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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The purpose of this research is to evaluate the state of the city 

body in order to optimize energy consumption in Rashidiyeh 

neighborhood of Tabriz. According to its nature, the research 

method is descriptive-analytical and practical in terms of 

purpose. The statistical population consists of citizens living in 

Rashidiyeh neighborhood of Tabriz. The statistical sample size 

was calculated according to Cochran's formula of 384 people. 

Examining the results of the sample T-Tech test shows that all 

three physical indicators of the neighborhood, including mass, 

passage, and open space indicators, were significant at a level 

of less than 0.05. In this context, the index of open space with 

an average of 3.32 is in an average condition, and two 

indicators of mass and roads are evaluated in poor condition 

with an average of 2.59 and 2.52, respectively. The reasons for 

this condition are the lack of installation of building blocks in 

the direction of wind and light, lack of access to services, 

improper exterior covering of buildings in order to reduce 

energy, use of poor quality materials, lack of design of roads 

for air conditioning in the city, obstruction the view pointed to 

the sky and residential density. Finally, Pearson's correlation 

showed that there is a relationship between the physical 

indicators of the neighborhood in optimizing energy 

consumption. The highest correlation is related to mass index 

with open space with a value of (0.785), which is considered a 

strong relationship. 
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Extended Abstract 

Introduction 

According to the significant statistical 

growth of research in the field of energy 

analysis at the neighborhood scale since 

2010, the neighborhood as an intermediate 

scale is an important evaluation index for 

the demand for energy consumption and 

production in different sectors based on 

energy carriers, which are opportunities 

provides for planning in line with 

sustainable development. In this regard, and 

considering that more than one-third of 

energy consumption is related to residential 

areas, proper planning and design of 

neighborhoods according to the climatic 

conditions of each region can be an 

effective step towards reducing energy 

consumption. Therefore, cities consume the 

most energy resources and produce the 

most carbon dioxide. One of the main 

factors of achieving sustainability by 

reducing energy consumption is 

understanding how the components of the 

body of the city affect energy consumption 

and modifying the body of the city. The 

purpose of this research is to evaluate the 

state of the city body in order to optimize 

energy consumption in Rashidiyeh 

neighborhood of Tabriz. 

 

Methodology 

According to its nature, the research 

method is descriptive-analytical and 

practical in terms of purpose. The statistical 

population is citizens living in Rashidiyeh 

neighborhood of Tabriz. Based on Tabriz 

Municipality and the Statistics Center of 

Iran (2015), there were 178,992 people. The 

size of the statistical sample was calculated 

according to Cochran's formula of 384 

people, and random sampling was done at 

the level of citizens. After collecting the 

necessary data, raw data was entered into 

SPSS software, and finally, based on the 

data entered into the software, the 

information obtained from the 

questionnaire was experimented and 

analyzed. In this research, 30 questionnaires 

were used to measure the tool’s reliability. 

Cronbach's alpha coefficient was calculated 

for indicators greater than 0.70. So the data 

are reliable. 

 

Results and discussion 

The sample t-test shows that all three 

physical indicators of the neighborhood, 

including mass, passage, and open space 

indicators, were significant at the level of 

less than 0.05. In this context, the open 

space index with an average of 3.32 is in an 

average condition, and two indices of mass 

and roads are evaluated in poor condition 

with an average of 2.59 and 2.52, 

respectively. The reasons for this condition 

can be the lack of installation of building 

blocks in the direction of wind and light, 

lack of access to services, improper exterior 

covering of buildings to reduce energy, use 

of poor quality materials, lack of design of 

the roads for air conditioning in the city, 

obstruction The view pointed to the sky and 

residential density. 

Also, Pearson's correlation showed that 

there is a relationship between the physical 

indicators of the neighborhood in 

optimizing energy consumption. The 

highest correlation is related to mass index 

with open space with a value of (0.785), 

which is considered a strong relationship. 

Therefore, the proper placement of 

buildings in terms of wind and light 

direction, proper coverage and compliance 

with density can help to improve the open 

space, and on the contrary, choosing the 

right angle and increasing the visibility 

factor can help the mass index, and the 

result of this relationship is reducing the 

optimal consumption. is energy Therefore, 

despite the weak conditions, physical 

indicators can be effective in improving 

each other and create better conditions in 

terms of optimal energy consumption. 

The results have shown that there is a 

significant difference between the 

investigated neighborhoods in the field of 

all the physical indicators of the residential 

areas (mass index, roads, and open space). 

In other words, the minimum average of 

one of the studied localities differs from 

others in all the mentioned dimensions. A 

significance level of less than 0.05 and 

equal to 0.000 for all indicators confirm this 

situation. 
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The results of Duncan's test showed that in 

terms of mass index, area 7 had the best 

conditions with an average of 3.42, and area 

1 had the worst conditions with an average 

of 2. In terms of traffic index, range 3, with 

an average of 3.96, has the best condition, 

and range 1, with an average of 2, has the 

worst condition. Regarding the open space 

index of residential areas, area 2 has the 

best condition with an average of 3.50, and 

area 6 has the worst condition with an 

average of 2.25.  

 

Conclusion 

According to the findings of the research, it 

can be concluded that the mass index is in a 

weak state; Therefore, Rushdieh 

neighborhood cannot be effective in 

optimizing energy consumption in terms of 

mass index; because of the residential 

density of the neighborhood, access to 

service uses in the neighborhood, the 

placement of building blocks in order to 

receive proper light, etc. are in an 

unfavorable condition. In fact, if these 

factors improve at the neighborhood level, 

it can be hoped that the conditions of Tudeh 

index in Rashidiyeh neighborhood can 

improve in order to optimize energy 

consumption. Also, in the field of open 

space in the neighborhood to reduce energy 

consumption, the indices of sky visibility 

and the angle of the urban horizon in the 

neighborhood have not been acceptable. 

Based on this, Rashidiyeh neighborhood 

does not have enough space to move air and 

create a stable condition. This ultimately 

leads to an increase in energy consumption. 

In addition, the result shows that the design 

of the streets and the network of roads in 

the direction of air conditioning in the 

studied neighborhood is weak; because 

proper air conditioning can be effective in 

managing and optimizing energy 

consumption at different times in addition 

to reducing many harmful gases in the 

neighborhood. 
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 هیدر محله رشد یمصرف انرژ یسازنهیبه یکالبد شهر در راستا تیوضع یابیپژوهش ارز نیهدف ا
است. جامعه  یکاربردو ازنظر هدف  یلیتحل-یفیآن توص تیبا توجه به ماه قیاست. روش تحق زیتبر

 فرمولبا توجه به  یاند. حجم نمونه آمارداده لیتشک زیتبر هیرا شهروندان ساکن در محله رشد یآمار
که هر سه شاخص  دهدینشان م یاتک نمونه یآزمون ت جهینت ینفر محاسبه شد. بررس 384کوکران 

 نیاند. در امعنادار بوده 05/0از  باز در سطح کمتر یتوده، معابر و فضا یهامحله شامل شاخص یکالبد
با  بیبه ترت عابرمتوسط و دو شاخص توده و م تی( در وضع32/3) نیانگیباز با م یشاخص فضا نهیزم
به عدم استقرار  توانیم طیشرا نیا لی. از دالاندشدهیابیارز یفیضع تی، در وضع52/2و  59/2 نیانگیم

نامناسب  یبه خدمات، پوشش خارج یکاف یدسترس در جهت باد و نور، عدم یساختمان یهابلوک
مناسب معابر در جهت  یحاستفاده از مصالح نامرغوب، عدم طرا ،یها در جهت کاهش انرژساختمان

 رسونیپ یهمبستگ نیاشاره نمود. همچن یبه آسمان و تراکم مسکون دیشهر، انسداد د یهوا هیتهو
 نیشتریرابطه وجود دارد. ب ،یمصرف انرژ یسازنهیمحله در به یکالبد یهاشاخص انینشان داد که م

محسوب  یرابطه قو کی( بوده که 785/0باز با مقدار ) یمربوط به شاخص توده با فضا یهمبستگ
تراکم  تیها ازنظر جهت باد و نور، پوشش مناسب و رعااستقرار مناسب ساختمان نی. بنابراشودیم
 دید بیضر شیدرست و افزا هیرعکس آن انتخاب زاوو ب دیباز کمک نما یبه بهبود فضا تواندیم
است.  یانرژ نهیارتباط، کاهش مصرف به نیا جهیو نت دیبه شاخص توده کمک نما تواندیم
موثر  گریهمد یدر ارتقا تواندیم ط،یبودن شرا فیباوجود ضع یکالبد یهاآنکه شاخص یریگجهینت

