهمیت از یحاک موردی مطالعات. دهد می گسترش نگر کل

                                                           
1. Zhao et al 



 

 

 

 

 

 1911، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعة محلی )روستایی                             92 

  

 

 تمرکز ،«پایدار توسعۀ» و« کربنکم»به جامعۀ  دستیابی دانشمندان برای است. پایدار های محله

با ، رو نازایاند.  کرده معطوف «کربنکم محلۀ»ارزیابی  های طراحی سیستم بر روی را خود

دست های شهری پایدار  محلهتوان به  می« کربنکم ۀمحل»استفاده از اصول و مبانی رویکرد 

عدالت ، آن ترین یتیک اصل است که بااهم دارای ریزی شهریها در برنامه پایداری محله یافت.

در های سطح شهر است. بنابراین  دستیابی به پایداری محله منظور بهو برابری و حفظ توازن 

ای برخوردارند. ها از اهمیت ویژه پایدار شهری، محله ۀجامعه کنونی برای دستیابی به توسع

، «اجتماعات محلی ۀتوسع» ۀبر پایکربن یکرد کمرونیز همانند پایدار محلی  ۀتوسع

بنا شده است. حل مشکل و مسائل از درون  و ...« مشارکت حداکثری مردم»، «پذیری زیست»

و پیروی از مبانی و اصول  های طبیعی، کالبدی، اجتماعی و انسانیرمایهمحله با ترکیب س

کربن بیِن، ابعاد محلۀ کم یندراکه مقدور خواهد بود.  های پایدار شهری کربن در محلهرویکرد کم

های پایدار بیانگر متغیرهای وابسته پژوهش در  های محله عنوان متغیرهای مستقل و شاخص به

 چارچوب نظری پژوهش نمایان است.عنوان  شکل زیر به

 
 . چارچوب نظری پژوهش3شکل 

 مطالعه محدوده موردِ
که در  استمسکونی جوالن  ۀای تحت عنوان محلدر این پژوهش، محدوده یبررسمحدوده موردِ

را  واجد ارزشحاضر درصد زیادی از اراضی ِ شهر همدان واقع شده است. درحال 3منطقه 
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دارای تردید در گذشته جوالن بی ۀاست. محل قدمت زیاد این منطقه در خود جای داده ۀواسط به

دلیل عدم امروزه بهاما  پاسخگو به زندگی اجتماعی ساکنان محله بوده است، و فضایی پویا

های  محلهنواز بصری،  عناصر چشمنبود  ،در مقیاس محلی اذبهای ج برخورداری از کاربری

. همچنین این محدوده با اندعنوان یک فضای شهری از دست دادهیی خود را بهکاراشهری 

های هویت و محورهای اصلی ترین بخش شهر همدان و مجاورت با پهنهقرارگیری در مرکزی

است که توجه به آن در تدوین های هویتی و مصنوعی بارزی را در خود رقم زدهویژگی ،شهر

 کیفیت وبا یوسازها امکانات خدماتی، ساخت وجود است.های توسعه امری ضروری سیاست

در سیما و منظر  انسجامهمگون با هویت طبیعی منطقه، یکپارچگی بافت اجتماعی ساکن و 

 .ودنش مه در کنار فرسودگی و قدمت بافت از کارایی و مطلوبیت این محله کشدشهری موجب 

 پژوهش شناسی روش

کربن و متغیر  های رویکرد کم متغیر مستقل شاخصهدف پژوهش، تعیین روابط علّی میان 

. است یهمبستگ -یشیمایپاز نوع  . روش تحقیق در این پژوهشاستپایدار  ۀوابسته محل

. برای ارزیابی ساخته استفاده شد پرسشنامه محقق یکآوری اطالعات، از تکنجمع برای رو، ینازا

ی، دسترسی، اجتماعی و اقتصادی محیطزیست-عد کالبدیهای شهری، چهار بُ پایداری محله

های مورد  شاخصزیرمعیار مورد پرسش قرار گرفته است.  15معیار و بر اساس  22دارای 

استخراج  تبط با موضوعپذیری با مروری بر متون مرارزیابی در تحقیق با تأکید بر سنجش

بر اساس  کربنشده در حوزه رویکرد کم های استخراج شاخص ی ازمنظور تعداد بدینکه  اند شده

 و توان به فرمانتخاب و مستندسازی شد. ازجمله این شرایط می ه،مطالعشرایط محدوده موردِ

گیری از آزمون آماری همبستگی با بهره یتساختار محله، سبزینگی محله و ... اشاره کرد. درنها

و  ای محله یزان پایداریکربن بر مهای کم به ارزیابی تأثیر شاخص و رگرسیون خطی پیرسون

سپس پایایی پرسشنامه و  جوالن شهر همدان پرداخته شده است. ۀها، در محل قیاس تلفیقی آن

دست آمد که نشان از سطح به 852/5ضریب آلفای کرونباخ . دشروش آلفای کرونباخ محاسبه  با

ر با توجه به حجم جامعه آماری، که اهالی محله جوالن شه .است هاباالی پایایی پرسشنامه

نفر بوده است،  2000به طور حدودی برابر با  2315باشد و بر اساس سرشماری سال  همدان می
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نفر محاسبه و  325گیری گردیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  اقدام به نمونه

 به روش تصادفی ساده توزیع گردید.

