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 بسبیاری یر مورد توجه  های اخاسب  هه در سبال معماری ها و رویکردهای نوینیکی از گرایشمعماری سبزز 

هه   اسببب ی این معمباریقرار گرف بهریزان شبببهری و طراحان حوزه سببباخ مبان از طراحان، مدیران و برنامه

یقیق ت  سبازگاری و هماهنگی با میی  زیسب  اسب ی  اسب  به دنزال ایااد  توسبعه اایدار برخاسب ه از مااهی 

  شببییبر حسببن نیوه اجرا از نوپ ایماتیلیلی و  -دارای ماهی ی توصببیای و  حاضببر، یت تیقیق هاربردی

گیری  با اسب ااده از رو  نمونه؛ هه جامعه آماری اژوهش شبهروندان شبهر رشب  می باشبند هه باشبدمی

در نهای  جه  تازیه و  ن خاب شببدندی  عنوان نمونه ااز شببهروندان به نار 384تصببادفی و فرمول هوهران 

 شببده اسبب   اسبب ااده  Excelتت نمونه ای و نرم افزار   tو آزمون    SPSS  تیلیل اطالعات نیز از نرم افزار
سبس  با اسب ااده از مدل باروم ر اایداری میزان اایداری معماری سبزز شبهر رشب  از دیدگاه شبهروندان مورد 

های اژوهش شبامل، حاات  از انریی، هار با اقلی ، هاهش اسب ااده از مناب   مؤلاهسبناش قرار گرف ه اسب ی  

دهد اایداری معماری سبزز به ن ایج حاصبل نشبان میباشبدی  میجدید، اح رام به سبای ، اح رام به هاربران 

های معماری سبزز در شبهر دهندۀ وضبعی  نامللوب در هل مؤلاه( بوده؛ هه این نشبان48/0م وسب  )  صبورت

ه حاات  از انریی نسبز  به سبایر لا( مؤ396/0ل در این اایداری ضبعی  )مأ باشبدی اما نک ه قابل تمیرشب   

های نو سبببازی در زمینه اسببب ااده از انرییر به عدم اقدام به تغییر و فرهنگباشبببد؛ هه این امها میمؤلاه

ل شبهروندان باشبدی تمایهاربران می( نیز مربوط به مؤلاه اح رام به 536ی0میزان اایداری )  باشبدی باتترینمی

شبودی تمایل به نگهداری گل و گیاهان  یز وضبعی  در حد م وسب  ارزیابی میفضبای سبزز شبهری ن در توسبع 

های آموزشبی و فرهنگی مرتز  با  ( و شبره  در هال 04ی4زین ی در فضبای مسبکونی بیشب رین میانگین )

 صاص داده اس ی( را به خود اخ 89ی2معماری سزز هم رین میانگین )

  اهداف پژوهش:

 های معماری سززییبررسی مؤلاه1

 عنوان هنشگران اصلی شهر رش یعماری سزز از دیدگاه شهروندان بهارزیابی تیقق معیارها و اصول می2

 سؤاالت پژوهش:

 های اس ؟یمعماری سزز دارای چه فوایدی و مؤلاه1

عنوان هنشبگران اصبلی شبهر چگونه تیقق شبهروندان رشب  بهیمعیارها و اصبول معماری سبزز از دیدگاه  2
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 مقدمه 

درصد از مردم    68، حدود  2050شود تا سال  بینی میروند و ایششمار میها بارزترین میی  زندگی انسان بهشهر

هایی هه باید بس ر  عنوان میی (ی اما شهرها بهUnited Nations Iran,2019هنند)ی زمین در شهرها زندگی  هره

در برآورده هردن نیازهای ساهنان خود و تأثیرگذاری مثز  در هیای     ها باشند، هیای  مللوب برای زندگی انسان

مدیری  شهری و سالم   ریزی و  (ی ارتزاط بین برنامه2،   1389 یغاوری و همکاران، )زندگی آنان دچار مشکل هس ند  

جامعه موضوپ جدید نیس ؛ بلکه آنچه هه در حال حاضر تغییر هرده، شدت بیران سالم  جوام  اع  از توسعه یاف ه  

در دومین هناران  میی  و سالم  هه    1994در سال    (ی556،  2003،  1)نورث دیج و همکاران   یا در حال توسعه اس 

بار به اهمی  سالم  شهر و اولوی  دادن آن به سایر امور ارداخ ه شدی در این  برای نخس ین در هلسینکی برگزار شد،

از امور مربوط به سالم  شهرها باید به مسئولین میلی واگذار شود هه تا آن زمان   هناران  بیان شد هه بسیاری 

اهثر تصمیمات در دول  مرهزی اخذ می و فودیج   شدتقریزاً  از آن اایدار در حوزه  (ی لذا بعد  15،  2009،  2)تورن  

  تدوین   دنزال  به  مییلی  زیس   اایداری  به  رسیدن  گذش ه برای  یدهه  دو  در  شهرها مورد توجه قرار گرف ی معماران

  معرفی   معماری سزز و معماری  در  اایداری  اایدار، طراحی قزیل از  مخ ل ، های نام قالن  در هه  بودند اصولی و هارو 

  همراس ا  و همزس ر تکنولویی و عل  با نیز معماری تکنولویی، و عل  ایشرف  با امروزه (ی23، 2000، 3)هال  اس  شده

  تلقی  مه  و ضروری  نیاز  یت  امروزه اایدار،  معماری  در  تکنولویی از اس اادهی رودمی  ایش به  اایداری  جه  در  و  شده

  های هزینه  و   فسیلی  هایانریی  مصرف  افزایش  و  مییلی زیس   معضالت  و  هوا  آلودگی   افزایش  به  با توجهی  گرددمی

  مییلی  هایآلودگی  و  انریی   هاهش   سزن   و  باشد   ثرمؤ  اایدار   معماری   ایااد   در   تواندمی  تکنولویی   راس ا   این  در   مصرفی،

  همت  اایدار  معماری  ایااد  به  تکنولویی  در واق ی  گردد  هاساخ مان  طراحی  وضعی   بهزود  و  زیزاسازی  موجن  و  گردد

عنوان بخشی از  ، بنا بهسززمعماری (ی در 1398)بیضاوی و شهریاری،   بردمی ایش   به رشدن در جه    را  آن  و هند می

های مییلی را ایااد  پ آلودگیشود، انوانه تنها سزن هدر رف ن انریی نمی ی میی  مااور و طزیع  ایرامونشایکره

ی انریی، برخورداری از مصالح  جویی و مصرف بهینه با صرفه  گذارد بلکه سالم  انسان تأثیر منای نمی   نماید و برنمی

)دربان و    هند ی اایدار حره  میی زیس  بوم، در جه  تیقق اهداف توسعههمساز با اقلی  و قرار گرف ن در چرخه

 (ی  1، 1398جوادنیا، 

شرای  آب و هوای میل، مصالح بومی،  های هس ند هه در ارتزاط با  های معماری، خانهترین و زیزاترین نمونهاصلی

