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Article type:
Research Article

Today, environmental challenges and urban infrastructures have become
important issues for urban planners, managers and those who are involved in
urban issues. Various approaches have been proposed to achieve urban
balance and sustainability, one of which is the ecological city. An ecological
city is a city whose physical and economic structures have been formed with
environmental considerations and are compatible with natural environmental
conditions. The purpose of this study is to localize the ecological city model
in order to achieve sustainable development in the city of Dorcheh. This
research is considered as qualitative research in terms of paradigm, applied in
terms of purpose and descriptive, analytical and exploratory in terms of
nature. The method of data collection was documentary and field through
interview tools with Delphi method. In this method, 30 experts and
specialized people on urban issues were interviewed. The results show that
the environmental dimension and its indicators have the highest frequency (5)
and the highest average (4.22) among other dimensions and indicators of the
ecological city of Dorcheh, followed by the economic dimension and the
index. It is in the second place with frequency (4) and average (4.11).
Therefore, in the proposed model of the ecological city, the indicators of
these two dimensions should be in the planning priority of city managers;
Also, EC and IES standards were used to localize the model of sustainable
ecological city. Therefore, the indicators such as using the clean energy,
green building, public pedestrian, and bicycle transport should be on the
agenda of the urban planners and the managers to achieve an ecological city.
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امروزه چالشهاد زیستمییطی و زیرساختهاد ،هرد بهعهوان موضوع مهمی بنراد برنامنهرینتان ،نهرد،
مدیران و دستاندرکاران مسائل ،هرد درآمده است .رویکردهاد مختلفی براد رسیدن بنه قانادر و پایندارد
،هرد ارائه ،ده اسنت ،یکنی از اینو رویکردهنا ،نهر اکولوسین اسنت، .نهر اکولوسین ،نهرد اسنت کنه
ساختارهاد کالبدد و اقتصادد آن با رعایت مالحظاد زیستمییطی یا به عبارقی سازگار بنا ،نرایم مینیم
طبیای ،کلگرفته با،د .هدف ایو پژوهش بومیسازد الگود ،هر اکولوسی در راستاد دستیابی به قوسناه
پایدار در ،هر درچه است .ایو پژوهش از لیاظ پارادایمی جتء پژوهشهاد کیفی به ،نمار منیرود ،از لیناظ
هدف کاربردد است و از لیاظ ماهیت قوصیفی ،قیلیلی و اکتشافی است .روش گردآورد اطالعاد بنهصنورد
اسهادد و میدانی از طریق ابتار مصاحبه با متخصصان با روش دلفنی بنوده اسنت .در اینو روش بنا  33نفنر از
کار،هاسان و خبرگان مسائل ،هرد مصاحبه انجام ،د .نتایج پژوهش نشان میدهند ،باند زیسنتمییطنی و
،اخصهاد آن باالقریو فراوانی ( )5و باالقریو میانگیو ( )4/22را در بنیو دیگنر اباناد و ،ناخصهناد ،نهر
اکولوسی درچه به خود اختصاص داده است ،پس از آن باند اقتصنادد و ،ناخصهناد آن بنا فراواننی ( )4و
میننانگیو ( )4/11در رقبننه دوم قننرار دارد؛ بهننابرایو در الگننود پیشننههادد بننومی ،ننهر اکولوسینن درچننه
،اخصهاد ایو دو باد باید در اولویت برنامهریتد مدیران ،هرد قنرار گینرد .همیهنیو جهنت بنومیسنازد
الگود ،هر اکولوسی پایدار از استانداردهاد  ECو  IESاستفاده ،د؛ بهابرایو ،اخصهنایی مانهند اسنتفاده از
انرسد پاک ،ساختمان سبت ،حملونقل عمومی ،پیاده و دوچرخه باید در دسنتور کنار برنامنهرینتان و مندیریت
،هرد جهت دستیابی به ،هر اکولوسی قرار گیرد.
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مقدمه
قا اواسم قرن بیستم ،برنامهریتد قوساه و عمران به طور ضنمهی بنر اینو پنیشفنر اسنتوار بنود کنه ر،ند و قوسناه و
بهرهبردارد از مهابع مییم حد و مرزد ندارد و کره زمیو از امکاناد بیپایان براد حفظ و بازسازد خنود برخنوردار اسنت.
قیقیقاد دانشمهدان علوم طبیای و اجتماعی در دهة  1313نشان داد که امکاناد ر،ند و قوسناه در رود زمنیو میندود
است و با ادامه روندهاد جارد ،موجودیت زمیو و انسان در خطر نابودد قرار خواهد گرفت.
به دنبار ظهور ایو آگاهی و قکامل در دهههاد اخیر مباحث و مسائل مربوط به مییمزیست اباناد فراقنر از موضنوعاد
علمی پیدا کرده و بهصورد نوعی فلسفه اجتماعی و جهبش جهانی درآمده است (مهددزاده .)53 :1330 ،قوساه پایندار در
طور زمان و بهقدریج رویکردهاد متهوع را با اهداف متهوع مطرح ساخت ،از جمله ایو رویکردها که موضوع مینیمزیسنت
در آن پررنگقر و داراد قأکید بر روابم قوساه ،هر و بستر طبیات است، ،هر اکولوسی است.
،هر اکولوسی ،هرد است که ساختارهاد کالبدد و اقتصادد آن با رعایت مالحظاد زیسنتمییطنی ینا بنه عبنارقی
سازگار با ،رایم مییم طبیای ،کلگرفته با،د (کوخایی و مثهنود .)1333 ،بایند قوجنه دا،نت کنه زنندگی و بالهندگی
،هرها که امروز از آن بهعهوان پایدارد یا قوساه پایدار ،هرد یاد می،ود به،دد با حفظ کیفیت مییمزیسنت ،نهرد و
قضمیو و قداوم سالمت آن پیوند خورده است، .اید بتوان گفت کنه اصنلیقنریو قهدیند بنراد پایندارد ،نهرها ،آلنودگی
زیستبوم آن از طریق حضور ،فاالیت و مدیریت غیرمس والنه در آنها است (رههمایی و ،اهحسیهی.)135 :1332 ،
امروزه بیث از پایدارد و قوساه پایدار بدون قوجه به قوانمهددهاد زیستمییطی ،هر بیماهنی خواهند بنود چراکنه
عامل اصلی ناپایدارد در جهان، ،هرها هستهد؛ بهابرایو پایدارد زندگی بشرد در گرو پایدارد زیستمییطی ،هرها اسنت.
ضرورد و اهمیت ایو موضوع آنجایی مشخص می،ود که بپذیریم ،نهرها متفناود از همندیگر هسنتهد در نتیجنه ایجناد
قوساه پایدار در قالب رویکرد اکولوسی باید بر اساس ضوابم و ظرفیتهاد اکولوسین و بنومی مهناطق با،ند .از اینو رود
هدف اصلی ایو پژوهش بومیسازد الگود ایجاد ،هر اکولوسی در راستاد دستیابی به قوساه پایدار در ،هر درچه اسنت؛
بهابرایو دغدغه اصلی ایو پژوهش ایو است که الگود بومیسازد ،ده ،هر اکولوسی درچه چگوننه الگنویی اسنت کندام
ابااد و ،اخصها باید در اولویت برنامهریتد جهت دستیابی به ،هر اکولوسی درچه قرار بگیرند
مفهوم ،هر اکولوسی با رییارد رجیسنتر ،فانار مینیمزیسنت کنه داراد سنابقه مامنارد نینت منیبا،ند آغناز ،ند
( .)Cugurullo, 2021: 27او سازمانی قأسیس کرد که قأکیدش بر قوسناه ،نهر اکولنوسیکی بنود .،اینو گنروه در برکلنی
کالیفرنیا در سار  1305باهدف بازسازد ،هرها در قاادر با مییمزیست قأسیس ،د .قمایل به دا،تو زندگی هماههگ بنا
طبیات موضوع جدیدد در قاریخ بشر نیست .فالسفه و متفکران گذ،ته نیت ،هم در قمندنهناد غربنی و هنم قمندنهناد
،رقی به ایو موضوع قوجه دا،تهاند (.)Wong & Yuen, 2011: 2
ایده ،هر اکولوسی باید با طبیات هماههگ با،د و از طریق صرفهجویی در فضا و استقرار الگوهایی با صنرفهجنویی در
مصرف انرسد ،همراه با الگوهاد حملونقل ،جریان منواد ،چرخنه آ و سناختارهاد زیسنتگاهی بنا اهنداف کلنی پایندارد
مطابقت دارد ) .(Gaffron et al., 2005: 9ی ،هر اکولوسین ،نهرد اسنت کنه در قاامنل بنا طبیانت اسنت و در آن
مییمزیست و زیستگاه انسانی ساخته ،ده در ارقباط با زندگی سامانههاد ،هرد هستهد )، .(Hes & Bush, 2018نهر
اکولوسی ی مدر ،هرد ایدهآر است در آن فهاورد و طبیات کامالً ادغنام ،ندهانند و خالقینت و بهنرهورد انسنان بنه
حداکثر میرسد همیهیو سالمت جسمی و روحی ساکهان و کیفیت مییمزیست در حداکثر مینتان خنود اسنت و تنرود
مادد و مصرف انرسد بهصورد کارآمد میافظت می،ود )، .(Ma et al., 2018هر اکولوسی ،امل چهار ویژگنی اساسنی
،امل یکپارچگی اکولوسیکی ،اقتصادد ،امهیتی ،کیفیت زندگی و قوانمهدسازد است ).(Kline, 2000
مفهوم ،هر بومگردد قاریخیه مشخص دارد و عمیقاً با قاریخ برنامهریتد ،هرد قرن  13گرهخورده است و در ارقبناط
با رابطه طبیات و ،هرنشیهی مدرن و نگرانیهایی که در مورد مهاطق ،هرد از لیاظ اقتصادد ،اجتماعی و زیستمییطنی
وجود دا،ته ،مطرح ،ده است ( .)Caprotti, 2014: 14مفهوم ،هر اکولوسی  ،رود بهحداقلرساندن وروددهناد اننرسد،
آ  ،غذا و زباله متمرکت ،ده است؛ برایواساس ،هر فشرده ،فرم ،هرد مختلم ،حفاظت از مهاطق طبیای ،هر و ظرفینت
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قولید غذا ،اولویت دادن به قوساه سامانههاد برقر حملونقل عمومی ،استفاده گسترده از فهاوردهاد زیستمییطنی بنراد
مدیریت آ  ،انرسد و مواد زائد ،عملکرد حداکثر اقتصادد براد ،هر همراه برنامنهرینتد ،ایجناد ا،نتغار و مندیریت پایندار
گرد،گرد از نکاد مهم در طراحی اکولوسی بهحسا میآید (.)Jabareen, 2006
اکوسیتی حالت ایدهآر قوساه اکولوسیکی ،هرد است ( .)Chen et al., 2020وایت ماتقد است ،هر اکولوسی سطح
استاندارد قابل قبولی براد ساکهان خود فراهم میکهد بدون ایهکه باعث قخریب چرخههاد بیولنوسیکی کنه وابسنته بنه آن
است ،ود ( .)White, 2002: 45هدف نهایی ،هر بومگردد و ،هر پایدار بهبود وضایت ،نهرد و ایجناد ،نهرهاد قابنل
سکونت است ( .)Hald, 2009با،گاه روم و دونالد اچ میدوز ، 1دنیس ار میدوز ،2یورگو رندرز 3و ویلیام دبلیمنوبهرنس 4از
قأتیرگذارقریو میققان برنامهریتد ،هرد در نظریه برنامهریتد ،هر اکولوسی هستهد ( .)Tang, 2010: 17پنل داونتنون
،هرهاد اکولوسی ایدهآر گرا را قاریف کرد و ،هرساز عصر حاضر را درمانگرد مارفی میکهد که باید به ،هرهاد مندرن
بهعهوان سلورهاد سرطانی زیستکره مبتال به سرطان ریه بهگرد و قنا پنیش از فراگینر ،ندن بیمنارد در قمنامی پیکنره
زیستکره ،قدبیرد بیهدیشد ،او نظریه خود را مکمل نظریه رجیستر میداند (.)Downton, 2009: 508
کو یانگ بهعهوان نظریهپردازد که رویکرد عملگرایانه دارد در کهار قاریف ،هر اکولوسی مفاهیم آن را در طرحهناد
مختلف به کار میگیرد و برنامهریتد جامع اکولوسی را مطرح میکهد و آن را روش برنامهریتد آیهده میداند و قأکیند ود
بر ایو است که علم و فهّاورد باید در هماههگی کامل با مییمزیست با،نهد ( .)Kibert, 2016در رویکنرد اکولوسین بنه
طبیات بهصورد ارگانی قوجه می،ود و آن را بهعهوان ی کل یکپارچه میپنذیرد (. )Li & Yang, 2015: 8بنه طنور
خالصه ،اید بتوان گفت ،هر اکولوسی در واقع پارادایم جدیدد از حکمرانی ،هرد متهاسب با طبیات اسنت ( Deng et
 .)al., 2021در زمیهه موضوع پژوهش ،مطالااقی در سطح جهان و ایران انجام ،ده است که به طور خالصنه بنه برخنی از
آنها ا،اره می،ود .استیهبرگ در کتابی قیت عهوان مجموعهاد از ابتار اولیه براد اکوسیتی به مارفی بخشهاد اولوینتدار
در مورد ،هرهاد اکولوسی ،امل ،قوساه ،هر فشرده ،انرسد پاک ،ساختمان سبت ،حملونقل سبت ،مدیریت آ  ،مندیریت
پسماند جامد ،نوسازد و احیاد ،هرد ،مدیریت مالی و ،هردارد و صهایع سبت موردقوجه وزارد مسکو و قوساه ،هرد و
روستایی کشور چیو پرداخته است و ضمو قوجه به ارزیابیهاد انجامگرفته بنه ارائنه اسنتانداردهاد کشنور چنیو  5ECاز
مهابع مختلف پرداخته است (.)Stienberg, 2018
لی و همکاران در مقالهاد قیت عهوان «قیلینل زیسنتمییطنی ،نهرهاد چنیو از مهظنر اکولنوسیکی بنا اسنتفاده از
،اخصهاد اقلیمی» به مطالاه پرداخته است .نتایج قیقیق نشان میدهد قغییر اقلیم در سطح گسنترده عامنل مهمنی در
قیور اکولوسی ،هرهاد چیو بوده است ( .)Li et al., 2017چنو و همکناران در مقالنهاد قینت عهنوان ارزینابی ،نهر
اکولوسی و قیلیل عوامل بازدارنده در پسزمیهه قوساه باکیفیت باال :نمونه گرفتو ،هرها در حوضه رودخانه زرد ،از طریق
مدر آنتروپی و قاپسیس براد ارزیابی سطح اکولوسی ،نهر اسنتفاده کنرده اسنت .نتنایج قیقینق نشنان منیدهند سنطح
اکولوسی ،هرها در امتداد رودخانه زرد به طور پیوسته در حار افتایش است و همبستگی قابنلقنوجهی بنا انندازه ،نهر و