در انتها از  استفاده شده است. 210اس اس پی اس افزارها از نرمهمچنین برای تحلیل داده

-پرداخته و برازش دادهمدل تحلیلی ساختاری متغیرها به ارائه  1اس ال پی اسمارت افزار نرم طریق

  مدل آن نیز محاسبه شد.

دلیل نزدیکی به مرکز شهر یعنی  این محله به .همدان است شهر جوالن در ۀ، محلموردِمطالعه

تا در  ،ها در آن اجرا شده است مورد پژوهش قرار گرفتتبرخی سیاس یتازگ میدان امام که به

 ؟را دارد کربن کم ۀبه یک محل شدن یلقابلیت تبد این محلهآیا نمایان شود که  پژوهشاین 

آوری  ها جمع از آن یازننمونه قرار گرفت و اطالعات موردِ 325 در دسترس پرسشنامه رو، ینازا

قبول مطلوب و قابلِ آمده که رای متغیرهای پژوهشبضریب روایی  مقدار 0و  3شد. در جدول 

از  ها آندارند که تمام  یعدکربن موجود در پژوهش ساختاری چندبُ کم ۀهای محلاست. شاخص

بسیارزیاد  -0بسیارکم و  -2اند، که گیری شدهنقطه اندازه 0طریق مقیاس طیف لیکرت دارای 

 (.0و  3است )جدول 

 کربن کم ةو میانگین پرسشنامه محل ، انحراف معیارروایی. 2جدول

AVE SD M ابعاد گویه 

830/5 

 توجه به وضعیت طبیعی محله 121/3 308/5

فرم و ساختار محله
 

 سبز یها و محورها افزایش پهنه 538/3 333/2

 رویی رشد فشرده و مقابله با پراکنده 553/3 313/2

 ای  حلهرسان م افزایش تراکم در نقاط خدمات 880/1 330/2

 طراحی متناسب با اقلیم 152/1 51/2

 توجه به مصالح ساختمانی 510/3 35/2

 تنوع مسکن برای اقشار مختلف 515/1 103/5

  کاهش مصرف انرژی 221/3 323/2

 )تنوع در ساخت بناها( ها ساخت منعطف بنا 520/3 322/2

                                                           
1. SPSS25 
2. SmartPLS 
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 کربن کم ةرسشنامه محل، انحراف معیار و میانگین پروایی. 2دولادامه ج

AVE SD M ابعاد گویه 

021/5 

 کربن استفاده از مصالح زیرساختی کم 121/3 328/2

ی
دسترس

 

 ونقل عمومی تسهیالت حمل 523/3 302/2
 ونقل شخصی کاهش حمل 153/1 512/2
  تأمین دسترسی پیاده و دوچرخه در محله 151/3 210/5
 الگوی مقطع عرضی 828/3 208/5
 مدار فرم شبکه دسترسی کاهنده سرعت و پیاده 352/1 210/2
 محدودیت پارکینگ 530/3 325/2

000/5 

ت توسعه کاربری مختلط 25/3 305/2
کاربری و فعالی

ها
 

 ها جانمایی مناسب کاربری 238/3 021/2
 های محلی و تجاری خرد تنوع فعالیت 3 313/2
 و تصفیه آب مدیریت و نحوه مصرف 880/1 3/2

 حفظ منابع 312/1 210/2

081/5 
پذیری  زیست پوشش گیاهی در محله یحفظ و ارتقا 310/3 325/2

 )پوشش گیاهی محله( سبزینگی 21/1 180/5 محلی

820/5 

 مدیریت حفظ انرژی در محله 221/3 311/2

ت و 
تأسیسا
ت

زیرساخ
 

ی
های شهر

 

 تجدیدپذیر(های سبز ) استفاده از انرژی 502/3 332/2
 های تجدیدناپذیر حداقل استفاده از انرژی 053/1 310/2
 آوری و تصفیه فاضالب شهری سیستم جمع 128/3 202/2
 بازیافت ضایعات و پسماند 831/1 385/2

028/5 

 های مختلف و متنوع مردم در محله حضور گروه 015/1 311/2

اجتماع محلی 
)مردم(

 

 های خاص روی نیاز گروه تمرکز بر 331/1 123/2
 کربن مشارکت حداکثری شهروندان در دستیابی به محله کم 510/3 313/2

002/5 

 کربن تسهیالت عمومی در دستیابی به ساخت کم 328/3 028/5

ت محلی
مدیری

 