اندی میصول معماری گذش ه در هنار هماهنگی با شرای  مییلی به دنزال  های ساخ  هر منلقه شکل گرف هشیوه

(ی در این میان مناطق شمالی هشور  511،  2011،  4)احمد الی   حاظ آسایش هاربران و بیان هننده هوی  جامعه اس 

ای بارز از بازخوانی خصوصیات معماری سزز با اس ااده از  ی نه چندان دور نمونهابه خصوص شهر رش  در گذش ه
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های نوین عاین شده  معماری بومی در سلح هشور بودی باف  هالزدی این شهر به مرور زمان تغییر هرده و با فناوری

طی   ،در شهر رش  اده اس یاس ی هه این به نوبه خود تا حد زیادی چهره معماری بومی منلقه را تی  الشعاپ قرار د

هایی با نمای  سالیان اخیر نماهایی عرف شده هه نه با اقلی  منلقه سازگار اس  و نه با معماری و سیمای شهرها؛ سازه

نشان از    یییهای چینی وهای گنزدی، سق هایی با سق هایی با نماهایی تماماً هامسوزی ، سازهای، سازهتماماً شیشه

خصوص اس ی م أساانه برخی از  تر، فقدان الگویی مناسن در اینخصوص و از همه مه  در این   نزود ضواب  مناسن 

تواند نشان از عدم اطالپ آنان از  هنند هه میطراحان معمار نیز الگوهایی مدرن و غیربومی را به سازندگان تعرفه می

ارزیابی    حاضر  در این راس ا هدف اژوهش  اشدیهای مصالح سازگار با اقلی  منلقه و اهمی  باف  و منظر شهری بویژگی

 باشدی می تیقق معماری سزز در شهر رش  تز دیدگاه شهروندان

نام    توان جان راسکین، ویلیام موری  و ریچارد ل ابی رای نود میالدی میاز ایشگامان جنزش معماری اایدار در دهه

برداری از مناب  طزیعی  ر روی میی  از نظر انریی و بهرههای اایدار هاهش آسین آن ببردی هدف از طراحی ساخ مان

در معماری اقلیمی فرم تاب  اقلی  اس ی بنابراین معماری اقلیمی    عملکرد اس ،فرم تاب    معماری مدرناگر در    اس ی

المعارف بری انیکا، دیدگاه معماری سزز  بنابر دایره  یتی  عنوان معماری اایدار ملرح گردید  از دهه نود میالدی عمدتاً

های شهری  اج ماعی هه حومهزش جوانان فعال  عنوان جنگردد، بهبر می  1960ی  به افزایش آگاهی میی  در دهه

 هوثر،  سزز  مسکونی  هایبج  هشور  در   سزز   معماری   واقعی  تاربه  اولین های اراهنده را زیر سئوال بردندی  مشابه و شهر

ضرورت    اس ی  شده   گرف ه  بهره  ساخ مان   معماری  سلوح  تمام  در  ااک  های انریی  از  آن،   در  هه   اس    مشهد  شهر   در

)دش ی شایعی،    شود ر هشور ما روز به روز آشکارتر میعنوان یت وتیاه برای ساخ  بناها دههارگیری این معماری بهب

 توان به موارد زیر اشاره نمود:رف ه در رابله با موضوپ تیقیق می(ی از جمله ملالعات اناام اذی1392

  بندیرتزه  های سیس    در   خاورمیانه  در   سزز  معماری   های ( در اژوهشی به بررسی چالش2017)  5ایمان عزدالشهید 

(، در اژوهشی به با عنوان معماری سزز: ماهومی از اایداری در ای  2016مخ ل  ارداخ ه اس ی راقن و همکاران )

ی م عدد زندگی  هااس  هه بخش زیادی از جنزه  در حوزه معماری  برجس ه هردن مشکالت و مسائل ایچیده اایداری

  سزز   معماری   و   سزز  معماری  (، در اژوهشی به بررسی مسئله2014)  6نژاد و همکاران مهدوی  .گیرد انسان را در بر می

 7توسعه در منلقه خاورمیانه ارداخ ه اس ی چونگا و همکاران   حال   در   هشورهای   در   LEED  هناارهای   اایه   بر   هاذب

  خورشیدی   های تادید اذیر بادی، اس ااده از انریفناورهای جدید در جه     ی(، در اژوهشی به بررسی توسعه2012)

  (، در اژوهشی به بررسی زیزایی 2011)  8اندی وانگ و همکاران شهری ارداخ ه  بلندمرتزه  هاربردهای  برای  باران  آب  و

مسلمی  اندی مثال ارداخ ه عنوان هب چین )نوعی معماری سن ی( ااویون  با تاهید بر  اایدار توسعه و  اهسسو سزز معماری 

غیرفعال؛   طراحی رو   با سزز و اایدار  معماری در اذیر تادید  و نو هایعنوان انریی با (، اژوهشی1398و همکاران، )

 
5 - Iman Abdel Shahid 
6 - Mahdavinejad et al 
7 - Chonga et al 
8 - Wang et al 
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اایدار؛    معماری   رویکرد  با  انریی  حاظ   زمینه  در  سزز  بام  عملکرد  و  نقش   عنوان  با  (، اژوهشی1398رحیمی و همکاران، )

(، عنوان  1397بس ی، )  هله   اایدار؛ رضاییان   توسعه  راس ای  در  جدید  نگاهی  سزز  ساخ مان(،  1398بهرامی و ثاب ، )

  به  حره   برای  راهکاری  اایدار  (، معماری 1397شهری؛ حسنی و همکاران )  اایدار   توسعه  بر  تاهید   با  سزز،  معماری

اایدار؛ حکیمیان و لت،    معماری   سوی  به  گامی  سزز  (، عنوان معماری1397اایدار؛ جوادنیا و دربان، )  یتوسعه  سوی

منظر؛ دبس انی و    معماری  و  شهری  طراحی  رش ه   دو  آموز    در  مش رک  ماهومی :  سزز   (، عنوان زیرساخ  1396)

معاصر؛ بکری و همکاران،   معماری در  شهری  اایدار  توسعه به دس یابی   راس ای   در سزز  معماری  (، ترویج 1395بقایی )

  بام  نقش (، بررسی1395شهری؛ رضوانی و همکاران، ) منظر  و اایدار  معماری در ززس دیوار و سزز بام (، توسعه1395)

(،  1393اایدار؛ تقوی، )  معماری   منظر  از  شهری  زیس   میی   هیای   ارتقای  جه   در  راهزردی  عنوان  به  سزز  های

آنچه گا ه شد اژوهش حاضر  ی با توجه به  (تهران  شهر:  موردی  ملالعه)  شهری   اایدار   توسعه  در   سزز  دیوار  و   بام  نقش

 های مؤثر در معماری سزز اس ی به روشی همی و هیای در صدد واهاوی دیدگاه شهروندان رش ی درخصوص مؤلاه

 .معماری سبز1

یر مورد توجه  های اخاس  هه در سال معماریها و رویکردهای نوین  معماری اایدار یکی از گرایش  یا   9معماری سزز 