میل حوضه آبریت وجود دارد و فاصله بیو ،هرها کاهشیافته است (.)Chen et al., 2020
یو در مقالهاد قیت عهوان «اتراد زیستمییطی ،هرنشیهی نوع جدید در چیو به ارزیابی ،هرنشیهی ننوع جدیند در
چیو» در چهار باد اقتصاد ،جمایت ،مییمزیست و جامانه منیپنردازد و بنا اسنتفاده از مندر پاننل فضنایی پوینا اتنراد
اکولوسیکی ،هرنشیهی نوع جدید در انتشار آالیهدهها و بهرهورد انرسد را بررسی میکهد .نتایج ایو پنژوهش حناکی از اینو
است که ساخت قمدن اکولوسی در چیو مهمقریو جهت راهبُردد و مهبع نیرو براد قرویج ،هرنشیهی ننوع جدیند اسنت
( .)Yu, 2021زیارد و همکاران ( )1331در مقالنهاد بنه بررسنی ،ناخصهناد زیسنتمییطنی قوسناه پایندار و سنطح
1- Donald H. Meadows
2- Dennis L. Meadows
3- Jorgen Randers
4- Willian D. Behrens
5- Europe-Cina Eco-city
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برخوردارد آن در کالن،هرهاد ایران با روش مطالاه قیلیل عاملی پرداختهاند ،مطالاه آنها از نوع قیقیقناد کناربردد -
قوساهاد بوده ،نتایج قیقیق بیانگر قفاود ماهیدار ،اخصهاد زیستمییطی قوساه پایدار در ،هرهناد میلینونی کشنور
بوده است .جماه پور و همکاران ( )1333در مقالهاد با عهوان قبییو اصور ،ابااد و مؤلفههناد رویکنرد اکولوسین  ،مطالانه
موردد، :هر بجهورد با رویکرد قوصیفی  -قیلیلی و اکتشافی به ،هاسایی مؤلفههاد ،نهر اکولوسین پرداختنهانند ،نتنایج
نشان میدهد؛ مؤلفههاد بهبود وضایت پسماند زباله و فاضال  ،هو،مهدسازد ،هرد ،بهرهگیرد از حملونقنل عمنومی و
انرسد پاک و قدویو قوانیو جامع نقش مهمی میقوانهد در دستیابی به ،هر اکولوسی دا،ته با،هد.
بررسی و جمع بهدد مطالااد انجام ،ده در مقاالد خارجی نشان می دهد در مهاطق و کشورهایی که ،هر اکولوسین
انجام ،ده و یا در حار انجام است قأتیر مثبتی در جهت بهبودد و کارآیی اکولوسی و پایدارد دا،ته اسنت ،همیهنیو بنا
قوجه به پیشیهه مطالااقی صورد گرفته می قوان گفت مطالااد انجام گرفته داخلنی بیشنتر بنه بررسنی مبنانی نظنرد ینا
قبییو اصور ،ابااد و مؤلفه هاد ،هر اکولوسی پرداخته اند؛ بهابرایو وجه قمایت اصلی پژوهش حاضر اینو اسنت کنه هندف
1
اصلی آن ایو است که به ارائه الگود بومی سازد ،ده ،هراکولوسی بر مبهاد دیندگاه خبرگنان و اسنتاندارد  ECو IES
در ،هر درچه بپردازد و از ایو جهت داراد قازگی و نوآورد می با،د.