 های شغلی محلی اقتصاد محلی و فرصت ۀتوسع 1/1 3/2
 ها ی، همکاری گروهکاهش فقر و برآورد نیازهای اساس 830/1 333/2
 های مؤثر ها و تخصص سازمان 002/1 111/2
 جویی در مصرف های تشویقی صرفه تدوین طرح 008/3 51/2
 تنظیم مقررات ساختمان در مقیاس خرد 3 321/2
سطح آگاهی و فرهنگ مردم با رویکرد توسعه  یارتقا 88/1 33/2

 کربن کم

 



 

 

 

 

 

 1911، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعة محلی )روستایی                             92 

  

 

 های پایدار شهری ، انحراف معیار و میانگین در پرسشنامه محلهروایی. 2جدول 

 M SD AVE هاگویه
ی

کالبد
-

ت
زیس

محیطی
 

و بهداشت سازیسالم

 فضای محیط

 30/2 2/3 برخورداری از پوشش گیاهی مناسب

820/5 

وهوایی و های صوتی، آبکاهش آالینده

 محیطی
38/3 80/2 

 ساخت یفیتک

 31/2 3 های محلهرساختمناسب بودن زی

مناسب بودن کیفیت و قدمت بنا و رعایت 

 تعداد طبقات بنا
88/1 58/2 

 یطیمح یفیتک

 51/2 15/1 مناسب بودن منظر و سیمای محله

 35/2 51/3 عناصر مهم و شاخص عملکردی در محله

 108/5 51/1 تنوع و زیبایی بافت در محله

 32/2 22/3 اسب تسهیالت و امکانات رفاهیتوزیع من یعملکرد یفیتک

ارتباطی و 

 دسترسی
 دسترسی

 32/2 52/3 مراتب دسترسی رعایت سلسله

 31/2 05/1 ونقل عمومیدهی حمل سامان 082/5

 30/2 53/3 تفکیک مناسب قلمروهای عمومی در محله

 اجتماعی

کیفیت فرهنگی 

 اجتماعی

 31/2 21/3 محله یاجتماع یفضاهای فرهنگ ۀتوسع

022/5 

سازی و بانشاط ساختن محله برای مناسب

 زندگی
52/3 30/2 

 33/2 02/1 وجود عناصر هویتی در محله

وحدت و همبستگی 

 اجتماعی

 30/2 11/1 باالبودن تعلق اجتماعی

 31/2 25/1 مناسب بودن ظرفیت اعتماد اجتماعی

 38/2 83/1 محلهتحمل  مناسب بودن ظرفیت قابل تراکم جمعیت

رفاه  و  امنیت

 اجتماعی 

باالبودن شاخص امنیت و انضباط اجتماعی 

 در محله
32/1 23/2 

 32/2 58/3 باالبودن شاخص مشارکت ساکنان محله مشارکت اجتماعی

 اقتصادی
بسترسازی رشد 

 اقتصادی

 303/2 21/3 وجود آوردن اقتصاد خانگیبه

000/5 

 33/2 53/3 رشد اقتصادی ساکنان

 31/2 3 امنیت شغلی ساکنان

 33/2 88/1 رونق اقتصادی محله

 82/5 82/2 رضایت از وضعیت اقتصادی
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ها دست آمد و چندین نوبت توسط کارشناسان این پرسشنامهها بهروایی پرسشنامه بعدازآنکه

قرار گرفت. برای  هاپرسشنامه بدون سؤاالت ناهنجار در اختیار نمونه یتدرنها شد،تدوین 

-ها به آن پایاییمحدودی انتخاب شدند تا  ۀها در ابتدا جامعاین نوع پرسشنامه پایایی ۀمحاسب

ها  آلفای کرونباخ آن ه،رو برای بررسی اولی نفر بود. ازاین 12ها دست آید، که تعداد نمونه

، 2یی محاسبه و در جدول نها قبولی قرار گرفتند. آلفای کرونباخِ محاسبه و در حد مطلوب و قابل

 است.  بیان شده
 های پرسشنامة پژوهشگویه پایایی .2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه

21 852/5 

 های پژوهش یافته

 2/25دهندگان را مردان و درصد پاسخ 3/81، توزیع جنسی آمده است 0جدول  درطورکه همان

در تحقیق جوالن بیشتر از زنان  ۀاند. بر این اساس مردان در محلکیل دادهدرصد را زنان تش

دست آمده است، افراد  های میدانی که در قالب پرسشنامه به. بر اساس یافتهمشارکت داشتند

 0/12درصد بیشترین، و در ادامه افراد دارای تحصیالت دیپلم  1/01دارای تحصیالت کارشناسی 

-ترتیب بیشترین فراوانی را داشته درصد به 0/2صد و کارشناسی و باالتر در2/23درصد، کاردانی 

منظور هدفی خاص در محله حضور  دهد که افرادی بهمطالعات نشان می بیِن ینکه درا ،اند

اند که برخی با هدف پارک خودرو خود در محله، رهگذر سواره از داخل محله به دلیل داشته

تن به محل زندگی خود در محله اطراف، افرادی هم ساکن این نزدیکی به مرکز شهر و برای رف