قرار گرف ه و معماران معاصر جهان  از طراحان  زیادی  مااهی   عده  از  برخاس ه  این معماری هه  اایدار اس ی   توسعه 

اد  باشد در ای سازگاری و هماهنگی با میی  زیس  یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان هنونی اس ی هدف از ایا می

های سزز بهزود یاف ن آب و هوا، جلوگیری از اتالف انریی مصرف شده جه  سرمایش و گرمایش و جلوگیری  ساخ مان

خلق شود مانند هر چیز دیگر   ساخ مان سززقزل از هر چیز هه یت   یاز اثرات منای ساخ  و ساز بر میی  زیس  اس 

این موضوپ یعنی ایااد ساخ مان سزز به سالم  فردی هه در آن و در میی  اطراف آن    به یت خالق اح یاج داردی

مندی و  هند همت خواهد هرد و از او اش یزانی خواهد هرد و از او اش یزانی خواهد هرد و باعث رضای زندگی می

معماری اس  اس ااده از    های تصدیق شده درسودمندی آنان خواهد شدی این موضوپ نیازمند هاربرد با دق  اس رایی

های گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزانه و  طزیع  بادوام و منز  مواد با هاای  و تکیه بر خورشید برای اس ااده

هندی الز ه باید  ها را تولید میسازی ساخ مانی تری  این اس راییدوباره اس ااده هردن از ضایعات یت اتیاد و یکسارچه

یل فرهنگ بشر به یت اایه و تغییر ساخ ار اساسی روح و سرش  انسان بس گی داردی ما باید یکی  توجه داش  هه تزد

جهان   .شدن و به ه  ایوس ن و وابس گی به یکدیگر را با یت چیزی خیلی وسی  تر از خودمان را دوباره هش  هنی 

 بولوزوفیابدی اول شخص و بعد جامعه این عقیده  قل  رویی اس  روحانی هه نسز  به همه چیز برتری می طزیع 

اس ی او عقیده دارد ما باید هر دو گروه را مازور سازی  هه موافق حقایق زندگی در جهان باشندی در غرب به این مسئله  

د و موفق خواهد بود هه حقیقا مام   هناع قاد دارند هه مزی  در طرح مییلی و طراحی آن در صورتی ایشرف  می

به طور هلی فرایند سزز اینگونه ملرح می شود هه تمامی موضوعات    یو گروه طراحی آن فق  گروهی از طراحان باشند

گیرد و بدین ترتین ایده  های آن مورد بررسی قرار می گیری باید تمامی جنزه کدیگر وابس ه بوده و در هر تصمی به ی

 
9 . Green Architecture 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
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گیردی در ماموپ اصول گوناگونی در ایااد هر نوپ سازه ملرح اس  هه  ورت مازا در تضاد قرار می صهبررسی اصول ب

ای از اصول مخ لای هس ند  ن حال  موضوعات اراده شده ماموعهباشندی با ایمش رک فراوانی برای بیث دارا می نقاط

 هه در نظر گرف ن آنها موجن ایااد توازن و معماری سزز خواهد شدی 

برداری ساخ مان را به حداقل  ه در ساخ  و ساز، اس ااده و بهرههند تا تعداد مناب  مصرف شدری سزز تال  میمعما

  باشدهای آن میلاهؤان شار آلودگی و زباله نیز از م  ها به میی  زیس  از طریقرساند، و همچنین میدود هردن آسینب

 (ی2016، 10)راقن و همکاران 

 انرژیاصل اول: حفاظت از .1.1

ای طراحی شود هه نیاز آن به سوخ  فسیلی به حداقل ممکن برسدی صورت اذیرف ن این  گونههر ساخ مان باید به 

باشد و شاید تنها به سزن  ه ساخ  و سازها غیرقابل انکار میعصرهای گذش ه بدون هیچ شت و تردید با توجه به نیو

فراموشی سسرده    ها به دس وران معاصر چنین اصلی در ساخ مانهای جدید در دآوریفنتنوپ بسیار زیاد مصالح و  

برای هاهششده اس ی ساخ مان اقلی  میلی و در تال   با  به سوخ  فسیلی ساخ ه    هایی هه در تعامل  وابس گی 

اره برای  های نیمه هن تال عنواتاربیاتی منارد و مازا بوده و بهامروزی حامل  های عادی  شوند، نسز  به آاارتمانمی

 شوندیخلق معماری سزز ملرح می

 اصل دوم: کار با اقلیم.1.2

ای طراحی شوند هه قادر به اس ااده از اقلی  و مناب  انریی میلی باشندی شکل و نیوه اس قرار  ها باید به گونهساخ مان

گردد    ای باشد هه موجن ارتااپ سلح آسایش درون ساخ مانگونهارگیری فضاهای داخلی آن بهمیل قرساخ مان و  

بندی صییح سازه موجزات هاهش مصرف سوخ  فسیلی ادید آیدی این دو فرایند مذهور  و در عین حال از طریق عایق

 باشندی    اوشانی و نقاط مش رک فراوان میناگریز دارای ه

 استفاده از منابع جدید اصل سوم: کاهش .1.3

ماید خود    ای طراحی شود هه اس ااده از مناب  جدید را به حداقل برساند و در اایان عمرگونههر ساخ مان باید به 

سازه ایااد  برای  جه منزعی  گرچه  بیاوردی  بوجود  دیگر  اینهای  همچو  گیری  سوی اصل  به  شده  اشاره  اصول  ن 

اند  رف ه شدهور شد هه اغلن مناب  موجود در جهان در میی  مصنوپ فعلی بکارآجدید اس ی ولی باید یادهای  ساخ مان

هه از اهمی ی برابر با خلق    های فعلی برای هاهش اثرات زیس  مییلی امری اس ترمی  و ارتقا وضعی  ساخ مان

های  ی برای خلق میی تعداد مناب  هاف  های جدید برخوردار اس ی این نک ه را نیز باید مورد توجه قرار داد هه سازه

ها مقداری جدید از آنها را مورد اس ااده  ی بازسازی هر نسل از ساخ مانمصنوپ در جهان وجود ندارند هه ب وان برا

 قرار دادی  

 
10 - Ragheb et al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815062552#!
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 اصل چهارم: احترام به کاربران .1.4

رسد هه این اصل ارتزاط  گذاردی به نظر می هنند اح رام میافرادی هه از ساخ مان اس ااده می معماری سزز به تمامی  

اندگی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلی  جهانی و تخرین تیه ازن داش ه باشد اما فرایند سزز از معماری هه شامل  

ایدی  نم انسان را از این ماموعه خارج نمیاح رام برای تمامی مناب  مش رک در ساخ  یت ساخ مان هامل هس ند  

شود،  ی ها حقیق  حضور انسان می رم شمرده مشود اما در بعضی از سازهاخ ه میسها  تمام ساخ مان ها توس  انسان 

 شودی انسانی در فرایند ساخ  مشاهده میدر حالی هه در برخی دیگر تال  برای رد ابعاد 

 اصل پنجم: احترام به سایت .1.5

ی نعامل میان ساخ مان و سای  آن  هاو سزت لم  هندی این یکی از ویژگیرام  ای آگونههر ساخ مان باید زمین را به