مواد و روشها
محدوده موردمطالعه
میدوده موردمطالاه ایو پژوهش ،هر دُرچه میبا،د .ایو ،هر از نظر موقع ریاضی در ʺ 32° 21ʹ 45عنر جغرافینایی و
ʺ 51° 33ʹ 23طور جغرافیایی قرار گرفته است، .هر درچه یکی از چهار ،نهر ،هرسنتان خمیهنی،نهر از قوابنع اسنتان
اصفهان میبا،د .ایو ،هر از طرف ،مار به جاده اصفهان نجفآباد ،از طرف ،رق به میدوده ،هر اصفهان (مهطقه  )13از
طرف جهو با اقوبان ذو آهو و میدوده ،هرستان فالورجان و از طرف غر با روستاهاد قیرانینی و جنالرآبناد میندود
می،ود (،کل  .)1جمایت ایو ،هر بر اساس سر،مارد عمومی نفوس و مسکو سار  1335برابر با  40133نفنر و قانداد
خانوار آن  15411خانوار بوده است .مساحت ایو ،هر  135هکتار است و رودخانه زایهدهرود از سمت ،رق ایو ،هر عبنور
میکهد .وجود باغاد و اراضی کشاورزد باعث ،دهاند ،کل باغ ،هر را براد آن قداعی کهد، .کل ابتندایی و قناریخی ،نهر
در ارقباط قهگاقهگ با ،رایم اکولوسی ،کلگرفته به صورقی که راستههاد ،بکه حملونقل ،هر به قبایت از مناددهنا و
انهار ،کلگرفته است و بهمرور طی سارهاد اخیر روستاهاد احمدآباد ،فودان ،وال،ان ،دیهان، ،مسآبناد و اسنالمآبناد در
آن ادغام ،دهاند ،قمامی موارد پیشگفته میقواند دالیلی بر ایو با،د که ایو ،هر قوانمهددهاد باالیی از جهت اکولوسین
دارد؛ بهابرایو ارائه الگود بومیسازد ،ده ،هر اکولوسی و برنامهریتد براد آن ضرورد است.

شکل  .1منطقه پژوهش
1- Intrenational Eco-city Standard
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روش پژوهش
ایو پژوهش از لیاظ پارادایمی جتء پژوهشهاد کیفی به ،مار میرود ،از لیاظ هدف کناربردد اسنت و از لیناظ ماهینت
قوصیفی ،قیلیلی و اکتشافی است .روش گردآورد اطالعاد بهصورد اسهادد و میدانی از طریق ابتار مصناحبه بنوده اسنت.
مصاحبههاد انجام ،ده براد ایو قیقیق بهصورد حضورد با روش دلفی بوده است .دلفنی یکنی از روشهنایی اسنت کنه
براد اجماع در میان خبرگان استفاده می،ود ،هدف نهایی ایو روش جمنعبهندد دیندگاههناد کار،هاسنان و متخصصنان
درباره وقایع موردنظر و رسیدن به ی

اقفاقنظر بر اساس دانش خبرگان است، .هاسایی گروه خبرگان به ،یوه گلوله برفی

و بر اساس ا،باع نظرد انجام ،د؛ طی انجام مصاحبه از نفر  21به باد نکته و بیث جدیدد مطرح نشد ،برایواسناس باند
از گفتگو با نفر  33مصاحبهها متوقف ،د .بنراد بنرازش راسنتیآزمنایی خروجنی مندر پیشنههادد نینت از نظنر  5نفنر از
متخصصان دانشگاهی استفاده ،ده است؛ بهابرایو ابتدا فهرستی از افرادد که قابلیت ،نرکت در مصناحبه دا،نتهد ،نامل
اعضاء ،وراد ،هر، ،هرداران ادوار مختلف ،کار،هاسان واحد ،هرسازد ،هر درچه و فااالن مییمزیسنت کنه  15نفنر را
،امل می،د ،قهیه ،د .پس از مصاحبه با آنها قاداد  15نفر دیگر نیت ،هاسایی ،ندند .مصناحبه،نوندگان ضنمو دا،نتو
آگاهی و قخصص در حوزه مسائل برنامهریتد ،هرد اغلب ساکو درچه هستهد ینا در حنوزه مسنائل ،نهر درچنه فاالینت
دا،تهاند.
مراحل پژوهش به صورد زیر بوده است:
مرحله اور :قشکیل پهل دلفی :یکی از روشهایی که براد خلق ایده و رسیدن به اجماع در میان کار،هاسان خبره اسنتفاده
می،ود روش دلفی است .ایو روش در مواردد به کار میرود که نیاز با،د ایدهها و قضاودهاد جداگانه افنراد دربناره ین
موضوع ،در فرایهدد ساختیافته به ی

نتیجه واحد و مورد وفاق آنان قبدیل ،ود (علیدوسنتی .)1315 ،هندف اینو روش

جمعبهدد دیدگاههاد کار،هاسان و متخصصان دربارة وقایع موردنظر و رسیدن به ی

اقفاقنظر بنر اسناس داننش ضنمهی

خبرگان است (حاجیانی، .)1331 ،هاسایی متخصصیو ،نکته مهمی در دلفی بوده چهان که دستیابی به اهداف ،وابسته بنه
انتخا دقیق ،رکتکههدگان است به عبارقی ،موفقیت دلفی دررابطهبا انتخا نمونهها است (احمدد و همکناران.)1310 ،
برایواساس در ایو پژوهش ،هاسایی گروه خبرگان به ،یوه گلوله برفی و بر اساس ا،باع نظرد انجام ،د .ابتدا فهرستی از
افرادد که قابلیت ،رکت در مصاحبه دا،نتهد ،نامل اعضناء ،نوراد ،نهر، ،نهرداران ادوار مختلنف ،کار،هاسنان واحند
،هرسازد ،هردارد درچه و فااالن مییمزیست که  15نفر را ،امل می،د ،قهیه ،د .پس از مصاحبه بنا آنهنا قانداد 15
نفر دیگر نیت ،هاسایی ،دند ،مصاحبه،وندگان ضمو دا،تو آگاهی و قخصص در حوزه مسائل برنامهرینتد ،نهرد اغلنب
ساکو ،هر درچه هستهد یا در حوزه مسائل ،هر درچه فاالیت دا،تهاند( .جدور )1
جدول  .1مشخصات گروه خبرگان
ردیف

