فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری
هویت محیط

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط
دوره ،1شماره ،3تابستان 1399
شاپا الکترونیکی2716 -9782:

http://www.ei-journal.ir
صص32-45.

ارزیابی اثرات نوسازی بافت فرسوده در اقلیم سرد بر مصرف انرژی در بخش مسکونی
نمونه موردی  :محله آقاجانی بیگ شهر همدان
سید محمد جواد حسینی مرصع

1

دانشجوي دکتري شهرسازي  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد شهر قدس  ،گروه شهرسازي ،تهران،ایران
))architect.hoseiny@gmail.com

تاریخ پذیرش1399/08/20 :

تاریخ دریافت1399/07/05 :

چکیده:
امروزه ساماندهی قسمت هایی از شهر ها که در اثر گذشت زمان دچار فرسودگی شده اند و همچنین کاهش مصرف انرژي در شهرها
از مسائل مهم برنامه ریزان شهري است .این امر می تواند تأثیربسزایی کاهش هزینه هاي مصرفی و عوارض زیست محیطی ناشی از
مصرف سوخت هاي فسیلی داشته باشد بر این اساس هدف کلی این پژوهش یافتن تاثیر نوسازي بافت فرسوده بر مصرف انرژي در
اقلیمهاي سرد است و براي این منظور محله آقاجانی بیگ شهر همدان مورد مطالعه قرار گرفت  .نتایج بدست آمده در این تحقیق
حاکی از آن است که نوسازي بافت فرسوده در اقلیم سرد همراه با افزایش تراکم بافت می تواند در کاهش مصرف انرژي موثر باشد از
چرا که مصرف گاز جهت گرمایش در این اقلیم سهم بیشتري از مصرف انرژي دارد و نتایج تحلیل همبستگی نشان داد مصرف گاز
با تعداد طبقات و عمر بنا رابطه معکوسی نشان می دهد از طرفی مشاهده شد با تغییر کالبدي بافت و بدنبال آن تغییر ترکیب
اجتماعی خانوارهاي ساکن در بناهاي نوسازي شده  ،میانگین سنی کمتر و میانگین سطح درآمدي بیشتر می گردد و بررسی ها
نشان داد این شرایط در افزایش مصرف انرژي تاثیر محسوسی دارد  .اما از برایند عوامل موثر در کاهش و افزایش مصرف انرژي در
این پژوهش مشخص شد مصرف انرژي در بخش آپارتمانی حدود  %88/19متوسط مصرف در بخش فرسوده و حدود %87/14
متوسط مصرف بخش غیر فرسوده و غیرآپارتمانی را نشان می دهد.
کلید واژهها :بافت فرسوده  ،مصرف انرژي  ،افزایش تراکم ،تاثیرات اقتصادي و اجتماعی  ،محله آقاجانی بیگ شهر همدان
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.1مقدمه:
یکی از مسائل مطرح شهرسازي امروز ساماندهی قسمت هایی از شهر هاست که در اثر گذشت زمان دچار فرسودگی شده
اند  .شهرهاي بزرگ داراي آلودگی هوایی باالیی می باشند که غالبا ناشی از مصرف انرژیهاي فسیلی است بیش از % 98
از مصرف انرژي ساختمانها در ایران از محصوالت نفتی و گازي تأمین می گردد (نصراللهی ,1390 ,ص )2 .کاهش مصرف
انرژي در بخش ساختمان و مسکن تأثیربسزایی بر کل مصرف انرژي کل کشور خواهد داشت و از نقطه نظر اقتصادي و
زیست محیطی امري ضروري است رویکردهاي ساماندهی به بافت فرسوده اعم از بهسازي  ،نوسازي و بازسازي می تواند
در شکل گیري فرم شهر تاثیر گذار باشد امروزه انتخاب فرم کالبدي شهر متناسب با الگوي مصرف انرژي ،به یکی از