انی  باشد ساخ م تری نیز میهای گس ردهرای ویژگید هه برای فرایند سزز امری ضروری اس  و الز ه داار را در خود د

هنندگان و هاربران خویش بیگانه اس  در ن یاه  هند و با مصرفهند آلودگی تولید میهه انریی را حریصانه مصرف می

 هندی  ای آرام و سزت لم  نمیبه گونها هرگز زمین ر

 .روش تحقیق 2

-می  شییبر حسن نیوه اجرا از نوپ ایماتیلیلی و  - دارای ماهی ی توصیای  و یقیق حاضر، یت تیقیق هاربردیت

   باشدی

 باشد:به دو صورت زیر می رو  گردآوری اطالعات 

ها و  ها، سازمانها، ادارهاطالعات اولیه به ه ابخانهآوری ای )در این رو  برای جم ملالعات اسنادی و ه ابخانه -1

 ارگانها مخ لای نظیر شهرداری، نظام مهندسی وییی(  

 مراجعه طی  تیقیقات میدانی مشاهده، مصاحزه با هارشناسان و شهروندان م عدد در ارتزاط با موضوپ تیقیق در -2

 ای ه ارهردن ارسشنامه و  ها مصاحزه  به توانمی  رو این  ابزارهای از آمد  حاصل تیقیق  ن ایج در  مؤثر افراد  یا

 .نمود  اشاره)میقق ساخ ه( 

گیری تصبادفی و فرمول هوهران از اشبند هه با اسب ااده از رو  نمونهبآماری اژوهش شبهروندان شبهر رشب  میجامعه  

تازیه و تیلیل  نار ان خاب شببدندی  جه    384نار می باشببد،    679٬995هه برابر اسبب  با    بین جمعی  شببهر رشبب 

و با   Sppsافزار با اسبب ااده از نرم  ، اهسببل اسبب ااده شببده اسبب ی بدین صببورت ههSPSS  اطالعات نیز از نرم افزار

های اژوهش میاسبزه شبده سبس  با اسب ااده از ها و مؤلاهی مسب قل میانگین گوبهامونهگیری از  آزمون تی تت نبهره

 اری سزز شهر رش  از دیدگاه شهروندان سنایده شده اس ی مدل باروم ر اایداری میزان اایداری معم

 باشند:رح زیر میهای اژوهش به شها و گویهشاخص
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 های اژوهش ها و گویه: شاخص1جدول شماره  

 هاگویه هامؤلفه

 حفاظت از انرژی

 انریی  بخصوص اذیر  تادید هایانریی  از اس ااده حداهثر و  انریی مصرف سازیبهینه 

 خورشیدی

 .داخل در  انریی حاظ  منظور به هاخانه در فضاها قرارگیری  به توجه 

 بام منازل جه  تأمین آب گرمدادن آبگرمکن های خورشیدی در اش  قرار

 های تادید اذیرمندی از انریی فضایی شهر و میزان بهره  -ساخ ار فعلی هالزدی

 کار با اقلیم 

 و مللوب  نور  از  مندیبهره  برای  شرق  جنوب و جنوب به  نسز  هاساخ مان  گیریجه  
 .سرد باد از  دوری

 بیرون  با حرارت  هم ر  تزادل منظوربه فضاها برخی ارتااپ هاهش

 .تابس ان در  ورودی نور هن رل منظوربه  ایوان همچون سایزان اس ااده از

 .دارد وجود سرد  باد وز  هه هاییجزهه  در بازشوها قرارگیری از اج ناب

 آف اب از  حداهثر  گیریبهره  برای  جنوب  نور به رو اصلی فضاهای قرارگیری 

 حاظ خنکی هوا در فصل تابس ان و حاظ گرمای آن در زمس ان

کاهش استفاده از 
 منابع جدید

 .دارند را مادد هاربرد قابلی  هه مصالیی و  مواد اس ااده از

 .طراحی در  اندازه و ابعاد  و انسانی هایمقیا   به توجه 

 .باشند داش ه را طزیعی چرخه به  بازگش  قابلی  هه  مصالیی و مواد از اس ااده

 حداقل نیاز به سوخ  فسیلی 

 بازگش  به طزیع  های ساخ مانی غیرقابلعدم ایااد زباله

احترام به  
 کاربران 

 آسایش حاظ  برای  هاخانه  فضاهای قرارگیری  میل  به  توجه  و  بومی مصالح از  گیریبهره

 .هاربران

 .آورد بوم مصالح از اس ااده

 ایااد آسایش حرارتی فضاها برای هاربران

 ها با توجه به اشل انسانی و تابعی  نوپ و ابعاد فر  مورداس اادهتوجه به ابعاد اتاق 

 احترام به سایت 

 .ایرامون میی   با بصری ارتااپ حاظ  منظوربه هاخانه  دوطزقه  ارتااپ حداهثر

 .زمین شین  و تواوگرافی به توجه 

 ایااد آسایش بصری و روانی 
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 معرفی محدوده مورد مطالعه.3

ن اس ، شهرس انی هه این شهر در آن واقب  شبده اسب   النشهر رش  در شهرس انی به همین نام، مرهز اس ان گیهات

  های سیاهکل و آس انه انزلی، از جنوب به شهرس ان رودبار، از شرق به شهرس ان از شمال به دریای مازندران و بندر  

ترین بخش دل ای  شودی شهر رش  در وسی های فومن، صومعه سرا و شا  من هی میاشرفیه و از غرب به شهرس ان

  09خ صات جغرافیایی  نشهر در م الم ر از سلح دریاهای آزاد قرار داردی این ه-  9رود با ارتااپ م وس   رودخانه ساید

دقیقه طول جغرافیایی از نص  النهار مزدأ، در بین ارتااعبات تبالش    06درجه و    06دقیقبه عرض شمالی و    36درجه و  

با  95اد جمعی  رش  طزق سر شماری سال   ی تعداس   و دریبای خبزر واقب  شده برابر  نابر ببوده هه    679٬995، 

و به اس ان  نقله شهری  بزرگ رین  دریای خزر    عنوان  اس اهای جنوبی  و گلسب ان الگی)ح ی  مازندران  به شمار    (ن، 

 .رودمی

 
 : موقعی  مورد ملالعه 1نقشه شماره
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 : معماری سزز شهر رش 2نقشه شماره

 های تحقیق .یافته4

  22ای شامل  و معیارهای معماری سزز ارسشنامه  در تیقیق حاضر جه  ارزیابی میزان بهرمندی شهر رش  از اصول

مولاه حاات  از انریی، هار با اقلی ، هاهش اس ااده از مناب  جدید، اح رام به هاربران،    5سوال طراحی شده اس  هه در  

  نارسش  میزا  10اردازد و در ادامه  ن در رابله با معماری سزز شهر می اح رام به سای  به ارزیابی دیدگاه شهروندا

سزز را مورد سناش    معماری  به  دس یابی  راس ای  در  شهری  سزز  فضای  توسعه  و  حاظ  در   مشاره   به  شهروندان  تمایل