گروه خبرگان

تعداد

1

عضو هی تعلمی و مدرس دانشگاه و دانشجویان حوزه علوم اجتماعی ساکو ،هر درچه

13

2

اعضاء ،وراد ،هر ،کار،هاسان واحد ،هرسازد ،هردارد و ،هرداران ادوار مختلف ،هر درچه

13

3

فرههگیان ،هر درچه با مدرک کار،هاسی و کار،هاسی ار،د مرقبم با علوم اجتماعی و فاار مییمزیست

13

مرحله دوم :اولیو پرسشنامه بهصورد بدون ساختار یا باز پاسخ قهظیم ،د که از آن بهعهوان راهبُرد زایش ایدههنا یناد
می،ود .برایواساس پرسشنامه مرحله اور دلفی طراحی ،د ،به ایو صورد که در ابتداد پرسشنامه قوضیح مختصنرد از
ایده رویکرد ،هر اکولوسی

صورد گرفت .در ایو مرحله فرایهد مصاحبهها بر اساس سه سوار اصلی پژوهش صورد گرفنت

(جدور  .)2ایو سؤاالد بر اساس سؤاالد اصلی و اهداف پژوهش قهظیم ،نده بنود .در پاینان پرسنشنامنه بندون سناختار
مرحله اور از ق ق

متخصصان حاضر خواسته ،د نکاقی که به موضوع پژوهش مربوط می،د ولی در فرایهد مصاحبه بنه

آن ا،اره نشد را مطرح کههد .مدد مصاحبهها حداقل  25دقیقه و حداکثر  45دقیقه بود.
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جدول  .2سؤاالت اصلی در مرحله اول دلفی
ردیف

سواالت

1
2

بردا،ت ،ما از مفهوم و ماهیت ،هر اکولوسی چیست و مهمقریو ابااد و ،اخصهاد ،هر اکولوسی کدامهد
بر اساس ابااد و ،اخصهایی که براد ،هر اکولوسی وجود دارد ،چه قابلیتها و میدودیتهایی براد دستیابی به ایو رویکرد در ،هر
درچه وجود دارد
باقوجهبه ابااد و ،اخصهاد ،هر اکولوسی کدام ،اخصها در ،هر درچه وضایت بهترد دارند

3

مرحله سوم :با دستهبهدد پاسخهاد مشترک پرسشنامه ساختاریافتهاد قهظیم ،د .هدف اصلی از انجنام اینو مرحلنه
،هاسایی ،اخصهاد اصلی از بیو ، 51اخصی است که در مرحله اور استخراج ،دند و در قالب  5باند زیسنتمییطنی،
کالبدد ،اقتصادد ،اجتماعی و مدیریتی ققسیمبهدد ،دند و از مصاحبه،وندگان خواسته ،د قا میتان اهمیت ،اخصها را
در قالب طیف لیکرد از خیلی کم قا خیلی زیاد امتیازدهی کههد.
مرحله چهارم :در ایو مرحله ی بار دیگر پرسشنامه ساختاریافتهاد در قالب ی سؤار مطرح ،د و ، 15اخصنی کنه
در مرحله قبل بهعهوان مهمقریو ،اخصها براد ارائه الگود بومی ،هر اکولوسی ،هاسایی ،نده بنود را ین بنار دیگنر از
طریق طیف لیکرد مورد پرسش قرار گرفت.

شکل  .2فلوچارت گامهای تحقیق

نتایج
پس از قدویو ،مطالاه و بررسی پرسشنامه بدون ساختار مرحله اور مصاحبهها بهصورد دقیق جتءبهجتء مطالاه ،بنازبیهی
،د و فرایهد کدگذارد انجنام گرفنت و در نهاینت ،ناخصهناد بنومی ،نهر اکولوسین در قالنب ، 51ناخص در  5باند
زیستمییطی ،کالبدد ،اقتصادد ،مدیریتی و اجتماعی ،هاسایی ،دند (جدور .)3
جدول  .3طبقهبندی ابعاد و شاخصهای بومی شهر اکولوژیک درچه بر اساس مرحله اول پرسشنامه دلفی

زیستمییطی

بعد

ردیف

شاخص

ردیف

شاخص

1

کیفیت هواد ،هر

3

قاداد اجراد بام سبت

2

چگونگی دسترسی به آ آ،امیدنی سالم

13

جلوگیرد از انتشار آلودگی هوا

3

سهم فاضال قصفیه ،ده

11

احیاد مییمزیست قخریب ،ده زایهدهرود و
ماددهاد ،هر

4

اولویتدهی به سرانه فضاد سبت ،هرد

12

وضایت مصرف مواد (مواد غذایی)

5

اولویتدهی به سرانه ماددها و انهار ،هر

13

قوجه به حضور و ققارن طبیات با زیستگاه انسانی

1

نسبت زمیوهاد کشاورزد ،هر به کل اراضی

14

صرفهجویی در مصرف انرسد (آ  ،برق ،گاز)

0

بهبود وضایت پسماند زباله و فاضال

15

چگونگی بهکارگیرد انرسدهاد قجدیدپذیر

1

وضایت اقصار به فاضال ،هرد

11

قوجه به ظرفیتهاد مییطی و کشاورزد

10

قوجه به ایجاد کمربهدد ،هر
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ادامه جدول .3
بعد

ردیف

اجتماعی

اقتصادد

کالبدد

11
13
23
21
22
23
24
32
33
34
31
33
43
44
مدیریتی

شاخص
بهرهگیرد از قهوع و اختالط کاربرد در بافت فرسوده و اراضی بایر
،هر
درصد بافت فرسوده ،هر
درصد مسکو بادوام

45

قوجه به اصالح طرح قرافی

،هر

41
40

25

دسترسی مهاسب به میل کار و فاالیت

21
20

قوجه به اصالح ماابر ،هرد
احداث جاده کمربهدد براد ،هر
حفظ اراضی کشاورزد در جهت ققویت
گرد،گرد بومگردد
دسترسی به مساکو ،ایسته و ارزانقیمت
جلوگیرد از قغییر کاربرد اراضی ،هرد
قوجه به فشردگی بافت ،هرد
قوجه به مراکت بومگردد و برجهاد کبوقر
برندسازد مشاغل
پایدارد گرد،گرد خوراک در ،هر
آموزش و قوساه فرههگ زیستمییطی
آگاهیبخشی به عواقب مشکالد زیستمییطی
رواج و ققویت NGOهاد زیستمییطی
استفاده از فهّاورد نویو در آبیارد فضاد سبت
،هرد
قوجه به حفظ باغاد و اراضی سبت ،هرد
قوساه سامانه جمعآورد فاضال و پسماند
،هرد
الیاق ،هر درچه به ،هر اصفهان

21

قوجه به مسیرهاد پیاده و دوچرخهسوارد
قوجه به حملونقل عمومی (اقوبوس و قاکسی)
قوزیع عادالنه کاربردهاد عمومی ،هرد
قوجه به مشاغل سبت (ا،تغار در انرسدهاد پاک ،بازیافت و پسماند)
قوجه به اقتصاد میلی و خودکفا میور (نان خانگی ،صهایعدستی و)..
ایجاد کارخانه صهایع بستهبهدد کشاورزد
ارز،مهد ،مردن احترام به طبیات
حس قالق مکانی
قوجه به آموزش مادامالامر و باسوادد
قهیه و قدویو قوانیو و مقرراد اکولوسی قوسم ،وراد ،هر و
مدیریت ،هرد
هو،مهدسازد از طریق IT
قوجه به سیاستهاد اکولوسی

