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 چکیده

میلادی به اجرا درآمد، رویکردی است که به صورت جامع برای بسییاری از  38ریزی شهری بیوفیلیک که از دهه برنامه

شهر تهران بیه  11منطقه  نماید.های عملی ارائه میحلراهمله آلودگی هوا، صوتی و بصری از جمحیطی ها زیستآلودگی

شود. لیذا هید  شناخته می این شهر مناطق ترینآلوده از عنوان یکیهب های گذشتهسبب افزایش شدید جمعیت طی دهه

های قابل اجرا سازی شاخصه منظور پیادهب شهر تهران 11بیوفیلیک در منطقه  ریزی و طراحیالگوسازی برنامهاین تحقیق 

تحقیق و در ابتدا به تعییین  در اینرو بوده است. از اینبا توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و کالبدی منطقه مورد مطالعه 

اقیدا    Vikorهای مذکور و با مدلگانه شهر تهران بر اساس شاخص 99بندی مناطق های شهر بیوفیلیک و رتبهشاخص

های مورد اسیتااده در ایین تحقییق روش. ندین گردیدیسازی تعفیلیکو سپس الگوهای مناسب این منطقه جهت بیو شد

نار بوده است. تجزیه و  98گیران این منطقه به تعداد شامل استااده از مدل و توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و تصمیم

نتایج تحقیق نشان داده اسیت  انجا  پذیرفت. SPSSمختلف از جمله افزارهای های بدست آمده از طریق نر تحلیل داده

در باشید. ریزی برخیوردار مییبالایی جهت اجرایی نمودن این نوع برنامهمنطقه مورد مطالعه در شهر تهران از اولویت  که

سیازی در ایین منطقیه پییادهریزی بیوفیلیک با قابلییت سایر نتایج و با توجه به نظر کارشناسان این تحقیق، الگوهای برنامه

 مشخص گردید.  

 .11منطقه تهران، ریزی بیوفیلیک،های شهری، برنامهآلودگی :هاکلیدواژه
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 همقدم .4

 طرح مسئله .1.1

 جهیان شیهری جمعییت صینعتی انقلیا  از پس

 از شیماریبی مشکلات باعث عامل این یافت. افزایش

 کلاتشهرها، کمبیود مسیکن، مشی فزاینده رشد جمله

 هیوا، آلودگی طبیعت، و شهر بین رابطه گسستگی فقر،

 اسیت شیده موتیوری وسایل تردد در ترافیک و صدا

(. در 1ص ، 1931،، ضییرما  فییرد و خییادمی)زیییاری

میلیادی  88ی راستای کاهش ایین مشیکلات در دهیه

تیرین بیه عنیوان یکیی از مطیر  گراییجنبش نوشهر

در سیط   گیراانسیان رییزی شیهریبرنامههای دیدگاه

هوشمند و پیروهه شیهر سیالم و پس از آن رشدجهان 

هیای رییزیدید. در تمامی این نوع از برنامیهگرمطر  

شهری، پراکندگی شهری به عنیوان ییک فیر  توسیعه 

هیایی از قبییل توسیعه یژگیرای وشهری ناپایدار که دا

-تراکم، جدایی محل کار و زندگی، مصر  بیهیودهکم

باشید، در لای انرهی و منابع میهای بای زمین و هزینه

 1331، 9و هییلمن 9، مک لارن1)الکیننظر گرفته شده 

و در مقابییل آن شییهرهای فشییرده پیشیینهاد  (19، ص.