مهمترین موضوعات برنامه ریزي شهري تبدیل شده است( .قلعه نوي & شیخ ,1395 ,ص )2 .انتظار می رود تا سال
 ،2030تقاضاي جهانی انرژي40%تا 50%افزایش یابد ) (UN-Habitat World, 2016در امارات متحده عربی در شهر
ابوظبی بیش از  80درصد از کل تقاضاي مصرف انرژي درساختمان ها دیده می شود (mirkovic & alavadi, 2017,
) p. 278در ایران ساالنه مقادیر زیادي انرژي در بخش مسکونی مصرف می شود .بنا به برآورد سازمان بهینه سازي
مصرف سوخت ،سهم مصرف سوخت در ساختمانها حدود % 38از مصرف کل سوخت کشور می باشد (عرب زاده & کاظم
زاده حنانی ,1384 ,ص )2 .میزان انرژي مورد استفاده در بخش مسکونی با آب و هوا ،ویژگی هاي ساختمان ،تعداد و
ویژگی هاي دستگاه هاي مصرف انرژي وسطح اجتماعی و اقتصادي ساکنان ارتباط دارد (. )Sosa, 2018, p. 138
مجتمع هاي شهري باید حساس به وضعیت محیط طبیعی و اقلیم و محیط مصنوعی صرفه جو در مصرف انرژي و منابع
باشند .و این صرفه جویی الز م است از مرحله برنامه ریزي تا طراحی شهري در هریک از عناصر شهري مورد توجه قرار
گیرد (قلعه نوي & شیخ ,1395 ,ص )2 .با توجه به سیاست هاي شهري حاکم بر شهرهاي ایران که توسعه درون زا و
توجه به بافت فرسوده را همراه با نگاه افزایش تراکم در این بافت را در پیش گرفته است و نیز با توجه به قرارگیري شهر
همدان در اقلیم سرد و کوهستانی و قرار داشتن در مجموعه شهرهاي با مصرف انرژي زیاد (مسکن ,1389 ,ص )79 .و
نیز وجود  698هکتار بافت فرسوده ) (news.mrud, 1394هدف این مقاله بررسی رویکرد افزایش تراکم در بافت
فرسوده شهر همدان در مصرف انرژي و نیز بررسی تاثیر وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنان این بافت در مصرف انرژي
است .
به نظر می رسد تاثیر نوسازي بافت فرسوده همراه با افزایش تراکم و دگرگونی بافت فرسوده در مناطق سردسیر بر مصرف
انرژي کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است لذا با توجه به فرسودگی محله آقاجانی بیگ و قرارگرفتن این
محله در اقلیم سرد  ،لزوم بررسی تاثیر نوسازي این محله بر مصرف انرژي هدایتگر این پژوهش می باشد  ،همچنین با
توجه به پیشنهاد مطرح شده در پژوهش " بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژي عملکردي در بخش مسکونی،
نمونه موردي :شهر شیراز" (حاجی پور & فروزان )1393 ,جهت بررسی تاثیر مشخصات اقتصادي و اجتماعی خانوار ها
در مصرف انرژي  ،این تحقیق بدنبال یافتن نتیجه اي از مقایسه وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنان و تراکم بناهاي
فرسوده موجود با قسمتهاي نوسازي شده است همچنین این مقاله بدنبال رفع ابهام این مطلب است که آیا در اقلیم شهر
همدان مانند اقلیم گرم و خشک کاشان و سایر شهرهاي این اقلیم آنطور که در تحقیق " بررسی عوامل موثر در مصرف
انرژي در مساکن بافت فرسوده کاشان " (حیدري سورشجانی )1394 ,آمده است میزان مصرف انرژي در بافت فرسوده در
مقایسه با بافتهاي نوسازي شده برابر می باشد؟
لذا این پژوهش بدنبال پاسخ به سواالت زیر است :
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-