ردیف

شاخص

بهجاد سیاستهاد کالبدد

قوجه به سیاست ققویت استفاده از آ خاکسترد

23
33
31
35
31
30
41
42
43
41
43
53
51

باد از جمعآورد پرسشنامهها میانگیو امتیاز و انیراف مایار هرکدام از ایو ،اخصها میاسبه ،د بیشنتریو اهمینت
مربوط به ،اخص ،ماره  4با امتیاز  4/53و کمتریو اهمینت مربنوط بنه ،ناخص  31بنا امتیناز  2/12اسنت (جندور .)4
برایواساس ،اخصهایی که داراد باالقریو مقدار میانگیو و کمتریو مقدار انیراف از مایار هستهد ، 15اخص هستهد کنه
با رنگ صورقی مشخص ،دهاند و ایو ، 15اخص از مهمقریو ،اخصهایی هستهد که از دیدگاه خبرگان جهنت دسنتیابی
به الگود بومی ،هر اکولوسی در مس له مورد بررسی نقش دارند.
جدول  .4نتایج مرحله دوم دلفی
ردیف
1
2
3
4
5
1
0
1
3
13
11
12
13
14
15
11
10

کد سؤال
En1
En2
En3
En4
En5
En6
En7
En8
En9
En10
En11
En12
En13
En14
En15
En16
En17

میانگین امتیاز اهمیت
3/12
3/33
3/01
4/53
4/23
3/0
4/12
3/12
3/11
3/23
4/32
3/11
3/32
3/21
3/43
3/21
3/15

انحراف معیار
3/12
3/30
3/31
3/12
3/10
3/13
3/11
3/21
1/22
1/32
3/01
1/31
3/32
3/22
3/42
3/21
3/42

ردیف
21
20
21
23
33
31
32
33
34
35
31
30
31
33
43
41
42

کد سؤال
Ph9
Ph10
Ph11
Ph12
Ph13
Ph14
Ec1
Ec2
Ec3
Ec4
Ec5
Ec6
So1
So2
So3
So4
So5

میانگین امتیاز اهمیت
3/11
3/31
3/05
3/13
3/14
3/35
4/11
4/31
3/11
3/33
2/12
4/35
3/05
3/25
3/15
3/05
3/12

انحراف معیار
1/35
3/12
1/31
1/32
3/15
3/31
3/13
3/01
1/22
3/35
3/10
3/10
3/01
1/31
1/30
3/10
1/32
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ادامه جدول .4
ردیف
11
13
23
21
22
23
24
25

میانگین امتیاز اهمیت
4/35
3/11
3/21
3/22
4/31
3/33
3/01
3/22

کد سؤال
Ph1
Ph2
Ph3
Ph4
Ph5
Ph6
Ph7
Ph8

انحراف معیار
3/15
1/12
1/11
3/11
3/13
3/11
3/22
1/23

ردیف
43
44
45
41
40
41
43
53
51

کد سؤال
So6
Ma1
Ma2
Ma3
Ma4
Ma5
Ma6
Ma7
Ma8

میانگین امتیاز اهمیت
3/31
3/14
3/21
3/05
3/12
3/14
3/10
3/11
3/22

انحراف معیار
3/33
3/10
1/31
3/30
3/20
1/31
1/13
1/32
1/33

سپس ، 15اخصی که در مرحله قبل ،بهعهوان مهمقریو ،اخصهاد بومی ،هر اکولوسی درچه ،هاسایی ،ده بودنند
بر اساس اهمیت رقبهبهدد ،دند ،برایواساس در پرسشنامه مرحله سوم ،بار دیگر از طریق طیف لیکنرد ،مینتان اهمینت
هر ی از ،اخصها از خبرگان مورد سؤار قرار گرفت و میانگیو امتیاز هر ،اخص مجندداً میاسنبه ،ند و بنر اسناس آن
،اخصها در  13گروه رقبهبهدد ،دند (جدور .)5
جدول  .5نتایج مرحله سوم دلفی
شاخص

ردیف

اولویتدهی به سرانه فضاد سبت ،هرد
بهرهگیرد از قهوع و اختالط کاربرد در بافت فرسوده و اراضی بایر ،هر
پایدارد گرد،گرد خوراک در ،هر
احیاد مییمزیست قخریب ،ده زایهدهرود
اولویتدهی به سرانه ماددها و انهار
بهبود وضایت پسماند زباله و فاضال
قوجه به مشاغل سبت (ا،تغار در انرسدهاد پاک ،بازیافت و پسماند)
قوجه به اقتصاد میلی و خودکفا میور (نان خانگی ،صهایعدستی ،پول و نباد و)..
قوجه به مسیرهاد پیادهرو و دوچرخه متصل و پیوسته
قوجه به نتدیکی و ققارن طبیات با زیستگاه انسانی
قوجه به حملونقل عمومی
قوجه به بومگردد و برجهاد کبوقر سطح ،هر
قهیه و قدویو قوانیو اکولوسی قوسم ،وراد ،هر و مدیریت ،هرد
جلوگیرد از قغییر کاربرد اراضی کشاورزد ،هر
ارز،مهد ،مردن احترام به طبیات

1
2
3
4
5
1
0
1
3
13
11
12
13
14
15

میانگین امتیاز

رتبه

4/53
4/35
4/35
4/32
4/32
4/12
4/11
4/31
4/31
3/32
3/33
3/33
3/14
3/14
3/05

1
2
2
3
3
4
5
1
1
0
1
1
3
3
13

برایواساس مهمقریو ،اخصها و عوامل مؤترد که در ارائه الگود بومی ،نهر اکولوسین در ،نهر درچنه مند نظنر گنروه
خبرگان بوده است در مرحله سوم دلفی با استفاده از آزمون مقایسه میانگیو بررسی ،ده است (جدور .)1
جدول  .6مهمترین ابعاد و شاخص های بومی شهر اکولوژیک درچه از نظر خبرگان
ابعاد
باد زیست مییطی
باد اقتصادد
باد کالبدد
باد مدیریتی
باد اجتماعی

شاخص ها
اولویتدهی به سرانه فضاد سبت ،هرد ،احیاد مییمزیست قخریب ،ده زایهدهرود ،اولویتدهی به سرانه
ماددها و انهار ،هر ،بهبود وضایت پسماند و فاضال  ،قوجه به نتدیکی و ققارن طبیات با زیستگاه انسانی
پایدارد گرد،گرد خوراک ،قوجه به مشاغل سبت ،هرد ،قوجه به اقتصاد خودکفا میور ،قوجه به مراکت
بومگردد و برجهاد کبوقر
بهرهگیرد از قهوع و اختالط کاربرد در بافت فرسوده و اراضی بایر ،هر ،قوجه به حملونقل عمومی ،قوجه به
مسیرهاد پیادهرو و دوچرخه متصل و پیوسته ،جلوگیرد از قغییر کاربرد اراضی کشاورزد ،هر
قهیه و قدویو قوانیو اکولوسی قوسم ،وراد ،هر و مدیریت ،هرد
ارز،مهد ،مردن احترام به طبیات
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بر اساس نتایج جدور  0باد زیستمییطی و ،اخصهاد آن بناالقریو فراواننی ( )5و بناالقریو مینانگیو ( )4/22را در
بیو دیگر ابااد و ،اخصها به خود اختصناص داده اسنت ،پنس از آن باند اقتصنادد و ،ناخصهناد آن بنا فراواننی ( )4و
میانگیو ( )4/11در رقبه دوم قرار دارد؛ بهابرایو در الگود پیشههادد بومی ،هر اکولوسی درچه ،اخصهاد اینو دو باند
باید در اولویت برنامهریتد مدیران ،هرد قرار بگیرد.
جدول  .7اولویتهای پیشنهادی شهر اکولوژیک درچه بر اساس نظر خبرگان
ابعاد شهر اکولوژیک
زیستمییطی
اقتصادد
کالبدد
مدیریتی
اجتماعی
کل

فراوانی
5
4
4
1
1
15

میانگین
4/23
4/11
4/34
3/14
3/05
3/11

اولویت
1
2
3
4
5
-

برایواساس الگود بومی پیشههادد ،هر اکولوسی درچه با اولویت ،اخصهاد ایو دو باد در قالنب ، 1ناخص اصنلی
طراحی ،د (،کل  )3و درعیوحار باقوجهبه دیدگاه فضایی علم جغرافیا ،اخصهاد دیگر ابااد نیت موردقوجه قرار گرفنت.
در الگود بومی پیشههادد بر اساس نظر خبرگان ،اخصهاد زیستمییطی اولویت اور پیشههادهاد را به خود اختصناص
میدهد که ،امل استفاده بهیهه از انرسدهاد قجدیدپذیر و کممصرف ،بهحنداقلرسناندن حجنم زبالنه و بازیافنت ،اسنتفاده
بهیهه از آ و قصفیه آن ،قوجه ویژه به فضاد سبت و کشاورزد ،هرد است .در بیث ،اخصهاد اقتصادد نینت قوجنه بنه
اقتصاد سبت و خودکفا میور و ققویت قولیداد داخلی و قوجه به بومگردد باقوجهبه نتدیکنی بنه ،نهر اصنفهان موردقوجنه
است؛ ضمو ایهکه قوجه به حملونقل و طراحی ساختمان اکولوسی و کاربرد مختلم و متراکم نیت از جهنت باند کالبندد
در الگود پیشههادد جایگاه ویژهاد به خود اختصاص داده است.

