معماری سبز :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت)
چکیده
معماری سبز یکی از گرایشها و رویکردهای نوین معماری اسب ه در سبا های اخیر مورد توج بسبیاری از ررااا،
مدیرا ،و برنام ری ا ،شبرری و ررااا ،اوز سباخاما ،قرار گرفا اسب این معماری ه برخاسبا از مااهی توسبع
پایدار اسب ب دنزا ایااد سبازگاری و هماهگیی با میی زیسب اسب تیقیق ااضبر ی تیقیق هاربردی و دارای
ماهیای توصبیای -تیلیلی و بر اسب نیو اجرا از نو پیمایشبی میباشبد؛ ه جامع آماری پژوهش شبرروندا ،شبرر
رشب می باشبگد ه با اسباااد از رو نمون گیری تصبادفی و فرمو هوهرا 384 ،نار از شبرروندا ،ب عگوا ،نمون
اناخبا شبببدنبد در نربایب جرب تا یب و تیلیب ارالعبا نی از نر اف ار  SPSSو آزمو t ،تب نمونب ای و نر اف ار
 Excelاسباااد شبد اسب سبا با اسباااد از مد بارومار پایداری می ا ،پایداری معماری سبز شبرر رشب از
دیدگا شببرروندا ،مورد سببگاش قرار گرفا اسب م ا های پژوهش شببام ااا از انر،ی هار با اقلی هاهش
اسباااد از مگاب جدید ااارا ب سبای ااارا ب هاربرا ،میباشبد ناایج ااصب نشبا ،میدهد پایداری معماری سبز
ب صبور ماوسب  )0/48بود ؛ ه این نشبا،دهگدۀ وضبعی نامللو در ه م ا های معماری سبز در شبرر رشب
میباشبد اما نکا قاب تمم در این پایداری ضبعی  )0/396م ا ااا از انر،ی نسبز ب سبایر م ا ها میباشبد؛
ه این امر ب عد اقدا ب تغییر و فرهگگسبازی در زمیگ اسباااد از انر،یهای نو میباشبد باتترین می ا ،پایداری
 )0 536نی مربوط ب م ا ااارا ب هاربرا ،میباشبد تمای شبرروندا ،در توسبعف فیبای سبز شبرری نی وضبعی
در اد ماوسب ارزیابی میشبود تمای ب نیرداری گ و گیاها ،زیگای در فیبای مسبکونی بیشبارین میانیین )4 04
و شبره در هال های آموزشبی و فرهگیی مرتز با معماری سبز همارین میانیین  )2 89را ب خود اخاصبا داد
اس
اهداف پژوهش:
 1بررسی م ا های معماری سز
 2ارزیابی تیقق معیارها و اصو معماری سز از دیدگا شرروندا ،ب عگوا ،هگشیرا ،اصلی شرر رش
سؤاالت پژوهش:
 1معماری سز دارای چ فوایدی و م ا های اس ؟
 2معیارها و اصو معماری سز از دیدگا شرروندا ،رش ب عگوا ،هگشیرا ،اصلی شرر چیون تیقق مییابد؟
کلیدواژهها :معماری سز شرروندا ،پایداری شرر رش

مد بارومار.

مقدمه
شررها بارزترین میی زندگی انسا ،ب شمار میروند و پیشبیگی میشود تا سا  2050ادود  68درصد از مرد
هر ی زمین در شررها زندگی هگگد  )United Nations Iran,2019اما شررها ب عگوا ،میی هایی ه باید بسار
هیای

مللو برای زندگی انسا،ها باشگد در برآورد هرد ،نیازهای ساهگا ،خود و تمثیرگذاری مثز

در هیای

زندگی آنا ،دچار مشک هساگد یغاوری و همکارا )2 1389 ،ارتزاط بین برنام ری ی و مدیری شرری و سالم
جامع موضو جدید نیس ؛ بلک آنچ ه در اا ااضر تغییر هرد شد بیرا ،سالم جوام اع از توسع یافا
یا در اا توسع اس

نورث دیج و همکارا )556 2003 1،در سا  1994در دومین هگاران

میی و سالم ه

در هلسیگکی برگ ار شد برای نخساینبار ب اهمی سالم شرر و او وی داد ،آ ،ب سایر امور پرداخا شد در این
هگاران