 دهدی قرار می 

 حفاظت ار انرژی.4.1

ه اس ی این  لاه اول به حاات  از انریی ارداخ رار گرف ه اس  هه مؤلاه مورد ارزیابی ق مؤ  5در ارسشنامه طراحی شده  

ای مس قل ااسخگویی به این چهار گویه  ن ایج حاصل از آزمون تی تت نمونهباشدی طزق  ارسش می  4مؤلاه شامل  

باشندی  می  5ی1گویه هم ر از    3ای هه میانگین ااسخگویی در  گونهدهدی به  مناسزی را در شهر رش  نشان نمیوضعی

عی   معماری سزز در زمینه حاات  از انریی در وضباشد هه از نظر اهثری  شهروندان، رعای  اصول  این بدان معنی می

به داردی  قرار  »توجهگونهنامللوبی  گویه  تنها  هه  داخل«   در انریی حاظ منظوربه هاخانه در فضاها قرارگیری به ای 

 ایهانریی از  اس ااده حداهثر و انریی مصرف سازی (، میانگینی باتتر از دو دارد و سه گویه دیگر یعنی »بهینه03ی2)

بام منازل جه  تأمین آب گرم،  های خورشیدی در اش دادن آبگرمکن  خورشیدی، قرار انریی خصوصهب تادیداذیر

 بوده اندی  5ی1های تادید اذیر « هم ر از  مندی از انرییفضایی شهر و میزان بهره  -ساخ ار فعلی هالزدی 
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 یی تت نمونه ای مس قل در اصل حاات  از انر   t: ازمون  2جدول شماره  

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

سازیبهینه  

 انرژی  مصرف

37.926 383 .000 1.34375 1.2741 1.4134 

 در  انرژی حفظ

 داخل 

33.954 383 .000 2.03906 1.9210 2.1571 

آبگرمکن های 

 خورشیدی 

34.022 383 .000 1.33073 1.2538 1.4076 

های انرژی 

 تجدید پذیر

36.830 383 .000 1.39844 1.3238 1.4731 

 حفاظت از انرژی 
46.543 383 .000 1.52799 1.4634 1.6345 

 

 کار با اقلیم  .4.2

شهروندان ارزیابی شده اس  هه م أساانه    گویه و بر اسا  نظر   6باشد در  هه در رابله با هار با اقلی  می  لاه دوم ؤم

باشدی به عزارتی دیگر از نظر شهروندان اصول معماری  گویه هم ر از حد م وس  می  6ر هر  ها د تمام میانگین ااسخ

 به  نسز  هاساخ مان گیریی در گویه اول یعنی » جه سزز در مولاه هار با اقلی  هنوز در وضعی  ضعیای قرار دارد

( هم رین رعای   29ی2سرد« میانگین ااسخگویی )  باد از دوری  و  مللوب نور از  مندیبهره برای شرق جنوب  و جنوب

 گیریبهره برای جنوب نور به رو اصلی فضاهای  قرارگیریی در مقابل در گویه چهارم یعنی » دهدمعیار را نشان می

( را به خود اخ صاص داده اس  هه م اساانه هنوز به حد م وس  نرسیده  93ی2آف اب« بیش رین میانگین ) از  حداهثر 

 اس ی
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 تت نمونه ای مس قل در اصل هار با اقلی   tازمون :  3جدول شماره  

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 4039ی2 1951ی2 29948ی2 000ی 383 311ی43 هاگیری ساخ مانجه 

 6778ی2 4264ی2 55208ی2 000ی 383 924ی39 ارتااپ هاهش

 8037ی2 5661ی2 68490ی2 000ی 383 438ی44 سایزان اس ااده از

 قرارگیری از اج ناب

 بازشوها 

 7314ی2 4978ی2 61458ی2 000ی 383 015ی44

 اصلی فضاهای قرارگیری 

 جنوب  نور به رو

 0423ی3 8223ی2 93229ی2 000ی 383 418ی52

حاظ خنکی هوا در فصل  

 تابس ان

 8704ی2 6505ی2 76042ی2 000ی 383 361ی49

 5925ی1 5527ی2 64062ی2 000ی 383 037ی59 کار با اقلیم 

 

 کاهش استفاده از منابع جدید .4.3

شهروندان ارزیابی شده اس  هه م أساانه ن ایج آن    لاه هاهش اس ااده از مناب  جدید نیز انج گویه از دیدگاهدر مؤ

های به دس  آمده در  باشدی تمامی میانگینین مؤلاه میدهنده میانگین اایین و به تز  آن وضعی  نامللوب در انشان

اصول معماری سزز در این مؤلاه  عای  یا ه  رعای  هردن  می باشد و این به معنای عدم ر   5ی2لاه هم ر از  این مؤ

( هه مربوط به گویه  41ی2انگین ) وضعی  مشابهی از لیاظ میانگینی دارند و باتترین می  ها تقریزاً باشدی تمام گویهمی

می  در اندازه  و ابعاد و  انسانی  های مقیا  به توجه» ترینطراحی«  اایین  با  )   باشد  گویه  04ی2میانگین  به  مربوط   )

باشد فاصله چندانی نداردی این  باشند« می داش ه را طزیعی چرخه به بازگش   قابلی  هه  مصالیی و مواد  از اس ااده»

اصول معماری سزز در این مؤلاه  دهنده عدم رعای  هلی و یا رعای  بسیار ضعی   ها نشاندیکی و حد اایین میانگیننز

 باشدی می
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 ای مس قل در اصل هاهش اس ااده از مناب  جدید تت نمونه t: ازمون 4جدول شماره 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 با مصالح اس ااده از

 قابلی  اس ااده مادد 

 1851ی2 0128ی2 09896ی2 000ی 383 914ی47

 هایمقیا   به توجه 

 انسانی 

 4940ی2 3341ی2 41406ی2 000ی 383 370ی59

 به بازگش  قابلی 

 طزیعی  چرخه

 1406ی2 9583ی1 04948ی2 000ی 383 210ی44

حداقل نیاز به سوخ   

 فسیلی

 1775ی2 9631ی1 07031ی2 000ی 383 976ی37

های  عدم ایااد زباله

 ساخ مانی 

 3774ی2 1799ی2 27865ی2 000ی 383 357ی45

کاهش استفاده از منابع 
 جدید 

 7286ی2 1122ی2 18229ی2 000ی 383 253ی61

 

 احترام به کاربران .4.4

قرار    4باشد؛ تا با دیدگاه و نظر شهروندان  اح رام به هاربران مؤلا  چهارم در این تیقیق می گویه آن مورد ارزیابی 

ن  نشانگرف ه شود؛ هه  آزمون  امر میایج  این  این مؤباشد  دهنده  به سایر مؤلاههه  الاه نسز   به ری  ها  ز وضعی  

ای هه  گونهبهباشندی  تر میباشند به آن نزدیت م وس  میباشد و اعداد میانگین هرچند هه هم ر از حد  برخوردار می