شکل  .3الگوی پیشنهادی شهر اکولوژیک درچه بر مبنای نتایج دیدگاه خبرگان
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بومیسازی الگوی پیشنهادی شهر اکولوژیک بر مبنای استانداردهای کلیدی  ECو IES

در قرن ، ،21هرها باید به نیود مردم را با طبیات پیرامونشان هماههگ و دستیابی به قوساه پایدار را امکانپنذیر نمایهند.
درحالیکه در دهههاد اخیر ر،د و گسترش ،هرها در قهاقض با مفاهیم قوساة زیستگاههناد پایندار صنوردگرفتنه و اینو
روند سبب افتایش حجم قرافی  ،فشار بر مییمزیست مانهد قشدید آلودگیهاد نا،ی از مصرف سنوختهناد فسنیلی ینا
بیقوجهی به مسائل اقلیمی ،ده است .در نتیجه ایو الگو مهابای مانهد زمیو ،انرسد و آ که باید بنراد نسنلهناد باندد
حفظ ،وند ،با روند فتایهدهاد در حار مصرف هستهد (فرهمهندیان .)1311 ،در سنارهناد اخینر قغیینراد مینیمزیسنت
،هرد آنچهان سریع و ،تا آلود عمل کرده است که پس از اندکمدقی ،اکهون ،هرهاد کشنور ننهقههنا قواننایی حفنظ
ویژگیهاد سهتی و اصیل زیستی خود را ندارند؛ بلکه اصور قنازه و علمنی نینت بنر قوسناه زیسنتمییطنی آنهنا و ر،ند
آیهده،ان حکمفرما نمیبا،د (حاقمی نژاد و ،ورجه .)1333 ،برایواساس از اوایل قرن اخیر و با بنروز بینرانهناد متاندد
زیستمییطی ،مییمزیست ،هرد به چالش عمنده در ذهنو برنامنه رینتان ،نهرد قبندیل ،نده اسنت .چهنیو رونندد
جهبشهاد متاددد را پدید آورده است که هرکدام از آنها در قالب مکاقب گوناگون زیستی در نقناط مختلنف جهنان بنه
وجود آمدهاند و میکو،هد در قیلیلهاد خود از مفاهیم نظرد و پیشیهه خود بهره ببرند.
در ایو میان فصل مشترک قمامی ایو نظریهها قأکید بر مفهوم (قوساه پایدار ،هرد است) .یکی از نظریههناد مطنرح
در ایو زمیهه نظریه ،هر اکولوسی است .غالب ،دن دیدگاههاد زیستمییطی و اکولوسی در ادبیاد مربنوط بنه قوسناه
پایدار ،مفهوم ،هر اکولوسی یا بوم ،هر را مطرح سناخته اسنت .باقوجنهبنه اینو کنه رویکنرد ،نهر اکولوسین در سنطح
بیوالمللی و مهاطقی مختلفی خاصه اروپا ،آمریکا و کشور چیو در حار حاضر به طور وسیع پیادهسنازد و اجنرا منی،نود؛
استانداردهایی براد آن طراحی ،ده است که قیت عهوان استانداردهاد اروپنا و چنیو ( )ECو اسنتانداردهاد بنیوالمللنی
،هر اکولوسی ( )IESمطرح است ،لذا در ایو بخش باقوجهبه وضع موجود ،نهرهاد کشنور بنهوینژه ،نهر موردمطالانه و
،رایم زیسنتمییطنی ،کالبندد ،اقتصنادد ،مندیریتی و اجتمناعی ،نهر درچنه؛ همیهنیو نتنایج مصناحبههناد دلفنی
استانداردهاد پیشههادد جهت دستیابی به ،هر اکولوسی درچه براد افق  1423پیشههاد ،ند (جندور  .)3الزم بنه ذکنر
است استانداردهاد پیشههادد باقوجهبه ،رایم کشورها و مهاطق مختلف میقواند متفاود با،د و الگود بنومی پیشنههادد
براد ،هر درچه اوالً باقوجهبه نتایج مصاحبه با خبرگان ارائه ،د و تانیاً ،رایم ،هر از لیاظ ابااد مختلنف ،نهر اکولوسین
در مهطقه اصفهان در نظر گرفته ،د؛ بهابرایو برنامنهرینتان و مندیریت ،نهرد در صنورد قوجنه و رعاینت اسنتانداردهاد
پیشههادد میقواند در مسیر دستیابی به الگود بومیسازد ،ده ،هر اکولوسی حرکت کهد.
جدول  .9استانداردهای کلیدی پیشنهادی شهر اکولوژیک درچه بر مبنای استاندارد  ECو IES
شاخص
اصلی

انرسد پاک

شاخص فرعی
درصد استفاده از انرسد
غیر فسیلی
درصد استفاده از انرسد
قجدیدپذیر در ساختمان
سهم انرسد قجدیدپذیر
درصد انرسد قجدیدپذیر
قرکیبی (حرارقی -
برق)CHP
درصد اقالف انرسد و
استفاده از گرما

مقدار مصرف انرسد

ارزش رفرنس

وضع موجود
درچه1411

چارچوب
زمانی برای
دستیابی در
دنیا

پیشنهادی شهر
اکولوژیک
درچه برای افق
سال 1421

% 15

%3 /4

% 13

% 33-23

%3/4

% 15-13

% 13

%3/4

% 0

% 15-5

3

% 5-2

-

k.w.h/year
33

2323قا

2333قا

% 0-3
% 5-2

k.w.h/year
33

منبع رفرنس
)(Steinberg, 2018: 36-154
(Eco city Builders, 2016:
)10-46
)( Ma, 2018
)( UN Habitat, 2016: 156
)(Hofmeister, 2014
)(Bongardt et al., 2013
)(Joss et al., 2012
)(Joss et al., 2013
(* دفتر فهی و مههدسی ساختمان
،هر درچه )1433
(** اداره آ و فاضال ،هرستان
خمیهی ،هر و درچه )1333
(*** سازمان خدماد ،هرد
،هردارد درچه )1433
(**** خالصه گتارش طرح قفصیلی
درچه (،امل فضاد سبت و اراضی
کشاورزد و باغی ،هر) )1333
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ادامه جدول .9
شاخص
اصلی

شاخص فرعی

درصد ساختمان سبت
درصد انرسد قجدیدپذیر
بکار برده ،ده در
ساختمان
ساختمان

حمل و نقل

درصد ساختمان عمومی
با استاندارد سبت
درصد استفاده از مصالح
پیشساخته
درصد پو،ش حرارد
مرکتد
سهم قرافی سبت در
حملونقل
سامانه حملونقل
عمومی مدرن در مهاطق
مسکونی جدید
قاداد خودروهاد
کممصرف در هر 13
هتار وسیله نقلیه
نسبت اقوبوسهاد
انرسد پاک
میانگیو زمان
رفتوبرگشت
دسترسی بدون مانع
مسیرهاد پیاده متصل
اختصاصی
مسیرهاد دوچرخه
متصل اختصاصی
عر خم عبور
دوچرخه
سامانه حملونقل سبت
درصد استفاده از
حملونقل عمومی
درصد استفاده از
دوچرخه