 اند. محله بوده و درنهایت برخی شاغل در این محله بوده

 گویاندرصد فراوانی مشخصات پاسخ. 1جدول 

 متغیر طبقه فراوانی درصد

 مرد 188 3/81

 زن 11 2/25 جنسیت

 مجموع 325 255

 نوع اشتغال آزاد 208 2/22
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 گویاندرصد فراوانی مشخصات پاسخ. 13دول ادامه ج

 متغیر طبقه فراوانی درصد

 کارمند دولتی 81 0/18

 مشاغل عالی 33 3/25 

 مجموع 325 255

 دیپلم 21 0/12

 میزان تحصیالت

 کاردانی 38 2/23

 کارشناسی 221 1/01

 باالتر کارشناسی ارشد و 38 0/2

 مجموع 325 255

 های تحلیلییافته

 هابررسی وضعیت نرمال توزیع داده

برای نرمال بودن در این تحقیق است.  هاپارامتریک، نرمال بودن داده آزموناز استفاده شرط  پیش

 اسمیرنوف استفاده شد. -کلموگروف ها از آزمون تک نمونۀشاخص

H0ار استها از توزیع نرمال برخورد: داده. 

H1ها از توزیع نرمال برخوردار نیست: داده. 

 اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش -آزمون کلموگروف .11جدول 

 )دودامنه( سطح معناداری اسمیرنوف -مقدار کلموگروف متغیرهای

 35/5 32/1 محله ساختار و  فرم

 32/5 31/3 دسترسی

 00/5 13/1 ها فعالیت و  کاربری

 1/5 51/1 محله  پذیری زیست

 22/5 28/1 زیرساخت و  تأسیسات

 2/5 21/3 محلی  اجتماع

 13/5 13/1 محلی  مدیریت

 58/5 28/0 پایدار ة محل
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است؛  50/5سطح معناداری کلیه متغیرهای پژوهش بیشتر از  8به جدول شماره  باتوجه

توان های پژوهش، می توزیع متغیرها نرمال است و در تحلیل فرضیهتوان بیان کرد که بنابراین می

 های پارامتریک استفاده کرد.از آزمون

 آزمون فرضیه

یزان پایداری کربن بر مهای کم فرض پژوهش مبنی بر ارزیابی تأثیر شاخص تحلیلمنظور به

گی پیرسون استفاده جوالن شهر همدان از آزمون همبست ۀها، در محل و قیاس تلفیقی آن ها محله

 های آزمون به شرح ذیل است. شد. یافته

 همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق .13جدول 

 هاشاخص نام متغیر

 یدارمحله پا

ضریب 

 همبستگی
 داری یمعن

ابعاد رویکرد کم
 

کربن
 

 555/5 885/5 محله ساختار و  فرم

 521/5 011/5 دسترسی

 555/5 815/5 ها فعالیت و  کاربری

 515/5 013/5 محله  پذیری زیست

 533/5 331/5 زیرساخت و  تأسیسات

 520/5 032/5 محلی  اجتماع

 552/5 005/5 محلی  مدیریت

 555/5 831/5 میزان کلی ابعاد رویکرد 

کربن و همچنین میزان  کماین امر است که بین تمامی ابعاد رویکرد  ۀکنندهای پژوهش بیانیافته

 و بین فرم ۀرابط ،ینبِ مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. دراین ۀپایدار رابط ۀکلی آن با محل

است که  دارای بیشترین همبستگی P=88/5جوالن شهر همدان  ۀپایدار، محل ۀساختار محله و محل

بیعی محله بدون دخالت در هسته این موضوع باشد که توجه به وضعیت ط تواند بیانگر این امر می

ای با رشد فشرده و  های دیگر، محله های سبز نسبت به محله و فرم اولیه، وجود محورها و پهنه

متراکم و تنوع مسکن برای قشرهای مختلف جامعه، عواملی هستند که ازنظر ساکنان بیشترین تأثیر 
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-رویکرد کم ین تأسیسات و زیرساخترابطه ب کربن دارند. و ساختار رویکرد کمرا بر شاخص فرم 

دهندۀ این  . این یافته نشاناست( P=33/5) کربن و محله پایدار دارای کمترین ضریب همبستگی

های سبز )تجدیدپذیر( و  است که ازنظر ساکنان مدیریت حفظ انرژی در محله، استفاده از انرژی

و تصفیه فاضالب و ... محله در این  آوری های تجدیدناپذیر، سیستم جمع استفاده حداقلی از انرژی

 امر مورد کم توجهی مدیران و مسئوالن شهری قرار گرفته است.