بیا ،شد ه بسیاری از امور مربوط ب سالم

تقریزاً اهثر تصمیما در دو
شررها مورد توج قرار گرف

مره ی اخذ میشد تورن

شد اس

ها

و فودیج )15 2009 2ذا بعد از آ ،پایدار در اوز

معمارا ،در دو ده ی گذشا برای رسید ،ب پایداری زیس مییلی ب دنزا تدوین

رو ها و اصو ی بودند ه در قا
3

شررها باید ب مسئو ین میلی واگذار شود ه تا آ ،زما،

نا های مخال

از قزی رراای پایدار پایداری در معماری و معماری سز معرفی

 )23 2000امروز با پیشرف عل و تکگو و،ی معماری نی با عل و تکگو و،ی همزسار و همراساا

شد و در جر پایداری ب پیش میرود اساااد از تکگو و،ی در معماری پایدار امروز ی

نیاز ضروری و مر تلقی

میگردد با توج ب اف ایش آ ودگی هوا و معیال زیس مییلی و اف ایش مصرف انر،یهای فسیلی و ه یگ های
مصرفی در این راساا تکگو و،ی میتواند در ایااد معماری پایدار م ثر باشد و سز هاهش انر،ی و آ ودگیهای مییلی
گردد و موج زیزاسازی و برزود وضعی رراای ساخاما،ها گردد در واق تکگو و،ی ب ایااد معماری پایدار هم
میهگد و آ ،را در جر برارشد ،پیش میبرد بییاوی و شرریاری  )1398در معماری سز بگا ب عگوا ،بخشی از
پیکر ی میی مااور و رزیع پیرامونش ن تگرا سز هدر رفان انر،ی نمیشود انوا آ ودگیهای مییلی را ایااد
نمینماید و بر سالم

انسا ،تمثیر مگای نمیگذارد بلک با صرف جویی و مصرف بریگ ی انر،ی برخورداری از مصا ح

همساز با اقلی و قرار گرفان در چرخ ی زیس

بو در جر

تیقق اهداف توسع ی پایدار اره میهگد دربا ،و

جوادنیا )1 1398
اصلیترین و زیزاترین نمون های معماری خان های هساگد ه در ارتزاط با شرای آ و هوای می
شیو های ساخ

مصا ح بومی

هر مگلق شک گرفا اند میصو معماری گذشا در هگار هماهگیی با شرای مییلی ب دنزا

ااظ آسایش هاربرا ،و بیا ،هگگد هوی جامع اس

اامد ا ی )511 2011 4در این میا ،مگارق شما ی هشور
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ب خصو

شرر رش

در گذشا ای ن چگدا ،دور نمون ای بارز از بازخوانی خصوصیا معماری سز با اساااد از

معماری بومی در سلح هشور بود باف ها زدی این شرر ب مرور زما ،تغییر هرد و با فگاوریهای نوین عاین شد
اس

ه این ب نوب خود تا اد زیادی چرر معماری بومی مگلق را تی ا شعا قرار داد اس

در شرر رش

ری

سا یا ،اخیر نماهایی عرف شد ه ن با اقلی مگلق سازگار اس و ن با معماری و سیمای شررها؛ ساز هایی با نمای
تماماً شیش ای ساز هایی با نماهایی تماماً هاماوزی
نزود ضواب مگاس

در این خصو

ساز هایی با سق های گگزدی سق های چیگی و نشا ،از

و از هم مر تر فقدا ،ا یویی مگاس

در اینخصو

اس

مامساان برخی از

ررااا ،معمار نی ا یوهایی مدر ،و غیربومی را ب سازندگا ،تعرف میهگگد ه میتواند نشا ،از عد ارال آنا ،از
ویژگیهای مصا ح سازگار با اقلی مگلق و اهمی باف و مگظر شرری باشد در این راساا هدف پژوهش ااضر ارزیابی
تیقق معماری سز در شرر رش ت دیدگا شرروندا ،میباشد
و ریچارد اابی را نا

از پیشیاما ،جگزش معماری پایدار در ده ی نود میالدی میتوا ،جا ،راسکین ویلیا موری

برد هدف از رراای ساخاما،های پایدار هاهش آسی آ ،بر روی میی از نظر انر،ی و برر برداری از مگاب رزیعی
اس

اگر در معماری مدر ،فر تاب عملکرد اس

از ده نود میالدی عمدتاً تی

در معماری اقلیمی فر تاب اقلی اس

بگابراین معماری اقلیمی

عگوا ،معماری پایدار ملرح گردید بگابر دایر ا معارف بریاانیکا دیدگا معماری سز

ب اف ایش آگاهی میی در ده ی  1960بر میگردد ب عگوا ،جگزش جوانا ،فعا اجاماعی ه اوم های شرری
مشاب و شررهای پراهگد را زیر سئوا بردند او ین تارب واقعی معماری سز در هشور بجهای مسکونی سز هوثر
در شرر مشرد اس