نوسازي بافت فرسوده همراه با افزایش تراکم بافت چه تاثیري در مصرف انرژي در ساختمانهاي دارد ؟

-

در اقلیم سرد و کوهستانی مصرف انرژي ساختمان هاي فرسوده در مقایسه با ساختمان هاي بازسازي شده بافت چه
جایگاهی دارد ؟

-

مشخصات اقتصادي و اجتماعی خانوار هاي ساکن در بافت فرسوده چه ارتباطی با مصرف انرژي دارد ؟

.2مبانی نظری
بافت شهري را می توان به لحاظ فیزیکی ،تجمع واحدهاي فضا ساختی دید .در این جا ،بررسی فرم ،در مقیاس هاي
متفاوت ،هم در دو ب عد و هم در سه بعد ،می تواند در مورد ساختمان هاي منفرد ،بلوك ها ،مناطق شهر ،و کل بافت
شهري ،به عنوان ترکیب این اجزاي فیزیکی سازنده باشد .هم چنین می توان به هنگام بررسی الگوي خیابان ها و
میادین ،به فضاي میان این بخش ها ،توجه کرد( .مدنی پور 1384،ص  (48بافت فرسوده شهري به عرصه هایی از
محدوده قانونی شهرها اطالق میشود که به دلیل فرسودگی کالبدي،عدم برخورداري مناسب از دسترسی سواره ،تاسیسات
و خدمات و زیرساختهاي شهري آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادي نازلی برخوردارند؛ (ملکی,1395 ,
ص )2 .بافتهاي قدیم و واجد ارزش تاریخی که معموال عمري بیش از  80سال دارند و بافتهاي شهري که فرسودگی آنها
یا از بابت کالبد است و یا از بابت فعالیت و بخشهاي قابل توجهی از شهرها با عمري بیش از  30سال دارند در زمره
بافتهاي فرسوده قرار دارند  .بـه منظـور توسـعه پایـدار شــهري  ،بایـد طــرحهــا و اقــدامات بهسازي و نوسـازي جهت
بازآفرینی و با زنده سازي بافتهاي فرسوده صورت بپذیرد  .بازآفرینی شهري تالشی است براي توقف افت در ابعاد مختلف
اجتماعی اقتصلدي کالبدي محیطی و خارج کردن بافت از چرخه تنزل است (توپچی  ، 1389 ،ص  )3ساماندهی بافت
فرسوده می تواند در شکل گیري فرم شهر و مصرف انرژي تاثیر گذار باشد دو رویکرد اساسی شهر فشرده 2و شهر
پراکنده 3در فرم دادن به شهرها دیده می شود به لحاظ تاریخی ،شهر فشرده ،واکنشی به روند پراکنده رویی درکشورهاي
درکشورهاي توسعه یافته است و هدف اصلی آن ارتقاي کیفیت زندگی نه با هزینه نسلهاي آتی است .این ایده به دنبال
خلق شهرهایی با فشردگی و تراکم باال ،اما به دور از مشکالت موجود در شهر مدرنیستی است(سیف الدینی و
دیگران 1391،ص .) 161افزایش تراکم در شهرهاي فشرده با سه دیدگاه متفاوتِ ،افزایش تراکم در کل عرصه ي شهري،
افزایش تراکم در واحدها و تقسیماتی خاص در داخل شهر و افزایش تراکم در یک هسته به جاي هسته هاي متعدد
مطرح می شود( )Richadson & Gordon1997اما با وجود همه حمایتها و مطالعات نظري و تجربی به ویژه در
شهرهاي غربی ،مباحث در خصوص مزایا و معایب شهر فشرده هنوز ادامه دارد.دو مزیت زیست محیطی براي شهر فشرده
آمده است یکی جلوگیري از اتالف زمینهاي مرغوب دیگري بهره وري در زمینه انرژي ،از جمله راهکارهاي دستیابی به
توسعه پایدار ،کاهش مصرف انرژي و انتشــار گازهاي گلخانه اي که در دو دهه اخیر بیشــتر موردتوجــه محققــان و
سیاســتمداران قــرار گرفتــه اصــالح فــرم شــهر میباشد (حاجی پور & فروزان ,1393 ,ص .)18 .جداي از کالبد
بافت وضعیت اقتصادي و اجتماعی ساکنان از متغیر هایی است که در مصرف انرژي در بخش مسکونی دخیل می باشد
لذا بررسی ساکنان بافت فرسوده در بخشهاي نوسازي شده و بخشهاي نوسازي نشده از نظر ساختار اجتماعی و اقتصادي
می تواند تاثیر این متغیرها را در کنار سایر موارد روشن نماید.
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.3مرور ادبیات پژوهش
برخورد منفعالنه با فرآیند رشد تراکم به صورت نا آگاهانه می تواند منجر به اتالف انرژي در این بافت شود تحقیقات
مختلفی در مورد میزان مصرف انرژي در شهر و بافت فرسوده صورت گرفته است از جمله کانتون و همکاران( )2018در
مقاله "طرح هاي محله اي براي کارآیی انرژي در مسکن سازي کم تراکم  :مطالعه موردي یک شهر خشک در آرژانتین"
با استفاده از نرم افزار  ENVImetبراي آزمایش و شبیه سازي حالتهاي مختلف ساختمانها و خیابانها روشن ساخت