( با در P=81/5) و محلۀ پایدار شهری کربن رویکرد کم بین کاربری و فعالیت ۀهمچنین رابط

های مناسب در  های مختلط، قرارگیری کاربری نظر گرفتن زیرمعیارهایی همچون: توسعۀ کاربری

دلیل نزدیکی  های محلی و تجاری خرد در این محله، ازنظر ساکنان به جدارۀ محله و تنوع فعالیت

با ضریب کربن مدیریت محلی رویکرد کماست.  قبول قابلِمحله به مرکز شهر تا حد مطلوبی 

ها، تنظیم مقررات  ها و سازمان دهد ساکنان، نسبت به همکاری گروه ؛ نشان میP=00/5همبستگی 

اند،  های شغلی محلی رضایت داشته تمانی در مقیاس خرد و توسعۀ اقتصاد محلی و فرصتساخ

بخشی  کاری در امر فرهنگ و آگاهی دلیل کوتاهی و کمکه از مدیران و مسئوالن شهری به یدرحال

( در جامعۀ P=5/03اند. بُعد اجتماع محلی ) کربن انتقاد داشته مردم نسبت به رویکرد توسعۀ کم

شهروندان از مشارکت حداکثری ساکنان برای دستیابی به این رویکرد کمترین نظردهی را محلی، 

داشته و از مدیران شهری خواستار تقویت این امر در بین ساکنان هستند. درنهایت ابعاد دسترسی 

پایدار، دارای ضریب همبستگی مثبت و  ۀبا محل( P= 5/01کربن )پذیری رویکرد کمو زیست

کرد که هر چه میزان  توان بیان به ابعاد مورد تحلیل رویکرد، می باتوجهت. بنابراین معناداری اس

های شهری، به  محله شدن یلمیزان تبد ،و ابعاد آن بیشتر شود( P=831/5) کربن رویکرد کم

خصوص در حوزۀ  نشر آلودگی به: کاهش محسوس در ازجملهکم  دارای کربنهای پایدار  محله

های پژوهش بنابراین فرضیه .شودهای شهر همدان بیشتر می در بین محله ای های گلخانه گاز

 مورد تأیید است. 

 مدل معادالت ساختاری

های شهری پایدار در بین  کربن بر محله میزان ابعاد رویکرد کمتأثیر  تبیینمنظور تعیین و به

در پژوهش  های دیگر شهر همدان از مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شده است. محله

معادالت ساختاری پژوهش کمک  سازی ساختاری از آزمون مدلروش مدلاز حاضر، با استفاده 
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که پس از تدوین مدل   معنی است؛ بدین یا گرفته شد. رویکرد در این پژوهش، رویکرد دومرحله

ورد پارامترهای مدل و تحلیل نظری الزم است تا به بحث برآورد مدل یا به عبارتی برآ

 .های کلی و جزئی مدل پرداخته شود صشاخ

های ارزیابی کلی مدل ساختاری و پارامترهای اصلی این مدل برآوردهای مربوط به شاخص

پایدار( در شکل و جدول زیر گزارش شده  ۀهای محلکربن بر شاخص)اثر متغیر رویکرد کم

 است:

 
 پایدار ةکربن بر محلد کممدل معادالت ساختاری اثر رویکر .9شکل 

 
 های ارزیابی مدل معادالت ساختاری برآورد شاخص .19جدول 

 RMSEA GFI CFI NFI شاخص

 13/3 13/3 11/3 391/3 مقدار

ها با های ارزیابی مدل معادالت ساختاری درمجموع بیانگر این است برازش دادهشاخص

  مدل معادالت ساختاری دارند. بودن ها داللت بر مطلوبصاست و شاخشده مدل برقرار 

 محلة پایدارکربن بر  برآورد ضریب اثر متغیر رویکرد کم .12جدول 

 یرمتغ

 مستقل
 مسیر

متغیر 

 وابسته

  ضریب

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

 یافته یلتعد

ضریب 

 بتا
 Tنمره  Fنمره 

سطح 

 یمعنادار

رد رویک

 کربن کم
 

محله 

 یدارپا
132/3 233/3 212/3 132/3 232/223 292/32 333/3 

 15کربن درمجموع بیانگر آن است که ابعاد رویکرد کم 22آمده در جدول  دست مقادیر به

با در نظر گرفتن  .دهدهای پایدار شهری را مورد تبیین قرار می درصد از واریانس متغیر محله
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درصد  81مؤثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد قوی یعنی مقادیر مربوط با حجم 

 پایدار ۀکربن به حد قوی توان تبیین واریانس متغیر محلابعاد کم یگر،د عبارتِ به .،شدبرآورد 

لحاظ آماری معنادار است. پایدار به ۀکربن بر محلرا دارد. اثر متغیر رویکرد کم کم دارای کربن

مورد  ،است تأثیرگذارپایدار  ۀکربن بر محلش مبنی بر اینکه متغیر کمبنابراین فرضیه کلی پژوه

 ۀکربن بر متغیر محلکه اثر متغیر کم کردتوان بیان به مقدار ضریب تأثیر می تأیید است. باتوجه

یک درصد انحراف معیار  افزایشحتی  .دشپایدار مثبت، مستقیم و در حد متوسط به باال برآورد 

با درنظرگرفتن  تواند در حد باالیی به تقویت پایداری محلهکربن میویکرد کممیزان ابعاد ر از