ه در آ ،از انر،یهای پاک در تما سلوح معماری ساخاما ،برر گرفا شد اس

ب هارگیری این معماری ب عگوا ،ی

ضرور

و یا برای ساخ بگاها در هشور ما روز ب روز آشکارتر میشود دشای شایعی

 )1392از جمل ملا عا اناا پذیرفا در رابل با موضو تیقیق میتوا ،ب موارد زیر اشار نمود:
ایما ،عزدا شرید )2017 5در پژوهشی ب بررسی چا شهای معماری سز در خاورمیان در سیسا های رتز بگدی
مخال

پرداخا اس

راق

و همکارا )2016 ،در پژوهشی ب با عگوا ،معماری سز  :مارومی از پایداری در پی

برجسا هرد ،مشکال و مسائ پیچید پایداری در اوز معماری اس ه بخش زیادی از جگز های ماعدد زندگی
انسا ،را در بر میگیرد .مردوینژاد و همکارا )2014 6،در پژوهشی ب بررسی مسئل معماری سز و معماری سز
هاذ بر پای هگاارهای  LEEDدر هشورهای در اا توسع در مگلق خاورمیان پرداخا اس

چونیا و

همکارا7،

 )2012در پژوهشی ب بررسی توسع ی فگاورهای جدید در جر اساااد از انر،های تادید پذیر بادی خورشیدی
و آ بارا ،برای هاربردهای بلگدمرتز شرری پرداخا اند وانگ و همکارا )2011 8،در پژوهشی ب بررسی زیزایی
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معماری سز اهساو و توسع پایدار با تاهید بر پاویو ،چین نوعی معماری سگای) ب عگوا ،مثا پرداخا اند مسلمی
رراای غیرفعا ؛

و همکارا )1398 ،پژوهشی با عگوا ،انر،یهای نو و تادید پذیر در معماری پایدار و سز با رو

رایمی و همکارا )1398 ،پژوهشی با عگوا ،نقش و عملکرد با سز در زمیگ ااظ انر،ی با رویکرد معماری پایدار؛
بررامی و ثاب

 )1398ساخاما ،سز نیاهی جدید در راساای توسع پایدار؛ رضاییا ،هل بسای  )1397عگوا،

معماری سز با تاهید بر توسع پایدار شرری؛ اسگی و همکارا )1397 ،معماری پایدار راهکاری برای اره

ب

سوی توسع ی پایدار؛ جوادنیا و دربا )1397 ،عگوا ،معماری سز گامی ب سوی معماری پایدار؛ اکیمیا ،و
 )1396عگوا ،زیرساخ

سز  :مارومی مشارک در آموز

دو رشا رراای شرری و معماری مگظر؛ دبساانی و

بقایی  )1395ترویج معماری سز در راساای دسایابی ب توسع پایدار شرری در معماری معاصر؛ بکری و همکارا،
 )1395توسع با سز و دیوار سز در معماری پایدار و مگظر شرری؛ رضوانی و همکارا )1395 ،بررسی نقش با
های سز ب عگوا ،راهزردی در جر

ارتقای هیای

میی زیس

شرری از مگظر معماری پایدار؛ تقوی )1393

نقش با و دیوار سز در توسع پایدار شرری ملا ع موردی :شرر تررا )،با توج ب آنچ گاا شد پژوهش ااضر
ب روشی همی و هیای در صدد واهاوی دیدگا شرروندا ،رشای درخصو

م ا های م ثر در معماری سز اس

نتیجهگیری
معماری سز  )Green Architectureیا معماری پایدار  )Sustainable Architectureیکی از گرایشها و
رویکردهای نوین معماری اس ه در سا های اخیر مورد توج جم هثیری از ررااا ،مدیرا ،و برنام ری ا ،شرری
و ررااا ،اوز ساخاما ،قرار گرفا اس

این معماری نوین ه برخاسا از مااهی توسع پایدار میباشد در پی

سازگاری و هماهگیی با میی زیس یکی از نیازهای اساسی بشر در جرا ،هگونی اس
و سز های مخالای را از یاظ اهر ساخاما ،ب خود دید اس همانگد سز