که

صرفه جویی انرژي درشهرهاي گرم و خشک به ویژه براي شهرك هاي مسکن اجتماعی به طرح و خیابان  ،تصمیمات
برنامه ریزي و طراحی ،تراکم شهري  ،جهت گیري مناسب  ،درختان شهري و انعکاس مصالح ساختمانی بستگی دارد.
مرکوري و الوادي()2017در مقاله "تأثیر تراکم شهري بر مصرف انرژي و بهره مندي از انرژِي خورشیدي:مطالعه موردي
ابوظبی .عنوان می دارند که چگونه تراکم شهري بر تابش خورشید و افزایش گرما تاثیر می گذارد و منجر به کاهش
تقاضاي خنک کنندگی ساختمان براي محله هاي کم ارتفاع امارات می شوند .بوهن و ریش()2016در مقاله " تاثیر تراکم
شهري و ارتفاع ساختمان در مصرف انرژي در شهرها نشان می دهند که بسته به جمعیت و طول عمر ساختمان ،ارتفاع
ساختمان بهینه در محدوده  7-27وجود دارد .و همچنین بیان می دارند که مسئله آب و هوا به طور قابل توجهی بر
نتایج انرژي تاثیر می گذارد .حاجی پور و فروزان( )2014در مقاله" بررسی تاثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژي
عملکردي در بخش مسکونی در نمونه موردي :شهر شیراز بیان داشتند تحلیل نتایج حاصل از تحلیل همبســتگی
آشــکار میســازد که بین الگوي ســکونت و میــزان مصــرف انرژي عملکردي ،رابطه همبســتگی قــوي وجــود دارد
 .همچنین بین کیفیت بناي ساختمان ،عمر ساختمان ،نوع سازه و مساحت با میزان مصرف انرژي عملکردي رابطه
همبستگی با شــدت متوســط برقرار است .شیخ و قلعه نوي( )2016در مقاله "تاثیر فرم شهر بر بهینه سازي مصرف
انرژي نمونه موردي :شهر مشهد .با بررسی شکل شهر مشهد و نقش آن در مصرف انرژي با استفاده از تحلیل همبستگی و
نرم افزار  ECOTECTجهت تحلیل اطالعات اقلیمی ،راهکارهایی جهت دستیابی به الگوي بهینه مصرف انرژي با تاثیر
پذیري از فرم شهري نموده اند  .صفایی و طالقانی( )2005در مقاله "بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان با اشاره به
الگوي مصرف انرژي در بخش خانگی و میزان نقش آن در آلودگیهاي زیستمحیطی  ،بهینهسازي مصرف سوخت هم از
بُعد چگونگی کیفیت لوازم انرژي بر و هم از بُعد چگونگی ساخت بنا تشریح نمودند  .نقی زاده( )2001در مقاله " ضوابط
شهرسازي و معماري بهینه سازي مصرف سوخت توصیه ها و اشاراتی به ضوابط انتخاب مصالح ساختمان سازي  ،فرم
بناها و توصیه هایی در مورد ابعاد و اندازه ها و ارتفاع بناها در شهر در جهت مصرف بهینه انرژي دارد  .حیدري و
سورشجانی( )2015در مقاله " بررسی عوامل موثر بر اتالف و مدیریت انرژي در مساکن بافت فرسوده شهر کاشان به ارائه
راهکارهایی در جهت جلوگیري از اتالف و بهینه سازي مصرف انرژي پرداخته اند و بیان می دارند نتایج حاصل از بررسی
میزان مصرف و اتالف انرژي در بافت فرسوده شهر کاشان نشان می دهد که بر خالف باور عمومی میزان اتالف انرژي در
این بافت تقریبا برابر با سایر بافت ها می باشد.
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.4روش پژوهش
روش شناسی انجام این پژوهش از نظر هدف تحقیق تحلیلی – توصیفی است و از منظر چارچوب پژوهش کاربردي –
توسعه اي است که در ســطح محلــه آقاجانی بیگ در منطقه دو شهرداري شهر همدان انجام می شود در پژوهش
حاضر ترکیبی از روشهاي توصیفی-تحلیلی  ،مطالعه میدانی و تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است روش