به ضریب همبستگی باالیی  باتوجه. منجر شودجوالن شهر همدان کربن در محلۀ  های کم مؤلفه

تواند سبب افزایش تأثیرگذاری  کربن با محلۀ پایدار دارد، این موضوع می که ابعاد رویکرد کم

که هر چه میزان این نوع ضریب همبستگی در بعد  طوری ر محلۀ پایدار شود بهکربن ب رویکرد کم

درصد نیز افزایش  88کربن افزایش یابد، میزان محله پایدار شهری  وساختار محله رویکرد کم فرم

کربن را دارد. در  درصد توانایی تبیین محله پایدار به محله کم 88خواهد یافت یعنی این بعد 

کربن هر چه میزان این ضریب در بُعد دسترسی، کاربری و فعالیت،  د رویکرد کممورد سایر ابعا

%، 01ترتیب میزان  پذیری، تأسیسات و زیرساخت، اجتماع محلی و مدیریت محلی به زیست

% افزایش یابد، میزان محله پایدار شهری به همان درصد نیز افزایش %00، %03، %33، %01، 81

کربن را  ن ابعاد توانایی تبیین محله پایدار به یک محله دارای ابعاد کمکه ای یطور بهخواهد یافت 

داری آنوای  الزم برای رگرسیون، معنی های شرط یش؛ در ادامه یکی از پدیگر یانب یا بهدارد. 

توان بیان کرد که  می رو یندار شده است؛ ازا ، آنوای آن معنی22رگرسیون است که در جدول 

پایدار  ۀبینی تغییرات محله شهری به یک محل درصد توان پیش 81یزان کربن به م رویکرد کم

به  15/5کربن  را دارد. همچنین ضریب بتای رویکرد کم کربن های کم دارای شاخص شهری

و  فرم معیار از  این ضریب مثبت بیانگر آن است که اگر یک انحرافطورِمثال؛  بهدست آمد. 

برای  محلۀ پایدار 15/5افزایش یابد، به میزان  پایدار ۀکربن در بین محل رویکرد کم ساختار

کربن به استفاده و توجه به وضعیت طبیعی محله، افزایش  با رویکرد کمای  به محله شدن یلتبد

یابد.  افزایش میهای پهنه و محورهای سبز و تنوع مسکن برای اقشار مختلف نیز  زیرساخت

کربن در بین محلۀ پایدار افزایش  ای رویکرد کمه معیار از شاخصی اگر یک انحرافطورکل به
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شخصی  ونقل حملونقل عمومی، کاهش  درصد بُعد دسترسی )تسهیالت حمل 15یابد، به میزان 

ها، تنوع  ها )توسعۀ کاربری مختلط، قرارگیری مناسب کاربری و ...(، کاربری و فعالیت

ارتقای پوشش گیاهی و ...(، پذیری )حفظ و  های محلی و تجاری خرد و ...(، زیست فعالیت

، های سبز استفاده از انرژیهای شهری )مدیریت حفظ انرژی در محله،  تأسیسات و زیرساخت

های مختلف و  حضور گروهو ...(، اجتماع محلی ) های تجدیدناپذیر حداقل استفاده از انرژی

و...( و  بنکر مشارکت حداکثری شهروندان در دستیابی به محله کم، متنوع مردم در محله

اقتصاد محلی و  ۀکربن، توسع تسهیالت عمومی در دستیابی به ساخت کممدیریت محلی )

سطح آگاهی و  یتنظیم مقررات ساختمان در مقیاس خرد، ارتقا، های شغلی محلی فرصت

ای  های شهری برای تبدیل به محله تمایل محلهو ...(،  کربن کم ۀفرهنگ مردم با رویکرد توسع

در محلۀ  کربن رویکرد کمهای  شاخصاستفاده از  و شدت های مناسب و ذکرشده با زیرساخت

 یابد. افزایش میپایدار 

 گیری نتیجهبحث و 
کاربست در  منظور بهکربن  تدوین مدل محلۀ کم»( با عنوان 2311در پژوهش روستا و همکاران )

 ۀها در تحقق محلصترین مؤلفه/شاخها مهمبه یافته باتوجه، «ریزی و طراحی شهری برنامه

مشارکت »و « و افزایش آگاهی مردم سازی فرهنگ» های و شاخص« اجتماع محلی»کربن،  کم

« فشردگی بافت»و « افتب گراییزمینه»نیز  «فرم»های مؤلفه دسته شاخص است. در« مردمی

 کربن شناخته شدند. در این مدل تحلیلیکم ۀها در تحقق محلشاخص اثرگذارترین عنوان به

عنوان  ، بهمؤلفه چهار)علت( و سایر  های اثرگذارعنوان مؤلفهبه« فرم»و « اجتماع محلی»

ساختار با ضریب و  که در پژوهش حاضر فرم ، درحالیشدند )معلول( شناخته های اثرپذیر مؤلفه