 .ندینما جادیا یانرژ نهیرا ازنظر مصرف به یبهتر طیباشند و شرا
 

 
 

 .مصرف انرژی، شهر اسالمی، محله رشدیه تبریز سازیبهینهواژگان کلیدی: کالبد شهر، 

                                                      

  .در دانشگاه هنر  سوم و چهارم سندگانینونویسنده دوم و مشاوره  ییراهنما با در رشته شهرسازی انیآرزو مؤمنخانم  یمقاله مستخرج از رساله دکتر ینا
 گرفته است. انجام یزتبر یاسالم
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مصرف  یسازنهیبه یکالبد شهر در راستا تیوضع یابیارز(. 1401) .دایآ ،یملکو  تایآز ،ییاسکو یبالل؛ یمرتض ،یرغالمیم؛ آرزو ،انیمؤمن استناد:

 .89-104(، 3) 10، فضا جغرافیایی آمایش مجله. زیتبر هی: محله رشدیمورد مطالعه یانرژ
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 مقدمه

افزایش مصرف انرژی را به دنبال داشته است.  ازجمله گوناگون یهانهیزم درشد شتابان شهرنشینی پیامدهای مختلفی ر

رضایی است )، شهرها را با مشکل مواجه ساخته محیطیزیست هایآلودگیاین چالش از دو جنبه؛ محدود بودن منابع و 

این منابع تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند باید در پی راهکارهایی در جهت  کهازآنجایی (.18: 1395پور،جهرمی و برک

ها گرفته تا کل از تک بنا -انرژی و ساختار شهری در همه سطوح هایسیستممتقابل بین  تأثیربهبود این معضل باشیم. 

متقابل نقش  تأثیرند در این توانمیو کنترل توسعه  نگرانهشیپ ریزیبرنامهوجود دارد. در تمام این سطوح،  -منطقه

همچون )مختلف  هایجنبهدر این راستا با ظهور رویکردها و  (.1: 1392سادات کرمانی و همکاران،کنند )مؤثری ایفا 

 (.20: 1395پور،رضایی جهرمی و برکشد )اهمیت موضوع انرژی در شهرسازی آشکار  (توسعه پایدار، نوشهرسازی و ...

 و اجتماعی اقتصادی ،محیطیزیست پایداری اصل سه در توسعه مختلف ابعاد میان توازن و تعادل حالت پایدار، توسعه

 پایداری بنابراین .آیدمی بشمار رپایدا توسعه اساسی اهداف از یکی انرژی، نظرازنقطه محیطی مالحظات ابعاد تقویت .است

 طریق به انرژی منابع و مصرف تولید پایدار، انرژی هایبرنامه از است. هدف بررسیقابل پایدار توسعه چارچوب در انرژی

 در جهان جمعیت طبق گزارش سازمان ملل، .شود میسر اکولوژیکی تعادل و انسان حیات ،درازمدت در تا است منطقی

 در جمعیت این از درصد ۶۶ حدود که .یابدمیمیلیارد نفر افزایش  7/9و  5/8میالدی به ترتیب  2050 و 2030سال 

 اکسیددی درصد 70 حدود تولیدکننده و منابع انرژی اعظم بخش کنندهمصرف . شهرهاکنندمی زندگی شهری مناطق

 (. 359: 1397مرادخانی و همکاران،است ) کربن

شــهر  کالبد هایمؤلفه تأثیررف انرژی، درک چگونگی به پایداری از طریق کاهش مص ـتیابیل اصلی دسیکی از عوام

و  ونقلحمل. در کشورهای جهان سوم حداکثر مصرف انرژی در بخش شهر است کالبدح البر مصرف انرژی و اص

 ایگلخانه گازهای تشاران و تولید با هاساختمان میان این در(. 17: 1393حاجی پور و فروزان،) ردیپذمیمسکونی صورت 

 هاییچارچوب و هاطرح تأثیرتحت  که شدهساخته هایمحیط پایین سطح در نهاده یک عنوانبهدرصد  40 تا 30 حدود در

 در اساسی رکن عنوانبه هاساختمانعبارتی  به .است بوده موردتوجه دارند، قرار کشور و شهر محله، مانند باالتر اینهاده از

 این از .هستند مؤثر انرژی مصرف تعیین الگوهای در ،ایگلخانه گازهای انتشار و شهری حوزه در انرژی مصرف فرآیند

 در .است بوده اهمیت حائز اخیر، تحقیقات در و شهر ساختمان حوزه در انرژی و وهواآب به مربوط مسائل به توجه نظر

 مصرف حاضر، حال مقاومتی اقتصاد اهمیت همچنین و صورت گرفته هایریزیبرنامه و مصوب قوانین علیرغم نیز ایران

 مصرف از بخش ترینبزرگ ایران مسکونی هایساختمان جهان است در مصرف رشد متوسط برابر پنج از بیش انرژی

 مصرف کاهش باهدف کالن و میانی خرد، هایمقیاس در مطالعاتی طورکلیبه. اندداده اختصاص خود به را کشور انرژی

 و ارتباطی شبکه ،هاکاربری اختالط ساختمانی، تراکم شامل آن، طراحی الگوهای و شکل شهر هایزمینه به توجه با انرژی

 محیط تطبیق و هماهنگی پذیر، تجدید و محیط با سازگار منابع گیریبهره به توجه ،شهریبرون و درون ونقلحمل

 کلی صورتبه اقلیمی هایویژگی و مراتبلسلهس تعیین در هاکاربری صحیح یابیمکان، زیستمحیط با مصنوع

 سال محله از مقیاس در انرژی تحلیل هایپژوهش حوزه در تحقیقات آماری توجهقابل رشد به توجه است. با گرفتهانجام

 هایبخشدر  انرژی تولید و مصرف تقاضای برای مهمی ارزیابی شاخص میانی، مقیاسی عنوانبه محله میالدی، 2010

)مراد  کندمیپایدار فراهم  توسعه راستای در ریزیبرنامه برای را هاییفرصت که است انرژی هایحامل اساس بر مختلف

  (.3۶1: 1397خانی و همکاران،

، باشدمیمصارف انرژی مرتبط با مناطق مسکونی  سومیکبا توجه به این موضوع که بیش از در این راستا و 



 91                                 ...                    یمصرف انرژ یسازنهیبه یکالبد شهر در راستا تیوضع یابیارزمؤمنیان و همکاران / 

د گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف توانمیت با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و طراحی مناسب محال ریزیبرنامه

نمونه موردی: )مصرف انرژی  سازیبهینهارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای  به بررسید، پژوهش حاضر انرژی باش

 .پردازدمیمحله رشدیه تبریز محله رشدیه تبریز( 

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیمژوهش مرتبط با موضوع پ شدهانجاماز مطالعات 

 مطالعه ( انرژی مصرف بر زمین کاربری ریزیبرنامه تأثیر (، در پژوهشی با عنوان ارزیابی1400همکاران )قنبری و 

هایی برای محور شاخص ونقلحملریزی با توجه به سه رویکرد شهر فشرده، رشد هوشمند و برنامهتبریز(،  شهر :موردی

دهنده وضعیت نشان نتایجاست.  کردهکاربری زمین شهری بر ایجاد سفر و میزان مصرف انرژی استخراج  یرتأثبررسی 

های مناسبی در این راستا در این قسمت از تر مناطق مرکزی شهر نسبت به مناطق حومه شهری دارد و زیرساختمناسب

 و ریپذ دیتجد هایانرژی مصرف بر شهرنشینی رتأثی( در پژوهشی با عنوان 1400همکاران )نقدی و  .شهر وجود دارد

 افزایش موجب شهرنشینی نرخ در افزایش درصد 10 هر دهدمینشان  توسعهدرحالکشورهای  در ریناپذ دیتجد

 نرخ در افزایش درصد 10و هر  .شودمی توسعهدرحال یکشورها در تجدید پذیر هایانرژی مصرف در درصدییک

نوریان و جاللی  .شودمی کشورها این در تجدید ناپذیر هایانرژی مصرف در یدرصد 4.2افزایش  موجب شهرنشینی

 در انرژی مصرف بر ونقلحمل شبکه و اراضی کاربری ریزیبرنامه اثرات تحلیل و (، در پژوهشی با عنوان بررسی1399)

 شبکه فرم بین مستقیم تباطار وجود دهدمیهشتگرد، نشان  شهر جدید در هکتاری 35 محدوده :مطالعاتی مورد شهر،

 ونقلحمل توسعه معابر، شبکه فرم در تغییر اعمال با که است انرژی مصرف و شهری اراضی ، کاربریونقلحمل و معابر