گردآوري اطالعات به صورت اسنادي/کتابخانه اي و مراجعه به سازمانهاي مربوطه و نیز برداشت هاي میدانی می باشد .در
مرحله اول پس از مراجعه به اسناد ومدارك موجود در رابطه با بافت فرسوده  ،فرم شهر و تدوین بخش مبانی نظري و
پیشینه تحقیق  ،به توصیف و تحلیل تاثیر تراکم بافت فرسوده بر میزان مصرف انرژي در بخش مسکونی پرداخته می
شود سپس در مرحله دوم با استفاده از معیارهاي استخراج شده از مرحلــه اول تحقیــق ،بــه بررسی محله آقاجانی
بیگ همدان بعنوان نمونه موردي تحقیق پرداخته شد و به صورت برداشت میدانی با مراجعه به محدوده یاد شده برداشت
اطالعات در خصوص ابنیه موجود در بافت و نیز وضعیت اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي ساکن انجام گرفت و به منظور
تکمیــل پایــگاه داده اقــدام بــه اســتخراج اطالعــات مصــرف خانوارهاي مورد نظر با مراجعه به پایــگاه داده
هــاي شــرکت گاز اســتان همدان و شــرکت توزیع نیروي برق همدان اطالعات مربوط به  353واحد مسکونی واقع
در  157پالك که در بافت مورد نظر قرار دارند جمع آوري شد و میزان مصرف انرژي ساالنه برق و گاز هر خانوار
استخراج شد و سپس با استفاده از نرم افزار  spss , exelمتغیرهاي تحقیق استخراج می شوند از جمله دسته بندي
انواع بنا هاي موجود در بافت و متوسط میزان مصرف انرژي هر خانوار و تعیین رابطه همبستگی میان مصرف انرژي و
وضعیت اقتصادي و اجتماعی مانند سطح درآمد  ،میزان تحصیالت و سن خانوارهاي ساکن در بافت و کیفیت ابنیه در
انواع مشخص شده محاسبه می گردد و در آخــر با تحلیل داده ها به نتیجه گیــري و ارائــه پیشــنهادات در راستاي
انتخاب رویکرد نوسازي بافت فرسوده که با کاهش مصرف انرژي در بنا ها همراه خواهد بود پرداخته می شود .
متغیر وابســته در این پژوهش ،میزان مصرف انرژي (بــرق و گاز) می باشد و متغیرهــاي مســتقل افزایش تراکم در
بافت فرسوده و نیز وضعیت اقتصادي و اجتماعی خانوار ها در انواع ابنیه موجود در بافت مورد مطالعه و متغیر کنترل
اقلیم سرد می باشد  .در ایــن پژوهــش از تحلیــل واریانــس و همبســتگی براي یافتن روابط بین متغیرها استفاده
میشود .براي دستیابی به این خواسته بــه بررســی وجــود رابطه همبســتگی اگر هر دو متغیر فاصله اي/نســبی
باشند (میزان مصرف انرژي و سن) از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین در مواردي که یک متغیر با مقیاس نسبی و
دیگري داراي مقیاس اســمی یا رتبه اي اســت ،از ضریب همبســتگی مجذور اتا  ŋبهره گرفته شــده اســت (میزان
مصرف انــرژي ،تحصیالت و میزان مصرف انــرژي ،عمر بنا و میزان مصرف انرژي،وضعیت اقتصادي میزان مصرف انرژي
 ،کیفیت بنا  ،سن و عمر بنا ) بــه منظور بررســی وجــود رابطه همبســتگی بین متغیرهــا بــا مقیــاس اســمی با
اســمی یا رتبــه اي( درآمد و عمر بنا  ،تحصیالت و عمر بنا ) از ضریــب همبستگی کرامر و فی استفاده شده است  .با
استفاده از تفسیرهاي جــدول 1در مــورد تحلیــل ضرایــب همبســتگی داده هاي بدست آمده در جدول  1مورد
ارزیابی قرار می گیرد:
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جدول شماره  :1ضرایب همبستگی