ها با توجه به اشل انسانی و تابعی   به ابعاد اتاقایااد آسایش حرارتی فضاها برای هاربران و توجه  میانگین دو گویه »

میانگین   با  ترتین  به  اس ااده«  فر  مورد  ابعاد  و  را د   82ی2و    80ی2نوپ  میانگین  به خود    5ر هل  بیش رین  مؤلاه 

 باشدی آورد« می بوم مصالح  از لاه مربوط به گویه »اس ااده ( در این مؤ41ی2هم رین میانگین ) اندیاخ صاص داده
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 ای مس قل در اصل اح رام به هاربران تت نمونه   t: ازمون  5جدول شماره  

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 قرارگیری میل به توجه

 ها خانه فضاهای

 7833ی2 5657ی2 67448ی2 000ی 383 334ی48

 5245ی2 3140ی2 41927ی2 000ی 383 191ی45 آورد  بوم مصالح از  اس ااده

 8956ی2 7085ی2 80208ی2 000ی 383 891ی58 ایااد آسایش حرارتی 

 9157ی2 7354ی2 82552ی2 000ی 383 612ی61 ها توجه به ابعاد اتاق

 2523ی2 5926ی2 68034ی2 000ی 383 069ی60 احترام به کاربران

 

 احترام به سایت .4.5

 میی  با  بصری ارتااپ حاظ منظور به هاخانه دوطزقه ارتااپ  لاه انا  یعنی اح رام به سای  سه گویه »حداهثردر مؤ

قرار  (« مورد ارزیابی  64ی2( و ایااد آسایش بصری و روانی )52ی2زمین ) شین و تواوگرافی به (، توجه51ی2ایرامون )

باشد و ن ایج آزمون وضعی  نامللوب و  هر سه گویه هم ر از حد م وس  می  لاه نیز در گرف ه اس  هه میانگین این مؤ

 دهدی را در منلقه یت شهر رش  نشان می  لاهول معماری سزز در این مؤعدم رعای  اص

 
 تت نمونه ای مس قل در اصل اح رام به سای    t: ازمون  6جدول شماره  

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 6332ی2 3981ی2 51563ی2 000ی 383 068ی42 ها خانه  دوطزقه  ارتااپ حداهثر

 6241ی2 4175ی2 52083ی2 000ی 383 988ی47 زمین  شین  و تواوگرافی

 7656ی2 5156ی2 64063ی2 000ی 383 537ی41 ایااد آسایش بصری و روانی 

 7681ی2 4506ی2 55903ی2 000ی 383 401ی46 احترام به سایت 
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 ها .آزمون نهایی مؤلفه4.6

شدی  در این رابله بر در ادامه اژوهش به ارزیابی اایداری معماری سزز با اس ااده از مدل باروم ر اایداری ارداخ ه  

در شهر رش  مورد ارزیابی قرار  لاه    آمده، اصول معماری سزز در هر مؤها و مقایسه میزان اایداری بدساسا  مؤلاه

اسا  ن ایج  باشدی برمؤلاه اصلی معماری سزز می  5ه ن یاه هلی از  بگیردی هدف از این هار مقایسه نهایی و نیل  می

دهنده وضعی  نامللوب در هل  ( بوده؛ هه این نشان0/ 48م وس  )  حاصل از تیقیق اایداری معماری سزز به صورت 

  ات  از لاه حا ( مؤ396/0ل در این اایداری ضعی  )مباشدی اما نک ه قابل تأ های معماری سزز در شهر رش  میمؤلاه

های  سازی در زمینه اس ااده از انرییر به عدم اقدام به تغییر و فرهنگ باشد؛ هه این امها میانریی نسز  به سایر مؤلاه

باشد هه با توجه به اینکه مساله فضای  ز به مؤلاه اح رام به هاربران می( نی536ی0باشدی باتترین میزان اایداری )نو می

توسعه آن در چند دهه اخیر در ماام  علمی و عمومی از اهمی  بسیاری برخوردار بوده  سزز و مشاره  در حاظ و  

وم هم رین میزان  لاه هاهش اس ااده از مناب  جدید نیز در رتزه دباشدی مؤتر از حد ان ظار میاییناین میانگین نیز ا

ذیر  اوم اس ااده مصالح ساخ مانی تادید، تداهای فسیلیمر نیز به تداوم اس ااده از سوخ گیرد هه این ااایداری قرار می

 گرددیهای انسانی در طراحی بازمیو عدم توجه به ابعاد و مقیا 

ارز  گذاری اایداری براسا  طزقه بندی ارسکات الن   :7جدول شماره    

 حالت پایداری  ارزش  ارزش پایداری 

2/0- 0  0-20  نااایدار  

4/0 – 2/0  20-40  اایداری ضعی   

6/0 – 4/0  40-60  اایداری م وس   

8/0 – 6/0  60-80  اایداری خوب  

1- 8/0 80-100  اایدار 

ی1397منز : ابراهی  زاده و هاشای دوس ،    

 

خروجی نهایی اایداری براسا  مدل باروم ر   :8جدول شماره    

 

 پایداری کل  پایداری اکوسیستم  رفاه انسانی 

ام یاز 

 اایداری

سلح 

 اایداری

ام یاز 

 اایداری

سلح 

 اایداری

ام یاز 

 اایداری

سلح 

 اایداری

506/0 ضعیف 389/0 حفاظت از انرژی 396/0 ضعیف   ضعیف 
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493/0 م وس   511/0 کار با اقلیم  502/0 م وس     م وس   

کاهش استفاده از 
344/0 م وس   437/0 منابع جدید 391/0 ضعیف   ضعیف 

514/0 م وس   557/0 احترام به کاربران  536/0 م وس     م وس   

517/0 م وس   457/0 احترام به سایت  487/0 م وس     م وس   

474/0 م وس   484/0 ماموپ  462/0 م وس     م وس   

1396منز : یاف ه های تیقیق،    

 

 

 ی : نمودار خروجی باروم ر اایدار3شکل شماره  

 

راستای دستیابی به معماری میزان تمایل شهروندان به مشارکت در حفظ و توسعه فضای سبز شهری در  .5

 سبز

ا این اژوهش مؤدر    راس ای   در  شهری  سزز  فضای  توسعه  و  حاظ   در  مشاره   به  شهروندان  تمایل   لاه »میزاندامه 

 باشد با نظر و دیدگاه شهروندان ارزیابی شده اس ی گویه می 10سزز« هه شامل  معماری  به دس یابی

دهنده وضعی  نسز ا  دارد نشان  ثری با اصول معماری سززن ایج آزمون در این مؤلاه هه ارتزاط غیر مس قی  اما مؤ

توجه  مللوبی می ایش ر مورد  و  بزیش ر  بسیار  به معماری سزز  نسز   به فضای سزز شهری هه  توجه  اگرچه  باشدی 
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این سکون گاههنش مدیران  و  م ااوتیگران شهری  ن یاه چندان  اس ؛  قرار گرف ه  نشان    ها  دیدگاه شهروندان  از  را 

تمایل به نگهداری گل و گیاهان زین ی در فضای مسکونی« با میانگین  ها »بین گویه  تواندی در دهدی این امر مینمی