لطفی و  .داد کاهش را ونقلحمل بخش در انرژی مصرف درصد 35 تا توانمی اراضی کاربری در پراکنش تغییر و یکپارچه

فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی:  تأثیربررسی هشی با عنوان ( در پژو1398همکاران )

فشرده  هایفرمکه  ایگونهبهنشان داد که بین فرم شهر و میزان مصرف انرژی رابطه معناداری وجود دارد. ن، شهر همدا

ر مصرف انرژی هستند. در مقابل کیلوژول مصرف انرژی، کارآمدترین فرم ازنظ ۶۶/13422298شهری با میانگین 

شجاع و  .کیلوژول مصرف انرژی، ناکارآمدترین نوع فرم شهری هستند 10/18289848پراکنده با میانگین  هایفرم

 و هامقیاس ،هاروشبر رویکردها،  مروری :انرژی و شهر فرم رابطه فرا تحلیل(، در پژوهشی با عنوان 1398همکاران )

 فرم :اندپرداختهموضوع رابطه فرم شهری و انرژی  به کل دسته 7 قالب در عمدتاً رفته صورت عاتمطال داد متغیرها، نشان

 کاربری بر تأکید )با شهر فرم انرژی، و تراکم ویژهبه مربوطه هایشاخص از یکی یا و ساختمان بخش بر تأکید شهری با

 و (ونقلحمل و ساختمان بخش از )ترکیب شهری فرم انرژی، و (ونقلحمل بخش بر تأکید )با شهری فرم و انرژی، زمین(

 فرم بارهای حرارتی، و شهری فرم پایداری، و اقلیمی و آسایش حرارتی جزایر اقلیم، تغییر با رابطه آن و شهری فرم انرژی،

ن ( در پژوهشی با عنوا1397همکاران )خانی و  مراد .انرژی هایسیاستو  ریزیبرنامه یا ،انرژیمدیریت  شهری و

 شهر :موردی نمونه) یانرژ بر کارآیی تأکید با محله مقیاس در مسکن الگوهای انرژی مصرف بر مؤثر هایشاخص

 هاآن استقرار گیریجهت و معابر شبکه الگوی ساختمان، توده قرارگیری غالب الگوهای بین که کندمیسنندج( بیان 

 کل مصرفی انرژی منظر از سنندج شهر محالت جدید و میانی قدیمی، بافت بندیتقسیماساس  بر مدل 27 درمجموع

 هایبافت گونه شناسانه-ریخت (، در پژوهشی با عنوان بررسی139۶همکاران )مرتضایی و  دارد. وجود داریمعنی رابطه

 مصرف بین که کندمیشهر، بیان  سپاهان :موردی اولیه مطالعه انرژی مصرف سازیبهینهراستای  در جدید مسکونی

 باز فضاهای و معابر ساختمان، سطح ارتفاع ساختمان، فرم توده، قرارگیری مکان چیدمان، طرح هایشاخص و اولیه انرژی

دارد. سالطین و  وجود همبستگی متوسط رابطه بلوک، تناسبات شاخص و اولیه انرژی مصرف بین و قوی همبستگی رابطه

ارتباط  یبررس ، بهمنتخب یدر گروه کشورها یصرف انرژبر م ینیشهرنش تأثیر(، در پژوهشی با عنوان 1395) یمحمد
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پرداخته منتخب صادرکننده نفت  یدر گروه کشورها یزان مصرف انرژیبر م ینیشهرنش تأثیرگذاریزان یک و میتئور

 یمنتخب در دوره زمان یکشورها در گروه یافتهتعمیمج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور ینتا است.

 .منتخب دارد یکشورها در گروه یزان مصرف انرژیبر م یمثبت و معنادار تأثیر ینیشهرنش دهدمینشان  2012-2000

کربن، بیان  بدون هایمحلهبرای  شهری طراحی معیارهای (، در پژوهشی با عنوان تدوین1395همکاران )لطفی و 

 افزایش از ناشی که اقلیمی تغییرات و آلودگی یشافزا انرژی، بحران نظیر ،محیطیزیست هایبحران بروز با کنندمی

فروزان یافته است. حاجی پور و  تنزل شهری هایمحیط در ویژهبه زندگی کیفیت بودند، انرژی باالی و مصرف جمعیت

فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی، نمونه موردی:  تأثیربررسی (، در پژوهشی با عنوان 1393)

کالبدی فرم شهر )متغیرهای مستقل( و  یهامشخصه-بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای تحقیق  به، یرازشهر ش

است و الگوهای مسکونی به  پرداخته -اطالعات میزان مصرف گاز و برق خانوارها در طول یک سال )متغیرهای وابسته(

. تحلیل نتایج اندشدهتفکیکو آپارتمانی  طبقههسهفت دسته کلی حیاط مرکزی، بافت فرسوده، ویالیی، ردیفی یک، دو و 

که بین الگوی سکونت و میزان مصرف انرژی عملکردی رابطه همبستگی  سازدیمحاصل از تحلیل همبستگی آشکار 

قوی وجود دارد. همچنین بین کیفیت بنای ساختمان، عمر ساختمان، نوع سازه و مساحت با میزان مصرف انرژی 

 یبررس" تحت عنوان ایمطالعه در (،1391همکاران ) و یقنبرتگی با شدت متوسط برقرار است. عملکردی رابطه همبس

 در ینیشهرنش که افتندیدر یبردار ونیرگرس خود روش کارگیریبه با رانیدر ا ینیشهرنش و یانرژ مصرف انیم رابطه

 در ویژهبه نیشهرنش تیجمع شیافزا دیگرعبارتبه .دارد یانرژ مصرف بر یمعنادار و مثبت تأثیر بلندمدت و مدتکوتاه

 دیتول و وسکمع تأثیر بلندمدت در یانرژ متین قیهمچن .گرددمی یانرژ مصرف در یتوجهقابل شیسبب افزا بلندمدت

(، در پژوهشی 1390زاده )پور و مسننبرک .دارد یانرژ بر مصرف یمیمستق تأثیر بلندمدت و مدتکوتاه در یناخالص داخل

انگلیس،  و ایران در زمین کاربری ریزیبرنامه حوزه در مصرف انرژی سازیبهینه هایسیاست ایمقایسه بررسی با عنوان

 است، شدهگرفته نادیده شهرها انرژی مصرف کاهش در زمین کاربری ریزیبرنامه نقش ایران در که دهدمی نشان

 منظوربه شهری ریزیبرنامه موثر ابزار این از زمین، اربریک ریزیبرنامه در انرژی مالحظات ادغام با توانمی کهدرحالی

 اثر یبررس"(، در پژوهشی با عنوان 2010کانکو )کرد. پومانی وونگ و  استفاده ایرانی شهرهای توسعه پایداری افزایش

 مصرف زانیبر م ینیشهرنش رشد تأثیر یبررس کربن به اکسیددیانتشار  زانیم و یانرژ مصرف زانیم بر ینیشهرنش رشد

که  دهدمینشان  2005-1975دوره  در جینتا .پرداختند باال درآمد و متوسط ن، درآمدییپا درآمد یشورهاک گروه در یانرژ

 گروه یبه ترتیب منفی و مثبت و برا co2مصرف انرژی و انتشار  زانیم بر ینیشهرنش اثر ن،ییپا درآمد یدر گروه کشورها

 ( در پژوهشی با عنوان200۶همکاران ) و اسیاین اثرات مثبت است. د باال درآمدد و متوسط درآمد یشورهاک

 مصرف و یتوسعه انسان شاخص نیب ارتباط یبررس به " یانسان توسعه و یعیطب منابع و یانرژ از استفاده هایمحدودیت"

 یزندگ تیفیک بر ینادارمع تأثیر یافتهتوسعه یکشورها در یانرژ مصرف کاهش که دهدمی نشان جینتا. پرداختند یانرژ

 .ندارد

شکل شماره  صورتبه توانیمبا عنایت به پیشینه پژوهش، مدل مفهومی پژوهش که منطبق بر اهداف پژوهش است 

 نمایش داد. 1

 



 93                                 ...                    یمصرف انرژ یسازنهیبه یکالبد شهر در راستا تیوضع یابیارزمؤمنیان و همکاران / 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 مبانی نظری

 به دستیابی برای کلیدی موضوعی عنوانبه جهانی سطح در شهری هایمحیط در انرژی مصرف اخیر هایسال در

 شهری منطقه یک در هاکاربری فضایی چیدمان و فیزیکی طرح به که شهری است. فرم شدهشناخته پایدار شهری توسعه