هگر معماری در جرا ،شیو ها

هالسی

نئوهالسی

رومی باروک

و غیر ه هر هدا دور و مظرر شرو خاصی را داشا اند اما مدر،ترین و نوین ترین سز

و شیو معماری در قر،

معماری پایدار و سز اس

عالو بر تغییر

ااضر ه می توا ،آ ،را قر ،پیشرف تکگو و،ی نی نامید سز
اهر ساخاما ،با تغییر در مصا ح ساخ

شیو ساخ

این مر

و مگاب و انر،یهای مورد اساااد ب امری اجاگا ناپذیر در

عصر ااضر یعگی سازگاری و ااظ میی زیس و هاهش تخری های زیس مییلی پرداخا اس
معماری سز در هشورهای جرا ،بیش از آنک مورد توج ررااا ،ساخامانی قرار بییرد؛ مورد توج مدیرا ،و برنام
ری ا ،شرری و فعات ،میی زیس شرری میباشد این مر در هشور ایرا ،با مشکال زیس
ب ویژ در شررها دارد ب عگوا ،ی
یاظ اجرا و اقدا نداشا اس

مییلی بسیاری ه

برنام و هدف نو مورد ملا ع قرار گرفا ؛ و ی مامساان تاهگو ،رشد میسوسی از

شرر رش نی ب عگوا ،یکی از شررهای پرجمعی هشور با وجود قرار گرفان در مگلق

معاد و پر بارا ،شما هشور از این مسا مساثگی نیس و هگوز سز

معماری آ ،با معیارها و اصو معماری سز

فاصل دارد در تیقیق ااضر ه ب ارزیابی اصو معماری سز در این شرر پرداخا اس

پگج م ا معماری سز و

ی

م ا با عگوا ،می ا ،تمای شرروندا ،در توسع فیای سز شرری ب عگوا ،هموار هگگد رشد معماری سز

پرداخا شد اس

ه ناایج تی قیق ضع

معماری پایدار در شرر را نشا ،میدهد براسا
بود ؛ ه این نشا،دهگد وضعی
در این پایداری ضعی

مدیری

شرری و عد تمای شرروندا ،در رعای

اصو و معیارهای

ناایج ااص از تیقیق پایداری معماری سز ب صور ماوس

)0/48

نامللو در ه م ا های معماری سز در شرر رش میباشد اما نکا قاب تمم

 )0/396م ا ااا

از انر،ی نسز

ب سایر م ا ها میباشد؛ ه این امر ب عد اقدا ب

تغییر و فرهگگ سازی در زمیگ اساااد از انر،یهای نو میباشد باتترین می ا ،پایداری  )0 536نی ب م ا ااارا
ب هاربرا ،میباشد در بین گوی های می ا ،تمای شرروندا« ،تمای ب نیرداری گ و گیاها ،زیگای در فیای
مسکونی» با میانیین  )4 04باتترین می ا ،تمای شرروندا ،را نشا ،میدهد در سایر گوی ها نی میانیین ب دس
آمد ب غیر از گوی «شره در هال های آموزشی و فرهگیی مرتز با معماری سز » باتتر از اد ماوس میباشد
از دیدگا شرروندا ،همارین میانیین در گوی شره

در هال های آموزشی و فرهگیی با میانیین  )2 89مربوط

میباشد ب رور هلی ناایج تیقیق در زمیگ هر هم م ا ها ضعی بود و نشا ،دهگد این امر اس ه معماری سز
در شرر رش هگوز را زیادی برای رور واقعی و جایی ین شد ،سز

گذشا اس

د ی امر را میتوا ،ب عوام و

هگشیرا ،زیادی از جمل ضع مدیریای عد مشاره شرروندا ،و رب داد اما با توج ب ناایج تیقیق مر ترین
دتی آ ،عد آگاهی مدیرا ،شرری از سز
ساخ

و سازهای جدید ضع

نوین عد برنام ری ی در تغییر شیو نداشان توا ،مدیریای در هگار

زیرساخای نداشان جایی ین مگاس

در مگاب و انر،یهای مصرفی شرری عد

مشاره و ناآگاهی شرروندا ،ضع ما ی شرروندا ،جر تغییر ضع های اجرایی ررحهای شرری هلیش ای بود،
ملا عا و عد توج ب چیونیی اجرا و عواق آ ،نداشان تخصص هافی در زمیگ اجرای سز
تغییر در باف های ساخا شد و میال با باف فرسود و بسیاری دتی دییر میباشگد
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