 کربن است. بُعد اجتماعترین ابعاد در تبیین محلۀ پایدار به محلۀ کم درصد از مهم 88همبستگی 

درصد توان تبیین محلۀ  03کربن که بُعدی متوسط ازلحاظ ضریب همبستگی است با  محلی کم

کربن برخالف پژوهش  های محلۀ کم بِین تمامی مؤلفه کربن را دارد. دراین پایدار به یک محلۀ کم

های اثرگذاری بر روی محلۀ پایدار هستند. در پژوهش حاضر،  روستا و همکاران، مؤلفه

های محلۀ  های اثرپذیر )شاخص کربن( و مؤلفه ثرگذار پژوهش )ابعاد رویکرد کمهای ا مؤلفه

 81و فعالیت با ضریب  و ساختار، شاخص کاربریپایدار( است. اثرگذارترین مؤلفه پس از فرم 
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 درصدی است. این شاخص نیز در پژوهش روستا و همکاران شاخصی اثرگذار معرفی شده

« ها ساخت منعطف بنا»و « توجه به وضعیت طبیعی محله»ر، که در پژوهش حاض است. درحالی

مشارکت »بیشترین میانگین را در بُعد فرم و ساختار دارند. در بُعد اجتماع محلی شاخص 

 دارای بیشترین میانگین است. « کربن کم ۀحداکثری شهروندان در دستیابی به محل

کربن اشاره دارد،  رویکرد کمهای  اول پژوهش، به بررسی و چیستی ابعاد و شاخص  پرسش

الذکر توسط متخصصان حوزه  موارد فوق« پیشینه و تجارب پژوهش» 1جدول بر اساس

برآن، برای اطمینان بیشتر تمامی ابعاد رویکرد  که عالوه شده استشهرسازی مستندسازی 

د. ها نیز نمایان ش و تأثیرگذارترین آن قرار گرفتکربن توسط ساکنان محله مورد پرسش  کم

تأسیسات و »، «پذیری زیست»، «دسترسی»درنهایت مشخص شد که این محله ازلحاظ 

دلیل نزدیکی به مرکز شهر با موارد به« و ساختار محلهفرم »، «کاربری و فعالیت»، «ها زیرساخت

، «ونقل شخصیکاهش حمل»، «ی خردو تجارهای محلی  و فعالیتکاربری »زیر مواجه است: 

گیری جانمایی و جهت»، «های سازمانی همکاری»، «محدودیت پارکینگ»، «فرم شبکه دسترسی»

، و دارای «های مختلف مردمی حضور گروه»، «حفظ و ارتقای پوشش گیاهی»، «مناسب بناها

 است. « رویی رشد فشرده و مقابله با پراکنده»

پایدار در های محلۀ  کربن با شاخص در پرسش دوم، رابطهۀ معناداری بین ابعاد رویکرد کم

تأثیر تر دقیق تبیینمنظور تعیین و بهبود، که  نظرمدِّکربن های کم تحقق محلۀ پایدار با شاخص

های دیگر شهر همدان از مدل معادالت  پایدار در بین محله ۀکربن بر محل میزان ابعاد رویکرد کم

بیانگر این  های ارزیابی مدل معادالت ساختاریشاخص(. 3)شکل  ساختاری بهره گرفته شد

مدل  ب بودنها داللت بر مطلواست و شاخص شدهها با مدل برقرار برازش دادهکه است 

 و رگرسیون خطی آزمون آماری همبستگی پیرسونبا شیوه همچنین  معادالت ساختاری دارند.

 ۀها در محل پایدار و قیاس تلفیقی آن ۀهای محلکربن با شاخصهای کم به ارزیابی تأثیر شاخص

درصد توانایی  81کربن به میزان  رویکرد کم . مشخص شد کهالن شهر همدان پرداخته شدجو

 15/5کربن  پایدار را دارد. ضریب بتای رویکرد کم ۀشهری به یک محل ۀبینی تغییرات محل پیش

و یا حتی ها  معیار از زیرساخت یک انحرافدهد که اگر می نشان به دست آمد. این ضریب مثبت 

ۀ محلتمایل  15/5افزایش یابد، به میزان  لۀ جوالنکربن در بین مح رویکرد کمبعاد هر یک از ا
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کربن  های مناسب و با استفاده از رویکرد کم ای با زیرساخت به محله شدن یلتبدبه  جوالن 

 ۀپایدار محل ۀمحلهای شاخصبین فرم و ساختار محله و  ۀرابط ،ینبِ دراین یابد. افزایش می

 های یرساختعد تأسیسات و زبین بُ ۀدارای بیشترین همبستگی و رابط 88/5ان جوالن شهر همد

توان بنابراین می است. 33/5پایدار دارای کمترین ضریب همبستگی  ۀکربن و محلرویکرد کم

 شدن یلو ابعاد آن بیشتر شود میزان تبد 831/5کربن  ذکر کرد که هرچه میزان رویکرد کم

 ر این اساس،شود؛ بهای شهر همدان بیشتر می یدار در بین محلهپا ۀهای شهری، به محل محله