 هایسال در شهری فرم با رابطه در انرژی دارد. موضوع انرژی مصرف بر عمیقی تأثیرات پژوهشگران دید از و دارد اشاره

 پیداکرده اخیر هایسال در موضوع این که اهمیتی دلیل به و است کرده جلب خود به ار ( توجه زیادی2022-2000اخیر )

 رابطه یک در شهرها در انرژی مصرف یا تولید و شهری فرم .شودمی افزوده حوزه این هایپژوهش تعداد به هرسال است

 تأثیرگذاری بر مختلف منابع .دارد قرار هاآن و جغرافیایی اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، شرایط تأثیر تحت دوسویه

 و ساختمان بخش دو ویژهبه شهری مختلف هایبخش در انرژی مصرف یا تولید بر آن به وابسته متغیرهای و شهری فرم

 نظیر شهر فیزیکی فرم فاکتورهای بر عالوه ساختمان بخش در ویژهبه شهر در انرژی مصرف دارند. اذعان ونقلحمل

 به ارتباطی، هایشبکه و شهری فضاهای سایگی، هم واحدهای چیدمان و طرح خرد، مقیاس در شهر داخلی تراکم، ساختار

شجاع و ) .دارد بستگی نیز شهر تکنولوژیکی شرایط و اقتصادی-اجتماعی هایویژگی اقلیمی، نظیر شرایط عواملی

 (.1398همکاران،

در  جوییصرفهکه ویژگی  مسکونی هایبلوکطراحی  ،تأثیراتبه همین علت و با در نظر گرفتن هم پیوندی این  

قرار  شهرسازان هایمسئولیت تریناصلی ٔ  زمره در را در خود داشته باشند، زیستمحیطانرژی و همچنین حفاظت از 

ان بنابراین با توجه به رویکرد توسعه پایدار، شهر سبز، معماری سبز که مبتنی بر حفظ منابع زیستی برای آیندگ. گیردمی

از اهمیت انرژی  توانمیمختلف در این زمینه، ن هایبخشاست و اهمیت مصرف انرژی و کاهش صدمات به  استوارشده

و  دهندهاتصالبه دنبال  نظریه شهرسازی بیوفیلیکنمود. در همین زمینه  پوشیچشمو مصرف آن در توسعه پایدار شهری 

و آرامش  زیستمحیطد منجر به ارتقای کیفیت توانمیبتنی بر آن یکپارچه کننده طبیعت و با شهر است و راهبردهای م

: 1398ملکی و همکاران،) نمایندروحی و روانی شهروندان و فضاهای شهر شود و یک نوع احساس امنیت خاصی را ایجاد 

 هایگونهراض نظیر فشار و استرس روانی به دلیل عدم اتصال انسان به طبیعت، خطر انق هاییچالش(. این نظریه به 129

. در این راستا این نظریه در (Beatley,2016: 296) استتغییرات اقلیمی در شهر پاسخ داده  مختلف گیاهی و جانوری و

ساختمانی  هایبلوکد در کاهش مصرف انرژی توانمیساختمانی به طبیعت توجه بسیار دارد که  هایبلوکطراحی 
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 باشد. تأثیرگذار

 مصالح انتخابمانند  اسالمی – ایرانی هویت با هری در راستای کاهش مصرف انرژیش کالبد هایشاخصه بررسی

 و بارندگی هوا، رطوبت و خشکی خورشید، نور تابش میزان ،وهواییآب شرایط به با توجه گرافیکی عناصر برای مناسب

 نوع با محیطی هایافیکگر اندازه و مقیاس فضا، رعایت بودن شمولهمهپیاده،  مسیر تداوممحیط،  سرمای و گرما

 باشد تأثیرگذارساختمانی  هایبلوکد در کاهش مصرف انرژی توانمیفضای شهری و....  انواع در هاآن قرارگیری

 .(1394حبیبیان و جاللیان،)

 با انرژی و شهریکالبد  رابطه سنجش و شناسایی در لفختم محققین که دریافت توانمی شدهانجام مطالعات زخوانیبا 

 یک بررسی به یک هر دیگر مالحظات برخی و سترسد در اطالعات همچنین و پژوهش اهداف مطالعه، مقیاس جه بهتو

 :از اندعبارت مطالعات این در شده کاررفتهبه متغیرهای ترینمهم .اندپرداخته شهر فیزیکی فرم از متغیرهای مورد چند یا

 

 مصرف انرژی سازیبهینهکالبدی  هایشاخص. 1 جدول
 متغیر شاخص

 توده

 تراکم مسکونی در محله

 خدماتی در محله هایکاربریدسترسی به 

 ساختمانی در جهت دریافت نور مناسب در محله هایبلوک قرارگیریجهت 

 در محلهساختمانی در جهت دریافت باد مناسب  هایبلوک قرارگیریجهت 

 محله در جهت کاهش مصرف انرژی در هاساختمانپوشش خارجی 

 مناسب بودن اندازه قطعات ساختمانی در محله

 ساختمان در محله هایبلوکمصالح قابل بازیافت در ساخت 

 معابر

 در جهت تهویه هوای شهری در محله هاخیابانطراحی 

 در جهت تهویه هوای شهری در محله طراحی شبکه معابر

 در محلهدسترسی به معابر اصلی 

 فضای باز

 در محله شهری فضای باز

 ضریب دید به آسمان در محله

 دید به آسمان در محله انسداد

 زاویه افق شهری در محله

 (;Vartholomaios, 2017; ،Rodríguez-Álvarez, 2016،Osório et al., 2017، 1398)شجاع و همکاران،منبع: 

 

 روش پژوهش

جامعه آماری شهروندان ساکن در  باشد.یمهدف کاربردی  ازنظرتحلیلی و -یت آن توصیفیماهروش تحقیق با توجه به 

 نفر ساکن هستند. 178992شهرداری تبریز و مرکز آمار ایران تعداد  1395طبق آمار سال  که .باشدمیمحله رشدیه تبریز 

اد مناطق تصادفی در سطح افر صورتبهنیز  گیرینمونه .باشدمینفر  384حجم نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 

 اساس بر درنهایت و گردیده spss افزارنرم وارد شدهگردآوری خام هایداده الزم، آوریجمع از پس .شودمیانجام 

 نیا در. آمد دست به استنباطی و توصیفی بخش دو نامهپرسش از حاصل اطالعات افزار،نرم در واردشده خام هایداده

 ارتباط نییتع و یبررس منظوربه یاستنباط آمار از و موجود وضعیت یآمار امعهج فیتوص منظوربه یفیتوص آمار از قیتحق

 با متناسب نتایج همچنین و وتحلیلیهتجز اطالعات، نوع دو این از استفاده با. شد استفاده وابسته و مستقل یرهایمتغ نیب

جهت سنجش پایایی ابزار استفاده نامه پرسش 30این تحقیق نیز از تکمیل  در گرفت. انجام تحقیق سؤاالت و اهداف

دهنده + نشان1ت اعتماد و یدهنده عدم قابلب نشانین ضریمقدار صفر اشده است. گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه

، هاشاخصی تمامی برا مربوط محاسبه گردید. هایشاخصبرای ابعاد و  کرونباخضریب آلفای  امل است.کت اعتماد یقابل
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 ها وجود دارد.بوده است. لذا قابلیت اعتماد برای داده 70/0بیشتر از  آمدهدستبهمیزان 
 

 مختلف پرسشنامه هایبخشبرای  کرونباخ. ضریب آلفای 3جدول 
 مقدار ضریب آلفای کرونباخ گویه شاخص

 79/0 14 توده، معابر و فضای باز(محله ) کالبدی هایشاخص

 

 موردمطالعهمحدوده 

قرار دارد و بر اساس  قهیدق 04و  درجه 38 ییایجغرافو عرض  قهیدق 18و  درجه 4۶ ییایغرافجشهر تبریز در طول 

شهر  5که در منطقه  باشدمیرشدیه تبریز  شدهانتخاباست. نمونه موردی  شدهواقعاقلیمی، در منطقه سرد  بندیتقسیم

 نیبرخوردار هستند. همچن یمنظم یدسمعابر از شکل هن لیدل نیبه هم .باشدمی یشبکه شطرنج یدارا. قرار دارد

بر پایه پارامترهای نگارش شده در مقیاس واحد  .باشدمیدرجه  45و  90و  0 هاآناستقرار  هیزاو ای هابلوک گیریجهت

. مشخصات الگوها در جدول ذیل شودمیالگوی مسکونی مختلف تقسیم  7همسایگی، بافت مسکونی رشدیه تبریز به 

 (2جدول ) آمده است.