گردید. شهرهای فشرده که بعنوان یکی از اصول شیهر 

 خیودرو، بیه کمتیر سالم، مسیائلی از قبییل وابسیتگی

 افیزایش انیرهی، مصر  کاهش آلاینده، انتشار کاهش

-زمین و هازیرساخت از مجدد استااده کلی، سترسید

 آوردانید را فیراهم میییافتیه توسیعهتر پیش که هایی

یکیییی از الزامیییات آن  .(99-93. ، ص1،9888)والیییی

آوردن طبیعییت بییه درون شییهرها بییه منظییور کییاهش 
                                                           
1. Elkin  

2  . McLaren 

3  . Hillman 

4. Vale 

-فشارهای روانی شهری و کاهش آلیودگی شیهر و از

رافیک و ... بردن بسیاری از مشکلات برخاسته از تمیان

ریییزی شییهری عنییوان برنامییههباشیید کییه از آن بییمییی

 ضیرما  فیرد و خیادمی ،شود )زیاریبیوفیلیک یاد می

-هرییزی شیهری بیوفیلییک بی(. برنامه18، ص 1931،

رییزی بیرای عنوان یک اصیل مهیم طراحیی و برنامیه

هیای ای از ویژگییسیازها، شیامل مجموعیهوساخت

ی بیه مسیائل یگواسخطراحی طبیعی است که قادر به پ

وهوایی، افیزایش مختلف شهری همچون تغییرات آ 

جمعیت شهری، محدودیت منابع و نییاز ااتیی انسیان 

و  1 هیارگروس ،1)نییومن دباشبه ارتباط با طبیعت می

هیای گونیه شیهرها فرصیتاین .(1، ص.9819، 1دشا

فراوان را جهت خیرو  شیهروندان از منیازل جهیت 

آورد کیه ایین امیر از اهم مییلذت بردن از طبیعت فر

-سواری میسر میروی، گردش و دوچرخهطریق پیاده

شود. شهرهای بیوفیلیک سیاکنان را بیه صیر  زمیان 

پرنیدگان و نیور خورشیید  ،بیشتری در میان درختیان

 به اعتقیاد (91، ص.9888 ،8)ویلسوننماید میتشویق 

رییزی نظیران در ایین زمینیه، برنامیهبرخی از صاحب

وفیلیک بیانگر ترکیب خلاقانه طراحی شیهری شهری بی

سبز با مشارکت زنیدگی بیرونیی، حاا یت و بازییابی 

های سیبز از محلیات تیا منیاطق زیسیتی و زیرساخت

،نیییومن و 3)بتلییی تحتییی سییطوحی بالییاتر از آن اسیی

   .(13. ، ص18،9883بویر

                                                           
5  . Newman 

6  . Hargroves 

7  . Desha 

8. Wilson 

9. Beatley 

10. Boyer 
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در  بیزر  شهرهای بویژه و شهرها گسترش امروزه

 توسیعه منایی عیوار  تشیدید موجیب سو ، جهان

از  محیطیی هیایآلیودگی تشدید که است، شهری شده

عنیوان هنیز بی شهر تهران .رودمی شمار به آنها ترینمهم

ایران از این قاعیده مسیتینی  پایتخت و شهر ترینبزر 

-هبیرد، بیهای مختلای رنج مینبوده است و از آلودگی

 رینتیآلیوده از بعنیوان یکیی تهیران ای که شیهرگونه

طبق آخیرین این شهر  .شودشناخته می جهان یشهرها

نایر را  میلیون 3نزدیک به جمعیتی  1931آمار در سال 

مربعی خود جای داده اسیت.  کیلومتر 198 در مساحت

عنیوان متروپیل بیرای جمعیتیی در هاز طر  دیگیر بی

که این مییزان  ،شودمیلیون نار محسو  می 11حدود 

شیامل  را اییران جمعییت پنجمدر حدود یکجمعیت 

این امر خیود منجیر بیه گسیترش و شیدت گردد. می

زیست و در نتیجیه بیه بیروز فشارهای وارده بر محیط

محیطیی، تخرییب منیابع و هیای زیسیتانواع آلودگی

کییاهش فضییاهای طبیعییی و در پییی آن افییزایش نیییاز 

در  .زیستی سالم شده اسیتشهروندان تهرانی به محیط