ی در سایر گویه ها نیز میانگین به دس  آمده به غیر از گویه  دهدمیزان تمایل شهروندان را نشان می( باتترترین  04ی4)

باشدی از دیدگاه شهروندان  م وس  میهای آموزشی و فرهنگی مرتز  با معماری سزز« باتتر از حد  » شره  در هال 

 باشدی( مربوط می89ی2نگی با میانگین  )های آموزشی و فرههم رین میانگین در گویه شره  در هال 

 : میزان تمایل شهروندان به مشاره  در حاظ و توسعه فضای سزز شهری 8ماره  جدول ش

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

مندی به حاظ و  عالقه

گس ر  فضای سزز در   

 میله خویش

76.99

9 

383 .000 3.77865 3.6822 3.8751 

قصد   هه  افرادی  با  برخورد 
 تخرین فضای سزز رادارندی

62.93

9 

383 .000 3.59115 3.4790 3.7033 

برنامه در  های  شره  
به فرهنگ مربوط  سازی 
 زیس  میی 

58.26

9 

383 .000 3.44010 3.3240 3.5562 

به  مربوط  اخزار  گزار  
به   سزز  فضای  تخرین 

 شهرداری 

63.99

8 

383 .000 3.40625 3.3016 3.5109 

هال  در  های  شره  
آموزشی و فرهنگی مرتز  با  

 معماری سزز

47.35

2 

383 .000 2.89844 2.7781 3.0188 

های هاش   مشاره  در برنامه
 و غر  نهال 

65.47

3 

383 .000 3.75781 3.6450 3.8707 

سازی در مشاره  در فرهنگ
 خصوص حاظ فضای سزز 

67.78

7 

383 .000 3.78125 3.6716 3.8909 

مساهن   ساخ   به  تمایل 
 همساز با اقلی  منلقه

52.37

9 

383 .000 3.53906 3.4062 3.6719 



 

 

 1401خرداد، 45، شماره 19دوره  555
539  -  559  

بهره به  از تمایل  مندی 
در  انریی  تادیداذیر  های 

از  اس ااده  همانند  مساهن 
 آبگرمکن خورشیدی 

43.89

1 

383 .000 3.40365 3.2512 3.5561 

به   و  تمایل  گل  نگهداری 
فضای   در  زین ی  گیاهان 

 مسکونی

70.64

8 

383 .000 4.04167 3.9292 4.1541 

 

 

 

 : نمودار میانگین تمایل شهروندان 4شکل شماره

 گیرینتیجه

اایدار  (  Green Architectureمعماری سزز ) از گرایش  (Sustainable Architecture) یا معماری  ها و  یکی 

جم  هثیری از طراحان، مدیران و برنامه ریزان شهری های اخیر مورد توجه  اس  هه در سال معماری رویکردهای نوین

این معماری  قرار گرف هو طراحان حوزه ساخ مان   از مااهی نوین  اس ی  برخاس ه  اایدار هه  ای  می توسعه  باشد در 

ها  هنر معماری در جهان شیوهیکی از نیازهای اساسی بشر در جهان هنونی اس ی  سازگاری و هماهنگی با میی  زیس   

های مخ لای را از لیاظ تاهر ساخ مان به خود دیده اس  همانند سزت هالسیت، نئوهالسیت، رومی، باروک  و سزت 

و شیوه معماری در قرن  ترین و نوین ترین سزت  اما مدرن  اندیدوره و مظهر شروپ خاصی را داش ه  و غیره هه هر هدام

توان آن را قرن ایشرف  تکنولویی نیز نامید سزت معماری اایدار و سزز اس ی این مه   عالوه بر تغییر  حاضر هه می

نااذیر در  های مورد اس ااده به امری اج نابساخ ، شیوه ساخ  و مناب  و انرییتاهر ساخ مان با تغییر در مصالح  

 های زیس  مییلی ارداخ ه اس ی ری و حاظ میی  زیس  و هاهش تخرینحاضر، یعنی سازگا عصر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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معماری سزز در هشورهای جهان بیش از آنکه مورد توجه طراحان ساخ مانی قرار بگیرد؛ مورد توجه مدیران و برنامه  

اری هه  زیس  مییلی بسی باشدی این مه  در هشور ایران با مشکالت  شهری و فعاتن میی  زیس  شهری میریزان  

هنون رشد میسوسی از  لعه قرار گرف ه؛ ولی م أساانه تا عنوان یت برنامه و هدف نو مورد ملابه ویژه در شهرها دارد به

عنوان یکی از شهرهای ارجمعی  هشور با وجود قرار گرف ن در منلقه  قدام نداش ه اس ی شهر رش  نیز بهلیاظ اجرا و ا 

هشور از این مساله مس ثنی نیس  و هنوز سزت معماری آن با معیارها و اصول معماری سزز   مع دل و ار باران شمال 

اس  انج مؤلاه معماری سزز و  فاصله داردی در تیقیق حاضر هه به ارزیابی اصول معماری سزز در این شهر ارداخ ه  

وار هننده رشد معماری سزز  لاه با عنوان میزان تمایل شهروندان در توسعه فضای سزز شهری به عنوان همیت مؤ

معیارهای   و  اصول  رعای   در  شهروندان  تمایل  عدم  و  مدیری  شهری  تیقیق ضع   ن ایج  هه  اس ی  ارداخ ه شده 

(  48/0م وس  )  صورتاز تیقیق اایداری معماری سزز به  اسا  ن ایج حاصلبردهدی  معماری اایدار در شهر را نشان می

ل  مباشدی اما نک ه قابل تأهای معماری سزز در شهر رش  میده وضعی  نامللوب در هل مؤلاهدهنبوده؛ هه این نشان

باشد؛ هه این امر به عدم اقدام به  ها میانریی نسز  به سایر مؤلاه  لاه حاات  از ( مؤ396/0در این اایداری ضعی  )

ز به مؤلاه اح رام  ( نی536ی0باشدی باتترین میزان اایداری )های نو میااده از انرییسازی در زمینه اس   تغییر و فرهنگ 

گبه هاربران می بین  در  تمایل شهروندان، »ویهباشدی  فضای  های میزان  زین ی در  و گیاهان  نگهداری گل  به  تمایل 

   ها نیز میانگین به دسر سایر گویه دهدی دمیزان تمایل شهروندان را نشان میترین  ( بات04ی4مسکونی« با میانگین )

باشدی  ماری سزز« باتتر از حد م وس  میهای آموزشی و فرهنگی مرتز  با مع شره  در هال آمده به غیر از گویه »

( مربوط 89ی2نگی با میانگین  )های آموزشی و فرهاز دیدگاه شهروندان هم رین میانگین در گویه شره  در هال 

ها ضعی  بوده و نشان دهنده این امر اس  هه معماری سزز  ن ایج تیقیق در زمینه هر همه مؤلاه  طور هلیباشدی بهمی

توان به عوامل و  ن سزت گذش ه اس ی دلیل امر را میدر شهر رش  هنوز راه زیادی برای تهور واقعی و جایگزین شد