  جنوب شرق -موازی در جهت شمال غرب صورتبهساختمانی ردیفی  هایبلوکاین محدوده  در 1در الگوی شماره 

 است. شدهواقعطبقه  15مسکونی  هایبرجو 

   در جهات عمودی و افقی  %۶0با الگوی  هاییساختمانمتشکل از  هاییبلوکدر این محدوده  2الگوی شماره در

 .اندقرارگرفته

 اندقرارگرفتهضلع یک مستطیل  4افقی و عمودی در  صورتبه هابلوکدر این محدوده  3ی شماره در الگو. 

  جنوبی و شمال شرقی  –محیطی در جهات شمالی  صورتبهمسکونی  هایبلوکدر این محدوده  4در الگوی شماره

 جنوب غربی قرار دارند. –

  جنوبی و  –در جهات شمالی  %۶0با الگوی  هاییساختمانمتشکل از  هاییبلوکدر این محدوده  5در الگوی شماره

 .اندقرارگرفتهجنوب غربی  –شمال شرقی 

  جنوب  –جنوب غربی و شمال غربی  -نامنظم در جهات شمال شرقی هایبلوکدر این محدوده  ۶در الگوی شماره

 شرقی قرار دارند.

  ددارن ارقر غربی –متمرکز با کشیدگی شرقی  هایبلوک 7در الگوی شماره. 

 
 مناطق شهر تبریز .2شکل 
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 بافت مسکونی رشدیه تبریز یالگوها .3 شکل

 
 گونه شناسی الگوهای بافت مسکونی رشدیه تبریز-ریخت. 2جدول 

 کل رشدیه 7 ۶ 5 4 3 2 1 الگو

تراکم بر حسب نفر بر 
 هکتار

8/139 110 335 9/5۶7 3۶5 277 202 2۶۶ 

 92/۶7 4/۶ 3۶/۶ 5/۶ 7 17 45/17 21/7 مساحت

 7058 ۶52 779 1424 1329 1897 ۶41 33۶ تعداد واحد مسکونی

 1804۶ 1295 17۶4 2378 3987 5۶91 1923 1008 جمعیت

 - 10% 8% 9% 10% 25% 22% 11% درصد فراوانی

  2/2 2/4 7/3 1/4 2/3 2/2 3/3 هابلوکتناسبات 
- 

و  45و  0 هدرج 90و  0 درجه 90و  0 درجه 0 هابلوک قرارگیریزاویه 
 درجه 90

 90و  45و  0 درجه 0 درجه 45
 درجه

 
- 

مستطیل  هابلوکفرم 
 افقی

ردیفی افقی و 
 عمودی

 مستطیل افقی
 و عمودی

L 
 شکل

مستطیل افقی  ردیفی
 نامنظم و

مستطیل 
 افقی

 و عمودی

 
- 

  متمرکز متمرکز نواری محیطی متمرکز نواری نواری هابلوکطرح چیدمان 
- 

هندسی  هاابانخیطرح چیدمان 
 منظم

هندسی  هندسی منظم هندسی نامنظم
 منظم

هندسی 
 نامنظم

  نامنظم هندسی منظم
- 

  شطرنجی شطرنجی شطرنجی شطرنجی شطرنجی شطرنجی شطرنجی هاخیابانشکل 
- 

 - مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی کاربری

 

 و بحث هایافته

 .درصد نیز از گروه زنان هستند 4/57درصد نمونه از گروه مردان و  ۶/42که  دهدمیان بررسی توصیفی متغیر جنس نش

 20و حداقل سن نمونه برابر با  ۶7. عالوه بر این حداکثر سن برابر با باشدمیسال  40میانگین سنی نمونه مطالعه شده 

با  لیسانسفوقافراد مربوط به گروه  که بیشترین سطح تحصیالت دهدمیبررسی متغیر تحصیالت نشان  سال بوده است.

درصد از تحصیالت در  18. گروه دکتری نیز با باشدیم درصد 4/3با  دیپلمفوقدرصد و کمترین مربوط به گروه  3/43

که بیشترین افراد  دهدمیبررسی توزیع فراوانی متغیر شغل نمونه آماری نشان  است. قرارگرفته بندیاولویترتبه دوم این 

درصد جامعه نمونه نیز به اشتغال در بخش دولتی  1/14درصد مشغول به فعالیت هستند.  3/43ه مشاغل آزاد با در گرو
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بررسی  درصد از نمونه آماری بیکار هستند. 7/11درصد محصل و  1/14درصد بازنشسته هستند،  4/1۶. اندداشتهاشاره 

 2/28. همچنین بیش از اندبودهسال  20تا  11سابقه بین  درصد نمونه دارای 5/28که  دهدمیمتغیر سابقه سکونت نشان 

 21نمونه بین  درصد 4/14. عالوه بر این اندداشتهسال سابقه سکونت  10تا  5درصد بین  7/21سال و  5درصد کمتر از 

 .اندداشتهسال و بیشتر سابقه سکونت  31درصد نیز  3/7سال و  30تا 

مال بوده یا نه، از آزمون کلموگراف اسمیرونوف استفاده شد. با توجه به اعداد برای اینکه مشخص شود توزیع نمونه نر

نرمال است؛  هادادهنتیجه گرفت که توزیع  توانمیاست،  05/0عدد برای معیار تصمیم که معموالً برابر با  آمدهدستبه

است. لذا از  هاشاخصتوزیع نرمال  هدهندنشانو این  باشدمی 05/0در جدول بیشتر از  آمدهدستبههمه اعداد  چراکه

 است. شدهاستفادهو متغیرهای تحقیق  هاشاخصپارامتریک برای سنجش  هایآزمون
 

 هادادهسنجش معناداری نرمال بودن توزیع  .4 جدول

 شاخص شاخص توده شاخص معابر شاخص فضای باز

 تعداد 383 383 383

 اسمیرونوف-آمار کلموگراف 345/3 123/2 088/3

 معیار تصمیم 981/0 009/1 021/1

 

 مصرف انرژی سازیبهینهرشدیه تبریز در راستای سنجش معناداری وضعیت کالبدی محله 

است که در  شدهمطرح سؤاالتیمصرف انرژی  سازیبهینهبرای بررسی وضعیت کالبدی محله رشدیه تبریز در راستای 

تک  یتاز آزمون  هاشاخصو  هایهگوی شده است. برای بررسی مختصراشاره  بردهنامبخش توصیفی به همه نماگرهای 

حد متوسط در  عنوانبه 3ن صورت است که عدد یروش کار به ا یانمونهتک  Tاست. در آزمون  شدهاستفاده اینمونه

ر حد باال و یدد از مقاین صورت بای. در ااندشدهده ین عدد سنجیبا ا هاشاخصک از یدر هر  هادادهاست و  شدهگرفتهنظر 

 ن استفاده کرد که:ییحد پا

 است. تربزرگ شدهمشاهدهن از مقدار یانگین مثبت باشد، مییهرگاه حد باال و پا (1

 است. ترکوچک شدهمشاهدهن از مقدار یانگیباشد، م ین منفییهرگاه حد باال و پا (2

 .شوندیممتوسط و ضعیف ارزیابی  در سه سطح خوب، هاهیگومتغیرها و  حد پایینبا استفاده مقادیر حد باال و 

 ایتک نمونهاست که با استفاده از آزمون تی  شدهاستفاده سؤال 14برای ارزیابی وضعیت شاخص کالبدی محله از 

 کالبدی یهاهیگوکه میانگین همه  دهدیم( نشان 4جدول ) شدهآوریجمعمورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل اطالعات 

ی در بعد کالبدی محله وجود ندارد. مقدار خطای آلفای قبولقابلاز حد متوسط هستند و وضعیت  ترنییپاچند مورد  جزبه

(Sig)  این میزان خطا، از میزان  ازآنجاکهاست،  000/0برابر با  یهاهیگوآزمون تی برای همه  یداریمعنیا همان سطح

استدالل کرد که تفاوت میزان رضایت مشاهده  توانیم درنتیجهکمتر است.  05/0برای آزمون یعنی از  قبولقابلخطای 

است. نتایج کلی وضعیت  داریمعندرصد  99که در سطح اطمینان  استبا حد متوسط وضعیت به حدی  هاسنجهبرای این 

 .باشدیممصرف انرژی  سازیبهینهدر راستای  هاهیگوکالبدی محله بیانگر شرایط بد 

(، و 141/3محله )(، مناسب بودن اندازه قطعات ساختمانی در 292/3محله )ی در که تراکم مسکون دهدمینتیجه نشان 