 پژوهش مورد تأیید است. فرضیه

خصوص در  ای با حداقل مصرف انرژی تجدیدناپذیر و حداقل نشر آلودگی به تحقق محله

جد در حوزه شهرسازی و در  طور بهای، هدف و سیاستی است که باید  های گلخانه حوزۀ گاز

ترین  ریزی شهری دنبال شود و برای اینکه به مهم های طراحی شهری و برنامه هها و برنام طرح

های شهری،  گیری تبدیل شود باید ساکنان محله سازی و تصمیم های تصمیم موضوع در حوزه

هایی با حداقل انتشار آلودگی  ها به محله گر از مسئوالن شهری باشند تا این محله ساکنانی مطالبه

ی در حالتبدیل شوند. در بخشی از محله پوشش گیاهی از بین رفته است این  کمو دارای کربن

ها در تحقق محلۀ  ترین شاخص از مهم« حفظ منابع خاک»و « حفظ پوشش گیاهی»است که 

های یکی از شاخص« مدار ونقل پیاده حمل»، «دسترسی»مؤلفه  ،هادر میان شاخصکربن است.  کم

منظور ساکنان محلۀ جوالن از مدیران شهری  همین به .استبن کرکم ۀدار در تحقق محلاولویت

خواستار تنظیم مقررات ساختمانی مناسب در مقیاس خرد متناسب با محله، اهمیت دادن به 

کربن، قراردادن  ای با رویکرد کم بخشی مردم برای دستیابی به محلهسازی و آگاهیفرهنگ

آوری و  کربن، تهیه سیستم جمعوساز کمتتسهیالت عمومی برای مردم در دستیابی به ساخ

های محله و استفاده  دلیل شیب نسبتاً تند درون محله نسبت به جدارهتصفیه فاضالب شهری به

از تصفیه در مواقع بارانی و جلوگیری از هدر رفت منابع، تأمین دسترسی پیاده و تبدیل به محلۀ 

موجود در محله برای کاهش سرعت وسایل نقلیه   عنوان استفاده از فرم شبکهمدار به پیاده

ها برای کاستن از آلودگی در  ونقل عمومی در ورودی شخصی درون محله، ارائه تسهیالت حمل

منظور دسترسی آسان به  ها به درون محله، افزایش محدودیت پارکینگ در اطراف ورودی

منظور حائل آلودگی هوایی و  های محله به های سبز در جداره ونقل عمومی، افزایش پهنه حمل
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کربن و همچنین  صوتی، تقویت تنوع مسکن برای قشرهای مختلف با استفاده از مصالح کم

ای بدون آلودگی و دارای  تقویت مشارکت حداکثری مردم برای رهیافت به محله

 کربن هستند. های کم ابعاد/شاخص

وهش محلۀ جوالن شهر همدان ازنظر در این پژ گرفته انجامهای  یبررسآید، که با  به نظر می

بیِن، از  کربن برخوردار است. دراین نزدیکی به مرکز شهر از ابعاد رویکرد کم باوجودساکنان 

های شهری  توانند برای دستیابی به محله در این پژوهش مدیران شهری می شده انجاممطالعات 

هایی را در دستور کار پژوهشکربن با توجه به نظرات ساکنان محله؛ در شهر همدان چنین  کم

 های آن قرار دهند. یشگراسازان در حوزه شهرسازی و سایر  گیران و تصمیم تصمیم

 پیشنهادات کاربردی پژوهش حاضر نیز به صورت زیر قابل بیان است:

محیطی و آگاهی عمومی در مورد تغییر سبک زندگی و مطابق با  تقویت آموزش زیست -

 کربن کم

 ال به سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و محالت کم کربنپشتیبانی از انتق -

 ایجاد و ارتقای فضاهای جمعی جهت تقویت تعامالت اجتماعی ساکنان با استفاده از فضاها -

ونقل  ونقل با استفاده از شبکه حمل ونقل با استفاده از شبکه حمل بهبود وضعیت حمل -

 عمومی پایدار مناسب با ساخت و بافت تاریخی محله

 سازی برخی معابر به منظور کاهش کربن در محله راه روها و پیاده جهیز پیادهت -

 های مزاحم و ناسازگار با هویت تاریخی و مسکونی محله خروج کاربری -

های محیطی از طریق تقویت فضاهای سبز، تقویت سیستم حمل و نقل کاهش آلودگی -

 عمومی و کم کربن

 منابع
 .(2311خانی، محمدحسین و عدالت، محمدحسین ) حمدحسین و آقامیلیان، افسانه و عباسپورفرد، م

 .منظور تولید زیست انرژی ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به

 .81-03 صص ،1، شماره31دوره .شناسی محیط

اربست در منظور ک کربن به (. تدوین مدل محله کم2311روستا، مریم و جوادپور، مسعود و عبادی، مریم )

 .38-33، صص 2، شماره3دوره دانش شهرسازی.ریزی و طراحی شهری.  برنامه
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