ضریب

تفسیر

همبستگی
0,29-0
0,69-0,30
1-0,70

-

ضعیف
متوسط
قوي
غیر از این قابل چشم
پوشی
منبع :میرزایی1394،

.5معرفی محدوده مورد مطالعه
استان همدان در غرب ایران و شهر همدان مرکز این استان است این شهر در دامنه کوه الوند و در بلنداي  1741متري از
سطح دریا واقع شدهاست و از شهرهاي سردسیر ایران بهشمار میآید و بخش زیادي از شهر در بافت فرسوده قرار دارد محدوده
محله آقاجانی بیگ در منطقه  2شهرداري همدان است .این محله با توجه به قرار گیري در محدوده مرکزي شهر همدان جز
محله هاي قدیمی و داراي بافتی غالبا فرسوده می باشد از طرفی تعدادي از بناهاي موجود بعد از تخریب بناهاي فرسوده با
ضوابط جدید و غالبا بصورت چند طبقه و متراکم تر از قبل احداث شده اند.

نقشه شماره  : 1موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر همدان
H
a
m
e
d
a
n

منبع  :نگارنده1399،
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تصویر :1مرکز محله آقاجانی بیگ در حال نوسازی

تصویر  : 2محدوده مورد مطالعه درحال نوسازی

منبع  :نگارنده1399،
تصویر  : 3کیفیت ابنیه موجود در محدوده مورد مطالعه

منبع  :نگارنده1399،

.6یافته های پژوهش
محله آقاجانی بیگ که در محــدوده مــورد مطالعه در ایــن پژوهش مساحتی محل بالغ بر  33906متر مربع در نظــر
گرفتــه شــده اســت که جمعیتــی بالــغ بــر  1278نفــر را دارا می باشــد  .با برداشت انجام شده از محل مشخص شد
که ابنیه موجود در محدوده مورد مطالعه با توجه به هدف پژوهش که قیاس مصرف انرژي بافت فرسوده با قسمت هاي
نوسازي شده بافت می باشد رامی توان در چهار دسته طبقه بندي کرد که این طبقه بندي ابنیه شامل ابنیه فرسوده (که خود
به دو دسته یک طبقه و دو طبقه تقسیم می گردد ) ،ابنیه غیر فرسوده  ،ابنیه آپارتمانی می شود .همچنین سطح درآمد
خانوارها بر اساس دهک هاي درآمدي معرفی شده از سوي بانک مرکزي با توجه به فراوانی داده ها در چهار دسته جمع بندي
شد بطوري که دسته اول شامل دهک اول و دوم و درآمد تا  1/5میلیلون تومان دسته دوم شامل دهک سه و چهار با در آمد
 1/5تا  3میلیون تومان دسته سوم شامل دهک پنج تا هفت با در آمد 3تا  5میلیون تومان و دسته چهارم شامل دهک هشت
تا ده با در آمد بیش از  5میلیون تومان .در بررسی شرایط اجتماعی سطح تحصیالت و سن سرپرست خانوار به علت تاثیر
سرپرست خانوار در مدیریت مصرف انرژي مورد بررسی قرار گرفت.
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نمودار شماره  : 1فراوانی انواع پالک های کاربری مسکونی در محدوده مورد مطالعه

200
150
تعداد پالک
100

خانوار

50

0
غیرفرسوده

فرسوده 2طبقه

آپارتمان

فرسوده  1طبقه

منبع  :نگارنده1399،

با توجه به یکسان نبودن واحد هاي داده در سرانه مصرف برق و گاز ناچار به تبدیل واحد ها به یک واحد مشترك هستیم
لذا در داده هاي مصرف گاز که بر حسب مترمکعب بدست آمده با توجه به ارزش حرارتی گاز طبیعی که 8600
کیلوکالري به ازاي هر متر مکعب گاز می باشد و نیز با توجه به اینکه هر کیلو وات ساعت مصرف برق  851کیلو کالري
انرژي را شامل می شود داد ه ها با تبدیل واحد به کیلوکالري سنجیده شد و سرانه مصرف به ازاي هر متر مربع در نظر
گرفته شد.
جدول شماره  : 2سرانه مصرف انرژی ساالنه در انواع بناهای برداشت شده بر حسب کیلو کالری در هر مترمربع