( و 00/4در محله با میانگین ) ( در وضعیت متوسط، دو گویه فضای باز شهری713/3محله )دسترسی به معابر اصلی در 

 در وضعیت ضعیفی قرار دارند. هاهیگو( در وضعیت خوب و مابقی 01/4ضریب دید به آسمان در محله با میانگین )
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مصرف  سازیبهینه سنجش معناداری وضعیت کالبدی محله رشدیه تبریز در راستای یانمونهنتایج آزمون تی تک . 5 جدول

 انرژی
 (3)حد وسط  یانمونهنتایج آزمون تی تک  متغیر شاخص

سطح  حد باال حد پایین tمقدار  میانگین
 دارییمعن

وضعیت 
 متغیر

 دهتو

51/۶ 292/3 تراکم مسکونی در محله  204/0  381/0  000/0  متوسط 

-29/3 859/2 خدماتی در محله هایکاربریدسترسی به   225/0-  057/0-  001/0  ضعیف 

ساختمانی در جهت دریافت  هایبلوک قرارگیریجهت 
 نور مناسب در محله

8۶2/2 83/7-  173/0-  104/0-  000/0  ضعیف 

ساختمانی در جهت دریافت  هایبلوک قرارگیریجهت 
 در محلهباد مناسب 

003/2 7/25-  073/1-  921/0-  000/0  ضعیف 

در جهت کاهش مصرف  هاساختمانپوشش خارجی 
 انرژی در محله

144/2 7/47-  892/0-  821/0-  000/0  ضعیف 

31/4 141/3 مناسب بودن اندازه قطعات ساختمانی در محله  077/0  205/0  000/0  متوسط 

ساختمان در  هایبلوکالح قابل بازیافت در ساخت مص
 محله

859/1 7/2۶-  22/1-  05/1-  000/0  ضعیف 

 معابر

-8/25 003/2 در جهت تهویه هوای شهری در محله هاخیابانطراحی   07/10  922/0-  000/0  ضعیف 

در جهت تهویه هوای شهری در  طراحی شبکه معابر
 محله

859/1 7/2۶-  22/1-  05/1-  000/0  عیفض 

7/30 713/3 در محلهدسترسی به معابر اصلی   ۶۶7/0  758/0  000/0  متوسط 

فضای 
 باز

8/19 00/4 در محله فضای باز شهری  778/0  ۶38/0  000/0  خوب 

54/19 01/4 ضریب دید به آسمان در محله  231/0  7۶5/0  000/0  خوب 

 ضعیف 000/0 -8۶7/0 -0۶5/1 -45/23 292/2 دید به آسمان در محله انسداد

 متوسط 109/0 7۶5/0 -435/0 -345/0 00/3 زاویه افق شهری در محله

 

معنادار  05/0که هر سه شاخص کالبدی محله در سطح کمتر از  دهدمینشان  اینمونهبررسی نتیجه آزمون تی تک 

( است. لذا 3مالک )ار و کمتر از مقد 59/2هستند. بررسی میانگین شاخص توده نشانگر آن است که میانگین آن برابر با 

 است. شدهارزیابیوضعیت این شاخص ضعیف 

شاخص  است. شدهارزیابی( ضعیف 52/2آن )همچنین وضعیت شاخص معابر در سطح محله نیز با توجه به میانگین 

ح نیز در سط هاشاخصدر وضعیت متوسطی قرار دارد. همچنین بررسی کل  32/3فضای باز با توجه به میانگین برابر با 

 است. شدهارزیابی، ضعیف فرا محلهکه وضعیت شاخص کالبدی  دهدمینشان  05/0کمتر از 

 
مصرف انرژی در سطح  سازیبهینهدر راستای  محلهسنجش معناداری وضعیت کالبدی  یانمونهنتایج آزمون تی تک  .6 جدول

 هاشاخص
 (3)حد وسط  یانمونهنتایج آزمون تی تک  شاخص

 وضعیت شاخص دارییمعنسطح  حد باال حد پایین tمقدار  میانگین

 ضعیف 000/0 -373/0 -438/0 -33/24 59/2 توده

 ضعیف 000/0 -428/0 -522/0 -94/19 52/2 معابر

 متوسط 000/0 352/0 294/0 90/21 32/3 فضای باز

 ضعیف 000/0 -155/0 -21۶/0 -87/11 81/2 کل مقیاس

 

 همبستگی پیرسون() یانرژمصرف  سازیبهینهستای کالبدی در را هایشاخصتحلیل رابطه 

 یافاصلهمصرف انرژی با توجه به ماهیت داده که  سازیبهینهکالبدی در راستای  هایشاخصبررسی رابطه  منظوربه 

که بین  شودیماز آزمون مشاهده  شدهمحاسبهنتایج  بر اساساست.  شدهاستفادهاست، از آزمون همبستگی پیرسون 
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از دیدگاه  دیگرعبارتبهمصرف انرژی رابطه معنادار آماری وجود دارد.  سازیبهینهکالبدی در راستای  یهاشاخص

 د بهبود یابد یا برعکس.توانمی هاشاخص، دیگر هاشاخصساکنین این مطالعه با بهبود هر یک از 

ه و میزان همبستگی مربوط به بیشترین رابط ذکرشده، در میان سه شاخص دهدیم( نشان ۶که در جدول ) طورهمان

مقدار ( و کمترین میزان همبستگی مربوط به شاخص توده با شاخص معابر با 785/0شاخص توده با فضای باز با مقدار )

بوده است. بنابراین  510/0. عالوه بر این میزان همبستگی بین شاخص معابر و فضای باز نیز برابر با باشدمی( 504/0)

مصرف انرژی رابطه وجود دارد و تغییر در هر یک، تغییر در  سازیبهینهعیت کالبدی در راستای بین هر سه شاخص وض

 دو شاخص دیگر را به دنبال دارد.
 

 مصرف انرژی سازیبهینهکالبدی در راستای  هایشاخصبررسی رابطه میان . 7 جدول 

 شاخص توده

 شاخص معابر
 504/0 میزان همبستگی

 000/0 سطح معناداری

 شاخص فضای باز
 785/0 میزان همبستگی

 000/0 سطح معناداری

 شاخص فضای باز شاخص معابر
 510/0 میزان همبستگی

 000/0 سطح معناداری

 

 مصرف انرژی سازیبهینهدر راستای  واحد همسایگی کالبدیبررسی وضعیت 

که آیا تفاوت  سؤالبررسی این  است. جهت شدهبررسی محدوده واحد همسایگی محله رشدیه 7در این مطالعه 

مصرف انرژی وجود دارد؟ از تحلیل  سازیبهینهوضعیت کالبدی محالت مسکونی در راستای  ازنظرمعناداری بین محالت 

برای آنکه مشخص شود وضعیت کالبدی محالت مسکونی  دیگرعبارتبهاست.  شدهاستفاده( Fآزمون طرفه )یکواریانس 

نتایج نشان داده است که در  استفاده شد. طرفهیکرف انرژی چگونه است، از آزمون واریانس مص سازیبهینهدر زمینه 

، تفاوت موردبررسیتوده، معابر و فضای باز(، بین محالت  هایشاخص) یمسکونکالبدی محالت  هایشاخصزمینه همه 

در  ، متفاوت از دیگر محالتموردمطالعه، حداقل میانگین یکی از محالت دیگرعبارتیبه(. 7جدول وجود دارد ) یمعنادار

این وضعیت را  خوبیبه هاشاخصبرای تمامی  000/0و برابر با  05/0تمام ابعاد مذکور است. سطح معناداری کمتر از 

 .دهدمینشان 
 

ی در راستا واحد همسایگی کالبدی هایشاخصوضعیت  با استفاده از تحلیل واریانس جهت شدهمحاسبهمقادیر  .8 جدول

 انرژی سازیبهینه
 F Sig میانگین مربعات Df مجموع مربعات واریانس شاخص

 توده

 01/17 ۶ 1/102 بین گروهی

 000/0 37۶ 080/0 یگروهدرون 000/0 ۶/798

 *** 382 1/102 مجموع

 معابر

 10/29 ۶ ۶/174 بین گروهی

 007/0 37۶ 72/2 یگروهدرون 000/0 ۶/401

 *** 382 3/177 مجموع

 فضای باز

 278/5 ۶ ۶۶/31 بین گروهی

 000/0 37۶ 0۶1/0 یگروهدرون 000/0 8/323

 *** 382 7/31 مجموع

 کل() یکالبدشاخص 

 ۶08/۶ ۶ ۶/39 بین گروهی

 001/0 37۶ 290/0 یگروهدرون 000/0 1/85۶

 *** 382 9/39 مجموع
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انرژی، با توجه به  سازیبهینهدر راستای  همسایگی دواحالبدی ک هایشاخصداری یمعنپس از مشخص شدن تفاوت 