ترین  اما با توجه به ن ایج تیقیق مه  دادیهنشگران زیادی از جمله ضع  مدیری ی، عدم مشاره  شهروندان و ییی رب  

ریزی در تغییر شیوه، نداش ن توان مدیری ی در هن رل  ان شهری از سزت نوین، عدم برنامه دتیل آن عدم آگاهی مدیر

نداش ن  زیرساخ ی،  جدید، ضع   سازهای  و  انریی  ساخ   و  مناب   در  مناسن  عدم  جایگزین  شهری،  مصرفی  های 

ای بودن  های شهری، هلیشههای اجرایی طرحیر، ضع روندان، ضع  مالی شهروندان جه  تغی مشاره  و ناآگاهی شه

جدید، هزینه باتی  ملالعات و عدم توجه به چگونگی اجرا و عواقن آن، نداش ن تخصص هافی در زمینه اجرای سزت 

 شندی  با  فرسوده و بسیاری دتیل دیگر میهای ساخ ه شده و میالت با باف تغییر در باف 

 پیشنهادات 

 های زیس  مییلییی  زیس  و به حداقل رساندن آسینان خاب سای  اایدار در راس ای حاات  از م ➢

 اذیر در ساخ  و سازهای جدید  گیری از مصالح تادیدن قوانین و مقررات در زمینه بهرهتصوی ➢

 تشویق و حمای  مدیران شهری از گس ر  بام سزز ➢

 هاهش هدررف  آبافزایش هارایی سامانه آب و   ➢

 های خورشیدی در شهر رش گرم هنوسعه آبآموز  و حمای  از ت ➢



 

 

 1401خرداد، 45، شماره 19دوره  557
539  -  559  

 های فسیلی با تغییر شیوه مصرف و هاهش هدر رف  انرییهاهش مصرف انریی ➢

 های بلند مرتزهها و ساخ مانهای جدید به ویژه برجدر ساخ مانتقوی  اصول معماری سزز   ➢

ین بهره  توسب  معماران در راسب ای هاهش مصبرف انریی و بیشب رافزایش هیای  در طراحی داخلی و نوآوری  ➢

 اذیر  های تادیدمندی از انریی

وری از توان اقلیمی منلقه با عواملی چون جه  سباخ ، ایااد سبایزان،  غییر الگوی طراحی در راسب ای بهرهت ➢

 یهندبه هاهش مصرف انریی فسیلی همت میدی هه در این زمینه  ارهاهش ارتااپ و سایر مو
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 زاده، معصومه حافظ رضازاده، میمودرضا انوری منیژه قلی

 : منابع

 مقاالت:

  منظر   و   اایدار   معماری   در  سزز  دیوار و  سزز   بام   توسعه(ی »1395فرزین و قوامی زروان، گلریزی )جو، چاره  بکری، نوشین؛

  واحد  صنع   و   عل   دانشگاه  مالزی،  -  هواتتمسور  شهرسازی،  و  عمران،معماری  المللی بین  هناران   سومین  ،«شهری

 دانشگاه هواتتمسوری   نور،

  ملی   هناران   نخس ین   ،« اایدار  توسعه   راس ای   در   جدید  نگاهی   سزز  ساخ مان »  (ی1398بهرامی، مری ؛ ثاب ، عزا ی )

 آاادانای عالی   آموز  موسسه شیراز،  هار،   و هسن   و اخالق مدیری ،

  هناران    ششمین   ،«اایدار  معماری  در   تکنولویی   نقش  و   بررسی»  (ی1398ی )شهرزاد  شهریاری،  ؛میمدرضا  بیضاوی،

  نصیرالدین   خواجه  صنع ی  دانشگاه-  تهران  شهری،  مدیری   و  معماری   عمران،  مهندسی   در  هاربردی  های اژوهش  ملی

 یطوسی

  توسعه   ، اایداری،«(تهران  شهر:  موردی  ملالعه)  شهری  اایدار  توسعه  در  سزز  دیوار  و  بام  نقش»  (ی1393تقوی، لعز ی )

 ی  36-19، ص1، شماره 1زیس ، دوره  میی   و

،  1، نشریه معماری شناسی، دوره«اایدار  معماری   سوی  به  گامی   سزز  معماری (ی »1397جوادنیا، مینا؛ دربان، علیی )

 ،  5شماره

  سوی   به   حره   برای  راهکاری  اایدار   معماری(ی »1397گرهانی، اروانه و ایرمیمدی، میمدی )  قرین  حسنی، شادی؛ 

  -  تزریز  دانشگاه  تزریز،  اسالم،   جهان   هشورهای  شهرسازی   و   معماری   ,عمران  هناران   ،«ایران  در   اایدار   ی  توسعه

 تزریزی   شهرداری هاربردی علمی  دانشگاه -  آذربایاان  مدنی شهید دانشگاه

  معماری   و  شهری  طراحی  رش ه  دو  آموز   در  مش رک  ماهومی:  سزز  زیرساخ »  (ی1396آ؛ لت، آزادهی )حکیمیان، اان ه

 ی  78، شماره27، نشریه صاه، دوره«منظر

  معماری   در  شهری  اایدار  توسعه  به  دس یابی  راس ای  در   سزز  معماری  ترویج(ی »1395دبس انی، هدا؛ بقایی، آینگی )

  المللی  بین  موسسه   مشهد،  ، «اایدار  شهری   منظر   و   معماری   ملی   هناران  سومین   و   المللیبین  هناران   اولین   معاصر، 

 ایرانی   هرمان،  معماری، و  هنر شهری دانشکده مهراز شهرسازی معماری، 

  ، « آن  توسعه  جه    راهکارهایی  ارائه  و  ایران   در  سزز  معماری  جایگاه  و  اصول   بررسی»  (ی1392)  علیی  ،شایعی   دش ی 

 ی اصاهان انریی، مصرف سازی بهینه  و ساخ مان  اقلی ، ملی همایش دومین

  سومین   ، «اایدار  معماری   رویکرد  با  انریی  حاظ   زمینه  در  سزز  بام  عملکرد   و   نقش»  (ی1398)و دیگرانی    رحیمی، هوثر

گرجس انی    علوم  المللیبین  آهادمی  تالی ،  شهر-  گرجس ان  مهندسی،  علوم  در  تیقیق  و  نوآوریالمللی  بین  هناران 

  اژوهشی   علمی هناران   دومین ،« شهری اایدار توسعه بر تاهید  با سزز، معماری» (ی1397الهامی ) ،بس ی هله  رضاییان

 آسوی اژوهشی  سسهمؤ ایالم،  ایران، انسانی علوم  در نوین های رهیاف  

  زیس   میی   هیای   ارتقای  جه   در راهزردی  عنوان  به  سزز  هایبام  نقش  بررسی(ی »1395رضوانی، میمد و دیگرانی )

 ی  556-547، صص2زیس ، شماره  میی  تکنولویی  و  ، علوم« اایدار معماری  منظر از شهری
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   أرگی اژوهشی و آموزشی
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