قأمیو آ و
قصفیه
فاضال

کیفیت آ در مهبع آ
مشترک استاندارد
کیفیت آ در سطح
کاربر
نشت آ از لولههاد
انتقار

ارزش رفرنس

موجود %15
نوساز %133
آ گرم%1-33
سرمایش
گرمایش23-13
%
برق%1-4

چارچوب

پیشنهادی شهر

وضع موجود

زمانی برای

اکولوژیک

درچه1411

دستیابی در

درچه برای افق

دنیا

سال 1421

%3/31
% 13
% 13

133%

*% 13

33%
ساختمانها

3

15%

موجود %5
نوساز %43
آ گرم%1-23
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بحث
در راستاد دستیابی به قوساه پایدار بر مبهاد اسنتاندارد  ECو IES

پژوهش حاضر ،براد بومیسازد الگود ،هر اکولوسی
در ،هر درچه انجام ،د .همانطور که نتایج مصاحبه دلفی نشنان داد ،ناخصهناد اباناد زیسنتمییطنی و اقتصنادد در
اولویت الگود بومیسازد ،ده قرار دارند برایواساس بومیسازد الگود ،هر اکولوسین پایندار درچنه انجنام ،ند؛ امنروزه
مفاهیم بوم ،هر بهصورد «سه آر»  -1کاهش مصرف  -2 1استفاده مجدد  -3 2بازیافت 3 ،مطنرح منی،نود؛ بنرایواسناس
الگود پیشههادد مصرف انرسد ،هر اکولوسی درچه بر مبهاد ایو سه اصل استوار است.
در بیث مربوط به مصرف انرسد و مواد ،قأکید بر سه موضوع می،ود :استفاده از انرسدهاد پاک بهجناد سنوختهناد
فسیلی ،استفاده مجدد از پسا فاضال ،هرد و بازیافت زباله جهت کاهش رد پاد اکولوسی ،هر و همراهنی ،نهروندان
با مییم طبیای؛ در بیث اقتصاد اکولوسی یکی از راههاد ققویت اقتصاد خودکفا میور ،هر اکولوسی قوجه به کشناورزد
1- Reduce
2- Reuse
3- Recycle
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،هرد است ،ایو موضوع مهمقریو ویژگی کشاورزد ،هرد است کنه آن را از کشناورزد روسنتایی متمنایت منیکهند زینرا
ارقباط مستقیم و بهکارگیرد مهابع ،هرد را در برمیگیرد.
استفاده از زبالههاد آلی بهعهوان کود کمپوست و آ باران براد کشاورزد و ارقباط مستقیم با مصرفکههدگان ،نهرد
داراد متیتهایی از جمله رفع مشکل کمبود مواد غذایی ،کاهش بیکارد ،هرد و رفع مشکل زباله و فاضال ،هرد را بنه
همراه خواهد دا،ت؛ ،هر درچه ازایوجهت داراد پتانسیل مطلوبی است .در واقع میقوان گفت بوم ،هر نباید مانع قوسناه
اقتصادد ،ود زیرا بدون آن ،قوساه پایدار ،هرد غیرواقای خواهد بود؛ بوم ،هرد مطلو است کنه بتوانند سنبب قوسناه
اقتصادد نیت بشود .ازآنجاییکه کشور ایران به لیاظ میتان دریافت انرسد خور،یدد و متوسم ساعاد آفتابی ساالنه بنیش
از  2333ساعت ،یکی از کشورهاد مهاسب جهان است و انرسد خور،یدد در آیهده سهم قابنلقنوجهی از اننرسد مصنرفی
کشور را به خود اختصاص خواهد داد؛ مطالااد نشان میدهد در کل استان اصفهان امکان نصنب کلکتورهناد خور،نیدد
وجود دارد (ققوایی و صبوحی)1331 ،؛ بهابرایو در بخش مصرف انرسد اسنتفاده از پهنلهناد خور،نیدد در ،نهر درچنه
جهت قولید انرسد پاک پیشههاد می،ود .در بخش ساختمان ،مقاومسازد ساختمانهاد موجود همیهنیو بهبنود عملکنرد
آنها ازی طرف و طراحی ساختمانهایی با رعایت اصور اکولوسیکی مبهاد طراحی و مامارد ،هرد قرار میگیرد.
در برنامهریتد اکولوسی حملونقل ،هرد اتراد قوساه حملونقل رود کارآمدد اقتصنادد ،مسنائل زیسنتمییطنی،
مهابع ،مصرف ،عدالت اجتمناعی ،آسنایش و رفناه و دسترسنی ،نهروندان موردقوجنه قنرار منیگینرد و بنا کناهش اتنراد
زیستمییطی ،افتایش بازدهی سامانه حملونقل باعث بهبود وضایت اجتماعی ،هروندان می،ود .الگود بومی پیشههادد
حملونقل ،هر اکولوسی درچه قأکید ویژه بر سه ،یوه حملونقل پیاده ،دوچرخه و حمنلونقنل عمنومی دارد؛ قرارگینرد
،هر درچه در میدوده ایران مرکتد در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی ،عبور زایهدهرود از سمت ،رق ایو ،هر و وجنود جناده
سالمت ،وجود ماددها و انهار میالد سطح ،هر از پتانسیل باالد ایو ،هر در استفاده از ،یوه حملونقل پیشههادد ،هر
اکولوسی درچه است و بر قراکم ،هرد باال و کاربرد مختلم قأکید میکهد کنه سنبب ،نکلگینرد حمنلونقنل پایندار و
برنامهریتد بر میور پیاده است.
در الگود پیشههادد ،هر اکولوسی درچه خستگیهاد عمومی به همراه فضاد سنبت و مینراثفرههگنی جهنت خلنق
مییطی متهوع به طور زیبایی طراحی می،ود و مکانی جذا بنراد زنندگی و کنار فنراهم منیآورد .چهنیو سناختارهایی
میقواند مهجر به پایدارد ،سالمت ،رفاه و حس هویت ساکهیو ،هر ،ود .در بیث بومیسازد الگود ،هر اکولوسی پایندار
بر مبهاد استاندارد  ECو  IESنیت الگود پیشههادد ،هر درچه در برخی از ،اخصها مانهد درصد استفاده از انرسد پاک و
درصد ساختمان سبت ،میتان استفاده از حملونقل پیاده ،دوچرخه و حملونقل عمنومی نسنبت بنه وضنع مطلنو فاصنله
زیادد وجود دارد؛ ولی در برخی ،اخصها از جمله دسترسی به آ آ،نامیدنی سنالم ،قفکین و بازیافنت زبالنه و قصنفیه
فاضال ،هرد وضایت نسبتاً مهاسبی دارد( .جدور  )3برایواساس در زمیهههایی که نقاط قود وجود دارد باید اینو نقناط
قود ققویت ،ود قا به سطح استانداردهاد بیوالمللی نتدی ،ود و در ،اخصهایی که نقاط ضاف وجنود دارد باقوجنهبنه
قوان و ظرفیت بومی برنامهریتدها باید در جهت بهبود ،رایم موجنود و حرکنت بنه سنمت وضنع مطلنو انجنام پنذیرد.
درایوبیو قوجه به نقش مدیریت ،هرد و مشارکت مردمی جهت دستیابی به ،هر اکولوسی باید در دستور کار قرار گیرد.
،اید بتوان گفت؛ قوساه ،هر اکولوسی هوسی زودگذر نیست؛ بلکه آیهده ما در گرو دستیابی به ایو رویکرد در جهت نینل
به قوساه پایدار است.