است، لذا برای مشخص  هامحدودهیک از کدامبین  هاتفاوتتواند مشخص نماید که این اینکه استفاده از آزمون آنووا نمی

 معنادار شده، آزمون دانکن استفاده گردید. هایشاخص ازنظرنمودن اختالفات 

با  1 محدودهبهترین شرایط و  42/3با میانگین  7 محدودهنشان داد که در زمینه شاخص توده، نتایج آزمون دانکن 

 محدودهبهترین شرایط و  9۶/3با میانگین  3 محدودهشرایط را داشته است. از لحاظ شاخص معابر نیز  ینبدتر 2میانگین 

با میانگین  2 محدودهحالت مسکونی نیز، بدترین وضعیت را دارا است. در زمینه شاخص فضای باز م 2با میانگین  1

با میانگین  1 محدودهنیز  درمجموعبدترین شرایط را داشته است.  25/2با میانگین  ۶ محدودهبهترین وضعیت و  50/3

 45/3با میانگین  3 محدودهانرژی داشته و  سازیبهینهدر راستای  همسایگی واحدهایبدترین شرایط کالبدی را در  33/2

 کالبدی داشته است. هایشاخص ازنظرضعیت را بهترین و
 

 انرژی سازیبهینهدر راستای  واحد همسایگیکالبدی  هایشاخص ازنظرتعیین اختالفات  .9شماره  جدول
 /05آلفا معناداری طبقات در سطح 

شاخص ) یانگینم تعداد محدوده
 توده(

شاخص ) یانگینم
 معابر(

شاخص ) یانگینم
 فضای باز(

 کل() یانگینم

1 55 00/2 00/2 00/3 33/2 

2 55 14/2 33/2 50/3 ۶5/2 

3 55 14/3 9۶/3 24/3 45/3 

4 55 85/2 34/2 03/3 73/2 

5 53 00/3 32/2 50/2 ۶1/2 

۶ 55 28/3 ۶۶/1 25/2 74/2 

7 55 42/3 35/2 05/3 92/2 

 

 گیرینتیجه

مختلف شهر بسیار مهم است.  هایبخشریت مختلف شهری، مدی هایزمینهامروزه با توجه به تغییر و تحوالت در 

مصرف بهینه انرژی از ساختار یک شهر نشات  چراکهد تشکیل دهد؛ توانمیمهمی از مدیریت یک شهر را  بخشانرژی

د توانمییک شهر  ریزیبرنامهواحد  ترینبزرگتا  ترینکوچکمصرف انرژی را از  سازیبهینهو در حقیقت  گیردمی

مصرف بهینه انرژی از مباحثی است که امروزه نقش مهمی در مدیریت یک شهر دارد و بخش  سازیبهینهمتصور بود. 

فرا و  ایمحله. کالبد شهر از واحدهای مسکونی، شودمیبه وضعیت کالبدی شهر مربوط  سازیبهینهزیادی از این 

قرار دهند تا بتوان مصرف  تأکید متنوعی را مورد هایشاخصاز این سطوح، بایستی  هرکدامکه  شدهتشکیل ایمحله

 هایجنبهانرژی را بهینه نمود. از سطوح مهم یک شهر، سطح محله است. محالت با چارچوب ساختار و کارکردی خود از 

از  هاآند به توسعه یا عدم توسعه یک شهر کمک نمایند. بنابراین بررسی وضعیت توانمیاجتماعی، اقتصادی و کالبدی 

هدف این  روازایند موثر باشد. توانمیمصرف انرژی  سازیبهینهوضعیت کالبدی در راستای  ازجملهمختلف  هایجنبه

مصرف انرژی در محله رشدیه تبریز بوده است که از طریق  سازیبهینهپژوهش ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای 

 ارزیابی سه شاخص توده، فضای باز و شبکه معابر سنجش شده است.

که  دهدمیمصرف انرژی نشان  سازیبهینهتایج بررسی وضعیت کالبدی محله رشدیه شهر تبریز در راستای تحلیل ن

مصرف  سازیبهینهد در توانمیشاخص توده ن ازنظرشاخص توده در وضعیت ضعیفی قرار دارد؛ بنابراین محله رشدیه 

 هایبلوک قرارگیری، در محله یخدمات هایکاربریبه  یدسترستراکم مسکونی محله،  چراکهباشد؛  تأثیرگذارانرژی 

پوشش ، در محلهباد مناسب  یافتدر جهت در یساختمان هایبلوک قرارتاس، نور مناسب یافتدر جهت در یساختمان
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 هایبلوکدر ساخت  یافتمصالح قابل بازو  یاندازه قطعات ساختمان ،یدر جهت کاهش مصرف انرژ هاساختمان یخارج

 توانمیاین عوامل در سطح محله بهبود پیدا کنند،  کهدرصورتی درواقع. اندداشتهضعیت نامناسبی ، وساختمان در محله

د، بهبود توانمیمصرف انرژی  سازیبهینهرا متصور بود که شرایط شاخص توده در محله رشدیه در راستای  امیدواریاین 

(، 1398همکاران )نتیجه تحقیقات لطفی و ه باشد. پیدا کند و در حقیقت مصرف انرژی در این محله شرایط بهتری داشت

(، بر 1393فروزان )( و حاجی پور و 139۶همکاران )(، مرتضایی و 1397همکاران )(، مرادخانی و 1398همکاران )شجاع و 

شهرها در ارتباط با مصرف بهینه انرژی در  هاکاربریو توزیع  هاساختمان، نحوه و استقرار ونقلحملاهمیت تراکم، فرم، 

. نتیجه این بخش از تحقیقات حاضر اندنمودهارزیابی  تأثیرگذاررا مصرف بهینه انرژی  هاشاخصداشته و نقش این  تأکید

 هایشاخص ازنظردر تحقیق حاضر مشخص شد که وضعیت کالبدی محله  چراکههمخوانی دارد؛  ذکرشدهبا تحقیقات 

 ،بودمیمناسب  هاشاخصوضعیت این  کهدرصورتیسب نبوده است. مصرف انرژی منا سازیبهینهدر راستای  شدهبررسی

 است. شدهمیمصرف انرژی نیز بهینه و مطلوب ارزیابی  ازنظرشرایط محله 

، شاخص به آسمان یدد یبضرکاهش مصرف انرژی نتایج نشان داد که  باهدف محلهفضای باز  در ارتباط با شاخص

بر این اساس محله رشدیه، فضای کافی . اندداشتهی نقبولقابلمحله، شرایط و زاویه افق شهری در انسداد دید آسمان 

و  شودمیبه افزایش مصرف انرژی منجر  درنهایتجهت جابجایی هوا و ایجاد یک شرایط پایدار را ندارد. این موضوع 

کاهش  ازجملهاقدامات  . بهتر است که با اعمال برخییابدمیمیزان استفاده از انرژی به دلیل وضعیت موجود افزایش 

پومانی وونگ و (، و 139۶همکاران )(، مرتضایی و 1398همکاران )شجاع و انسداد دید به رفع موانع موجود مبادرت نمود. 

. تحقیق اندداشته تأکید( بر اهمیت فضاهای باز در سطح شهر در راستای کاهش مصرف بهینه انرژی 2010کانکو )

 سازیبهینه ازنظرفضای باز رعایت شده است،  هایشاخصیی که هامحدودهن داد، ( نشا139۶مرتضایی و همکاران )

تحقیق حاضر که نشان داد شاخص فضای باز در  نیز شرایط بهتری وجود داشته است. بنابراین نتیجه هاساختمانانرژی 

 همخوانی دارد. ذکرشدهتحقیقات  با ایگونهبهمحله رشدیه، نامناسب بوده، 

این شاخص  چراکهمصرف انرژی، شاخص شبکه معابر است؛  سازیبهینهکالبدی محله در راستای  هایصشاخاز دیگر 

که  دهدمیمصرف انرژی کمک نماید. نتیجه نشان  سازیبهینهو طراحی درست به  ریزیبرنامهد در صورت توانمینیز 

د توانمیتهویه درست هوا  چراکهضعیف است؛ ، موردمطالعه در محله هوا یهدر جهت تهوو شبکه معابر  هاخیابان یطراح

مختلف نیز موثر  هایزمانمصرف انرژی در  سازیبهینهعالوه بر کاهش بسیاری از گازهای مضر در محله، در مدیریت و 