نوع
بنا
مصرف

فرسوده یک

فرسوده دو

طبقه

طبقه

غیر فرسوده

آپارتمان

انرژی
گاز

41073600

39732000

37191200

40867200

برق

1445506,69

1498852,77

1497131,93

1486806,88

کل

42519106,69

41230852,77

38688331,93

42354006,88

منبع  :نگارنده1399،

نمودار شماره  : 3متوسط سرانه مصرف برق ساالنه در بافت مسکونی در محدوده مورد مطالعه برحسبK caol 1000

electricity consumption
1520
1500
1480
1460
1440
1420
1400

electricity consumption

غیر فرسوده

آپارتمان

فرسوده دو طبقه

فرسوده یک
طبقه
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نمودار  : 4متوسط سرانه مصرف گاز ساالنه در بافت مسکونی در محدوده مورد مطالعه برحسب Kcaol 1000

Gas consumption
42000
40000
38000

Gas consumption

36000
34000

غیر فرسوده

اپارتمانی

دو طبقه فرسوده یک طبقه فرسوده

نمودار شماره  : 5متوسط سرانه مصرف انرژی ساالنه در بافت مسکونی در محدوده مورد مطالعه برحسب Kcaol

Total energy consumption
44000000
42000000
40000000

Total energy consumption

38000000
36000000
غیر فرسوده

اپارتمانی

دو طبقه فرسوده یک طبقه فرسوده

منبع :نگارنده1399،
نمودار  : 6مقایسه مصرف انرژی بخش آپارتمانی با بخش فرسوده و غیر فرسوده ماخذ نگارندگان

Total energy consumption

Total energy consumption
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3

4.2

4.1
4
3.9
3.8

Total energy
consumption

3.7

Total energy
consumption

3.6
3.5
3.4
فرسوده
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غیر فرسوده
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جدول شماره  : 3تفسیر ضرایب همبستگی متغیرهای (تراکم  ،سطح درآمد  ،سطح تحصیالت ،سن )

متغییر1

متغییر2

ضریب
همبستگی

مصرف
انرژي

تفسیر
قابل چشم
پوشی

اندك

متوسط

زیاد

کیفیت بنا

مصرف
گاز

511.0

•

کیفیت بنا

مصرف
برق

423.0

•

کیفیت بنا

مصرف
انرژي

491.0

•

عمر بنا

مصرف
گاز

753.0

عمر بنا

مصرف
برق

511.0

•

عمر بنا

مصرف
انرژي

766.0

•

تعداد طبقات

مصرف
گاز

-883.0

تعداد طبقات

مصرف
برق

276.0

تعداد طبقات

مصرف
انرژي

-663.0

•

سطح درآمد

مصرف
گاز

407.0

•

سطح درآمد

مصرف
برق

815.0

•

سطح درآمد

مصرف
انرژي

741.0

•

تحصیالت

مصرف
گاز

147.0

•

تحصیالت

مصرف
برق

171.0

•

تحصیالت

مصرف
انرژي

162.0

•

سن

مصرف
گاز

-085.0

•

•
•

•
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سن

مصرف
برق

-512.0

•

سن

مصرف
انرژي

-498.0

•

سن

عمر بنا

-277.0

تحصیالت

عمر بنا

-385.0

درآمد

عمر بنا

-305.0

•
•
•
منبع  :نگارنده1399،

همچنین با بررسی جدول  3می توان اینگونه تفسیر کرد که عمر بنا و مصرف گاز  ،عمر بنا و مصرف انرژي  ،تعداد
طبقات با مصرف گاز و تعداد طبقات و سطح درآمد با مصرف انرژي و سطح درآمد با مصرف برق و سن سرپرست خانواده
و مصرف انرژي رابطه همبستگی قوي وجود دارد البته باید توجه داشت که تنها با وجود همبســتگی ،نمیتــوان نتیجه
گیري کــرد کــه تغییرات در یک متغیر به تغییــر در متغیر دیگر منجر می شود  .بنابراین ،وقتی عنوان می شود که دو
متغییر با هم همبســتگی دارند ،بدان معناست که جایگاه نســبی در یک متغیر با جایگاه نسبی متغیر دیگر همبسته
است و بین جفت متغییر هاي و سطح درآمد و مصرف گاز ،کیفیت بنا و مصرف گاز  ،کیفیت بنا و مصرف برق ،
کیفیت بنا و مصرف انرژي  ،عمر بنا و مصرف گاز  ،عمر بنا و مصرف برق ،عمر بنا و مصرف انرژي سن و عمر بنا ،
تحصیالت و عمر بنا  ،درآمد و عمر بنا  ،رابطه همبستگی متوسط وجود دارد .
همچنین با بررسی صورت گرفته با توجه به نمودارهاي فوق مشاهده می شود که مصرف انرژي در آپارتمانهاي ایجاد شده
در بافت سطح پایین تري از سایر گروه ها قرار دارد در حالی که در مصرف برق در آپارتمانها باالتر از سایر گروه هاست اما
به علت قرار گیري در اقلیم سرد مصرف انرژي گاز تاثیر قابل مالحظه اي در کل مصرف انرژي دارد به طوري که مصرف
انرژي در بخش آپارتمانی حدود  %88/19متوسط مصرف در بخش فرسوده می باشد  .همچنین بافت بازسازي شده غیر
آپارتمانی نیز در مقایسه با بافت آپارتمانی مصرف انرژي بیشتري را نشان می دهد به طوري که در این بخش مقایسه
مصرف انرژي تفاوت حدود %87/14