نتیجهگیری
ر،د ،هرها در پنی آن افنتایش جماینت ،نهرد ،افنتون بنر ماضنالد اجتمناعی و اقتصنادد ،صندماد زیسنتمییطنی
جبرانناپذیرد به دنبار دا،ته است .بهقبع ر،د سریع جمایت ،قوساه ساختوسازها ،هرد امرد اجتهنا ناپنذیر اسنت و
نمیقوان قوساه ،هرها را که از جهبههاد ضرورد براد ادامه حیاد و فاالیتهاد انسان است میندود سناخت ،بلکنه بایند
آنها را متهاسب با نیازهاد امروز و فرداد بشر آماده نمود .عدم ،هاخت ظرفیتها و استفاده نامهاسب از امکاناد ،سبب بنروز
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مشکالد زیستمییطی زیادد مانهد قخریب مییمزیست پیرامونی ،هرها و مهابع طبیای می،ود؛ بهنابرایو برنامنهرینتان
،هرد ،در راستاد دستیابی به اهداف قوساه پایدار اقدام به طراحی همگام با مییمزیسنت نمودنند کنه اکوسنیتی ینا بنه
عبارقی بوم ،هر ،نمونهاد از آنهاست (عشقی چهار برج و همکاران.)1331 ،
در ایو پژوهش به بومیسازد الگود ،هر اکولوسی پایدار بر مبهاد استاندارد  ECو  IESدر ،هر دُرچه پرداخته ،ند،
نتایج نشان میدهد باد زیستمییطی با ،اخصهاد اولویتدهی به سرانه فضاد سبت ،هرد ،احیاد مییمزیست قخرینب
،ده زایهدهرود ،اولویتدهی به سرانه ماددها و انهار ،هر ،بهبود وضایت پسنماند و فاضنال  ،قوجنه بنه نتدیکنی و ققنارن
طبیات با زیستگاه انسانی باالقریو فراوانی و باالقریو میانگیو را در بیو دیگر ،اخصها به خود اختصاص داده اسنت ،پنس
از آن باد اقتصادد با ،اخصهاد پایدارد گرد،گرد خوراک ،قوجه به مشاغل سبت ،هرد ،قوجه به اقتصاد خودکفا میور،
قوجه به مراکت بومگردد و برجهاد کبوقر در رقبه دوم قرار دارد که ضمو قأتیرگذارد مثبنت بنر قوسناه ،نهر اکولوسین ،
آ،کار میسازد که جهت دستیابی به ،هر اکولوسی و بومیسازد الگود آن باید بر رود ،اخصهناد اینو دو باند قأکیند
بیشترد ،ود.
برایواساس بومیسازد الگود ،هر اکولوسین پایندار درچنه بنر مبهناد اسنتاندارد  ECو  EISانجنام ،ند؛ در الگنود
پیشههادد ،هر درچه در برخی از ،اخصها مانهد درصد استفاده از انرسد پاک ،درصد ساختمان وحمل و نقنل اکولوسین
سبت نسبت به وضع مطلو فاصله زیادد وجود دارد؛ ولی در برخی ،اخصها از جمله دسترسی بنه آ آ،نامیدنی سنالم،
قفکی و بازیافت زباله و قصفیه فاضال ،هرد وضایت نسبتاً مهاسبی دارد .برایواسناس در زمیهنههنایی کنه نقناط قنود
وجود دارد باید ایو نقاط قود ققویت ،ود قا به سطح استانداردهاد بیوالمللی نتدی ،نود و در ،ناخصهنایی کنه نقناط
ضاف وجود دارد باقوجهبه قوان و ظرفیت بومی برنامهریتدها باید در جهت بهبود ،رایم موجود و حرکت به سنمت وضنع
مطلو انجام پذیرد؛ بهابرایو براد دستیابی به ایو الگو ،پیشههادها باید در قالب دو رویکرد حفاظتی و بازسنازد موردقوجنه
واقع ،ود .درنتیجه باقوجهبه مطالااد انجامگرفته و یافتههاد پژوهش پیشنههادها بنراد میققنان ،برنامنهرینتان و مندیران
،هرد به ،رح ذیل بیان می،ود.
استفاده از انرسدهاد پاک بخصوص انرسد خور،یدد باقوجهبه پتانسیل باالد مهطقه ،قوجه به کشاورزد ،نهرد بنراد
ققویت اقتصاد خودکفا میور ،قوجه به حملونقل پیاده ،طراحی مسیرهاد دوچرخه متصل و پیوسته و حملونقنل عمنومی،
استفاده از مصالح بوم آورد در ساخت ساختمان ،قوجه ویژه نماهاد جهوبی و ،رقی در طراحنی سناختمان جهنت کناهش
مصرف انرسد ،ایجاد سازوکار قانونی جهت اعطاد مشوق و ماافیتهاد ویژه قوسم ،وراد ،هر و مندیریت ،نهرد جهنت
حمایت از طراحی و ساخت مساکو اکولوسی و کممصرف ،احیا و بازسازد انهار و ماددهاد ،هر و زایهندهرود در میندوده
،هر درچه ،استفاده از ،یوههاد نویو آبیارد فضاد سبت ،هر و کشاورزد ،هرد باقوجهبه بینران آ در مهطقنه ،کا،نت
گیاهان و درختان مثمر خشکیپسهد با قوجه با اقلیم اصفهان (قود ،سهجد ،انجیر) ،حمایت و قشویق ،هروندان جهت رونق
مشاغل سبت ،هرد ،آموزش ،هروندان قوسم مدیریت ،هرد در جهت بازیافت و قفکی زباله و پسماند در مبدأ قولید.
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زیارد ،کرامت اله؛ مهجم زاده ،سید امیر حسیو؛ ماجدد ،حمیدرضا ( .)1331بررسی ،اخصهاد زیستمییطی قوساه پایدار و سطح
برخوردارد آن در کالن،هرهاد ایران .فصلهامه علمی  -پژوهشی نگرشهاد نو در جغرافیاد انسانی.231-205 ، )1(13 ،
سجاد زاده ،حسو؛ ماتقد ،میمد ( .)1333قیلیل عوامل مؤتر در کیفیت مهظر پینادهراههناد ،نهرد از دیندگاه ،نهروندان (مطالانه
موردد :پیادهراه بوعلی ،هر همدان)  ،مجله پژوهشهاد جغرافیاد برنامهریتد ،هرد.500-531 ،)3(1 ،
صابرد ،حمید؛ طاهرد میرقائد ،الهه ( .)1331امکانسهجی قوساه فضاهاد سنبت عمنودد (بنام سنبت) بنهمهظنور دسنتیابی بنه ،نهر
اکولوسی  ،مورد مطالااقی :مهطقه ، 5هر اصفهان .مجله مامارد و ،هرسازد آرمان ،هر.231-215 )35(14،
طبیبیان ،مهوچهر؛ افشار ،یاسمیو؛ ،هابی ،همیرد ،مجتبی ( .)1334ارزیابی قطبیقی جایگاه زیستمییطی ،هر قهران بنا ، 23نهر
آسیایی بر مبهاد ،اخصهاد رویکرد ،هر سبت.مجله مامارد و ،هرسازد آرمان،هر.343-323 ،)15( ،
عشقی چهار برج ،علی؛ نظم فر ،حسیو؛ علود ،سایده ( .)1331ارزیابی قوساه بوم ،هر در سکونتگاههناد ،نهرد اسنتان آذربایجنان
،رقی با قأکید بر الگود نظریه قوساه ،هرد پایدار .مجله جغرافیا و پایدارد مییم.11-15 ،)22(0 ،
علیدوستی ،سیروس ( .)1315روش دلفی :مبانی ،مراحل و نمونههایی از کاربرد .فصلهامه علمی ،قرویجی مدیریت و قوساه-1 ،)31(1،
.23
فرهمهدیان ،حمیده ( .)1311اکوسیتی و نقش مهظر طبیای در آن .مجله جستارهاد ،هرسازد.121-112 ،)23-21( 1 ،
فهی ،زهره؛ هونکتهی ،میمد امیو؛ قهرودد ،مهیژه ( .) 1330ارزینابی راهبنردد مییطنی در قوسناه ،نهرد (مطالانه منوردد ،نهر
زاهدان) .فصلهامه علوم مییطی.133-103 ،)1(11،
کوخایی ،طاهره؛ مثهود ،میمد رضا ( .)1333طراحی مییطی زیرساختهاد اکولوسیکی مهظر ،هرد با استفاده از اصل پیوسنتگی بنا
انشننااباد ( )AWOPبننهمهظننور افننتایش کیفیننت زننندگی ،ننهرد (مطالاننه مننوردد :مهطقننه دو ،ننهر قهننران) .مجلننه
مییم،هاسی.502-553 ،)01(43،
مهددزاده ،جواد ( )1330برنامهریتد راهبردد قوساه ،هرد (قجربیاد اخیر جهان و جایگاه آن در ایران) .انتشاراد آرمانشهر،
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