 درنهایتباشد. طراحی درستی از شبکه معابر از دیدگاه شهروندان در محله رشدیه وجود ندارد و این عدم طراحی مناسب 

برک پور و ( و 139۶همکاران )(، مرتضایی و 1397همکاران )مرادخانی و زایش مصرف انرژی منجر شده است. به اف

مصرف انرژی اشاره دارد.  سازیبهینهدر  هاآنشاخص معابر و نحوه طراحی  تأثیر( نیز از اهمیت و 1390مسنن زاده )

و این عدم طراحی نامناسب به عدم تهویه هوای شهری طراحی نشده  خوبیبهتحقیق حاضر نیز نشان داد که شبکه معابر 

اهمیت شاخص  ازنظر ذکرشدهافزایش انرژی منجر شده است. بنابراین نتیجه این بخش از تحقیق با تحقیقات  درنتیجهو 

 مصرف انرژی اشاره دارد. سازیبهینهمعابر در 

د در واحدهای توانمیو این تفاوت را که در سطح محله رشدیه، مصرف انرژی یکسان نیست  دهدمینتیجه نشان 

این  شدهبررسیهفت واحد همسایگی که میان  ایگونهبهتحت عنوان واحدهای همسایگی مشاهده نمود؛  ترکوچک

محله چه  هایبخشکه در برخی از  دهدمیتفاوت در مصرف انرژی دارای تغییراتی است. این تفاوت خود نشان 

تصادفی، با توجه به رعایت برخی اصول در کالبد محله، مصرف انرژی  صورتبه و چه شدهریزیبرنامه صورتبه

توده،  کالبدی شامل رعایت اصول مهم در زمینه سه شاخص بااین نکته را متصور بود که  توانمیاست. لذا  یافتهکاهش
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 یر داد.مصرف انرژی را انتظار داشت و شرایط موجود را تغی سازیبهینه، فضای باز و شبکه معابر

مصرف انرژی،  سازیبهینهشده در راستای  تأکید هایشاخص ازنظر، وضعیت کالبدی محله رشدیه طورکلیبهبنابراین و 

جهت -1مطرح نمود. توانمی، چند پیشنهاد شدهگزارشضعیف و شرایط خوبی وجود ندارد. با توجه به نتایج و وضعیت 

 -2هوا و مصرف انرژی انجام شود. یهدر جهت تهوشبکه معابر  یطراح مصرف بهینه انرژی در محله رشدیه، سازیبهینه

و  تأکیدمصرف انرژی در سطح محله، شاخص انسداد دید آسمان و زاویه افق در محله بایستی مورد  سازیبهینهجهت 

یافت نور محله، شاخص در هایساختمانکه در استقرار و طراحی  شودمیپیشنهاد -3قرار گیرد. هاطراحیبازنگری در 

در سطح محله  باد مناسب یافتدر جهت در یساختمان هایبلوک که استقرار شودمیپیشنهاد  -4رعایت شود. خوبیبه

پوشش -۶از مصالح مناسب و سازگار با اقلیم شهر در سطح محله استفاده شود. -5شوند. یابیموقعیترشدیه، طراحی و 

 شود. کارگیریبهنرژی بایستی انتخاب و در جهت کاهش و مصرف بهینه ا هاساختمانخارجی 

 

 تقدیر و تشکر
 .است نداشته مالی حامی مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
 

 منابع 

 ریزیبرنامه حوزه در مصرف انرژی سازیبهینه هایسیاست ایمقایسه (. بررسی1390برک پور، ناصر و مسنن زاده، فرناز. ) (1

 .41-۶0، (1)1 مجله مطالعات شهری،انگلیس.  و ایران در زمین کاربری

فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی در بخش مسکونی،  تأثیر(. بررسی 1393وزان، نرجس. )پور، خلیل و فرحاجی (2
 .17-2۶، (4)19مجله هنرهای زیبای معماری و شهرسازی، نمونه موردی: شهر شیراز. 

ین همایش ملی اولشهرسازی اسالمی در فضای شهری.  هایشاخص(. تطبیق 1394حبیبیان، هما و جاللیان، نسیم. ) (3
 .1-15، دانشگاه علم و هنر یزد، صص. 1394 اسفندماه 13معماری و شهرسازی بومی ایران، 

(. ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس شهری در مقایسه دو روش لید و تریس 1395رضایی جهرمی، پگاه و برک پور، ناصر. ) (4
، (1) ۶نوین معماری و شهرسازی،  هاییفناورطالعات نظری و م -جهاننقشمجله نمونه مطالعاتی: محله ظهیرآباد شهر تهران. 

30-18. 

مصرف انرژی در  (. ارزیابی عوامل موثر بر پایداری1392سادات کرمانی، سمیرا؛ ماجدی، حمید و ذبیحی، حسین. ) (5
ساختمان  مهندسینظام سازمان ،1392 ماهبهمن 12، مصرف انرژی سازیبهینهدومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و . هاساختمان

 .1-13استان اصفهان، صص.

مجله مطالعات . منتخب یدر گروه کشورها یبر مصرف انرژ ینیشهرنش تأثیر(. 1395. )سمانه سالطین، پروانه و محمدی، (۶
 .71-80، (2۶) 8مدیریت شهری، 

، بر رویکردها مروری :انرژی و شهر فرم رابطه فرا تحلیل(. 1398شجاع، سعیده؛ پور جعفر، محمدرضا و طبیبیان، منوچهر. ) (7
 .85-107، (1) 3مجله دانش شهرسازی، متغیره.  و هامقیاس ،هاروش

ریزی کاربری زمین بر مصرف انرژی )مطالعه برنامه تأثیر(. ارزیابی 1400؛ واعظی، موسی و باکویی، مائده. )قنبری، ابوالفضل (8
 .55-72، (73) 21مجله فضای جغرافیایی، موردی: شهر تبریز(. 

 کارگیریبهنی در ایران با (. بررسی رابطه بین مصرف انرژی و شهرنشی1391؛ گلوانی، امین و جوادنژاد، فرشید. )یعل قنبری، (9
 .101-119 (،35) 9 ،مجله مطالعات اقتصادی ایران. ARDLروش 

 بدون هایمحلهبرای  شهری طراحی معیارهای (. تدوین1395لطفی، سهند؛ شعله، مهسا؛ فرمند، مریم و فتاحی، کاوه. ) (10

 .80-92، (1) ۶ی و شهرسازی، نوین معمار هاییفناورمطالعات نظری و  - جهاننقشمجله  .کربن

فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی  تأثیر(. بررسی 1398لطفی، صدیقه؛ نیک پور، عامر و سلیمانی، محمد. ) (11
 .109-122 ،(1) 2مجله شهر پایدار، مطالعه موردی: شهر همدان. 
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 مقیاس در مسکن الگوهای انرژی مصرف بر مؤثر هایشاخص(. 1397از، منصوره. )مرادخانی، ایوب؛ نیکقدم، نیلوفر و طاهب (12

 .358-399 ،(1)11نو در جغرافیای انسانی،  هاینگرشفصلنامه  .سنندج شهر :موردی نمونه انرژی بر کارآیی تأکید با محله

 هایبافت گونه شناسانه-ریخت (. بررسی139۶محمود. )، نوییقلعهمرتضایی، گلناز؛ محمدی، محمود؛ نصراللهی، فرشاد و  (13

 .41-54، (24) ۶مجله مطالعات شهری، شهر(.  موردی: سپاهان مطالعه) یهاول انرژی مصرف سازیبهینهراستای  در جدید مسکونی

در ارزیابی تطبیقی راهبردهای (. کاربرد ابزار متاسوات 1398ملکی، الدن؛ ماجدی، حمید و زرآبادی، زهرا سادات سعیده. ) (14
 .125-143، (11) ۶ مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری، .بر تغییرات اقلیمی تأکیدشهرهای بیوفیلیک با 

 دیتجد و ریپذ دیتجد هایانرژی مصرف بر شهرنشینی تأثیر(. 1400زاده، مریم. )نقدی، یزدان؛ کاغذیان، سهیال و لشگری (15
 .25-3۶، (11) 23ست، یز طیمح تکنولوژی و مجله علوم. توسعهدرحالکشورهای  در ریناپذ

 بر ونقلحمل شبکه و اراضی کاربری ریزیبرنامه اثرات تحلیل و (. بررسی1399نوریان، فرشاد و فتح جاللی، آرش. ) (1۶

 ،31 ،شهرآرمانمعماری و شهرسازی  مجله. هشتگرد شهر جدید در هکتاری 35 محدوده :مطالعاتی مورد شهر، در انرژی مصرف
28۶-271. 
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