را نشان می دهد .

.7نتیجه گیری :
صرفه جویی در مصرف انرژي از اهدف مهم شهرهاي امروز است و نوسازي یا بازسازي بافت هاي قدیمی و فرسوده و
بررسی تاثیرات این اقدامات از الزامات پیش روي برنامه ریزان شهري است  .در بررسی هاي به عمل آمده در این پژوهش
روشن شد نوسازي بافت فرسوده در اقلیم سرد همراه با افزایش تراکم بافت می تواند در کاهش مصرف انرژي موثر باشد
چرا که مشخص شد اوال مصرف گاز جهت گرمایش سهم بیشتري از مصرف انرژي در این اقلیم را به خود اختصاص می
دهد و ثانیا مصرف گاز با تعداد طبقات رابطه معکوسی نشان می دهد لذا مصرف انرژي در آپارتمانهاي جایگزین شده با
بنا هاي فرس وده در مقایسه با بناهاي فرسوده موجود و نیز بناهاي غیر فرسوده با طبقات کم کاهش محسوسی دارد اما از
طرفی با نوسازي و تغییر کالبدي ترکیب اجتماعی متفاوتی در بافت شاهد هستیم بطوري که جمعیت ساکن در بناهاي
نوسازي شده میانگین سنی کمتر و درآمد میانگین بیشتري دارند بررسی هاي صورت گرفته نشان داد میانگین سن کمتر
مصرف برق بیشتري به خود اختصاص داد و سطح درآمدي باالتر مصرف برق و گاز باالتري در برمی گیرد لذا این پژوهش
تحلیل چند جانبه اي از متغیرها را بخود دید و در نهایت با در نظر گرفتن جمیع جهات بررسی شده نظر می رسد با
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وجو د تاثیر کاهنده شرایط اجتماعی و اقتصادي ساکنین آینده بافت نوسازي شده در صرفه جویی انرژي  ،افزایش تراکم
در بافت فرسوده در اقلیم سرد به علت کاهش سطح برخورد بنا با هواي کنترل نشده خارجی و نیر ساخت و ساز با رعایت
اصول نوین صرفه جویی در مصرف انرژي منجر به کاهش مصرف گاز می گردد که این عامل در نهایت مصرف انرژي در
بافت فرسوده را در بخش خانگی کاهش خواهد داد.
.1-7پیشنهادات :
بررسی هاي صورت گرفته در این پژوهش بخش خانگی و کالبد ابنیه و به عبارتی قسمتی از عوامل درونی را مورد
پژوهش قرار داد و نتایج فارغ از عوامل بیرونی مانند هزینه هاي زیرساختی و نیز آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از
افزایش حجم تردد وسایط نفیله موتوري و نیز افزایش آلودگی مصرف سوختهاي فسیلی در سطح ثابت بافت با باال رفتن
تعداد واحد هاي مسکونی و خانوارهاي مصرف کننده بیشتر در نظر گرفته شد لذا پیشنهاد می شود در پژوهش هاي
بعدي موارد یاد شده و مورد سنجش قرار گیرد تا با محاسبه برایند تاثیر عوامل بیرونی و عوامل درونی هزینه  ،فایده
شیوه هاي ساماندهی بافت فرسوده به صورت جامع مورد ارزیابی قرار گیرد .
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