این شیهر  11ن، منطقه ی شهر تهراگانه 99میان مناطق 

بیا درجیه فشیرده و متیراکم عنوان یکیی از منیاطق هب

لیاخص در بخیش مربیی اآلودگی و فرسیودگی بالیا ب

محیطی فراوانی شود که از مشکلات زیستشناخته می

در (. 1931سیازگان، مهندسین مشاور بیو  (بردرنج می

های بخشی بسییاری بیرای های گذشته برنامهطی دهه

ی مورد مطالعیه در منطقهها این آلودگی حل هر یک از

از  .انیدارائه شده است که در عمل چندان موفق نبیوده

هیای محیطیی رو تغییر نگاه جهت کاهش آلیودگینای

ای که ضیرورت باشد. مسئلهدر این منطقه ضروری می

ریزی شیهری . برنامهنمایدانجا  این تحقیق را تبیین می

-ی در کشورهای توسیعهمیلاد 38که از دهه  بیوفیلیک

یافته به اجرا درآمده اسیت، رویکیردی اسیت کیه بیه 

-حیلها راهصورت جامع برای بسیاری از این آلودگی

با توجه به عد  شیناخت . لذا نمایدهای عملی ارائه می

ریزی این نوع برنامیه در کشیور، هید  کلیی و برنامه

رییزی و تیوان تبییین الگیوی برنامیهاین تحقیق را می

بییویژه  ،ی بیوفیلیییک جهییت اجییرا در شییهرهاطراحیی

از ی کشیور تعییین نمیود. شهرهای متیراکم و فشیرده

هیا توان تعیین شیاخصدیگر اهدا  این تحقیق را می

-هایی در شهرها و مناطق شهری که وجیود آنو مولاه

ریزی و طراحی بیوفیلییک شیهری را الزامیی ها، برنامه

ایین ی سیوال اصیل ایین جهیتنماید، دانسیت. از می

رییزی و طراحیی الگوسیازی برنامیهچگونگی تحقیق 

-شهر تهیران بیه منظیور پییاده 11بیوفیلیک در منطقه 

های قابیل اجیرا بیا توجیه بیه شیرایط سازی شاخص

اقتصادی، اجتماعی و کالبدی منطقه مورد مطالعه بیوده 

 است.

 پیشینه و مبانی نظری. 4.2

معنیای کیه بیه  بیودهای یونانی ریشه دارایبیوفیلیا 

اسیت، واهه  "هیای زنیدهعشق به زندگی یا سیسیتم"

بیار توسیط روانشیناس اجتمیاعی  بیوفیلیا برای اولیین

ادوارد ویلسون در کتا  خیود . داع شدبا 1اریک فرو 

بار وارد ادبییات ناین واهه را برای اولی "بیوفیلیا"به نا  

دانشگاهی نمیوده اسیت. ویلسیون ایین واهه را بیرای 

های زنیده، بیه ااتی انسان  با دیگر گونهتوصیف پیوند 

اییین فرضیییه (. 3 ،ص.1331 ،9)کییاهن دگیییرکییار مییی

بشییریت در دوره تکییاملی بییا "کنیید کییه پیشیینهاد مییی

                                                           
1. Erich Fromm 

2. Kahn 
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طبیعت ارتباط تنگاتنگی داشته است. رفاه و بهزیسیتی 

اسیت زیستی انسان وابسته به پیوند مداو  وی با محیط

، 9،1339ونو ویلسی 1کلرت) "کندکه در آن زندگی می

  (. در اصل، بیوفیلیا به صیورت بیولوهییک در11ص.

DNA  کدگیذاری شیده اسیت زییرا از طرییق انسان

آمادگی جسمانی، عاطای و اهنی به موجودیت و بقیا 

. (9881و کلیرت، 1381)ویلسون، دکنانسان کمک می

جذابیت واحساس میبتی است کیه میرد   بیوفیلیا، واهه

رییزی رنید. برنامیهنسبت به طبیعیت اطیرا  خیود دا

رییزی یک مدل ماهومی برای برنامیه شهری بیوفیلیک

شهری بدون آلاینده و بدون ضایعات است که در دهه 

تیر از انیرهی را وری بییشپدید آمید کیه بهیره 1338

رییزی نماید. این ماهو  در جستجوی برنامهتوصیه می

های موجود شهری و بازتولیید و طراحی مجدد بخش

، 1339 ،9)مهاییل دباشیساصینعتی مییمراکز شیهری پ

 .(11 ص.

-عنیوان )برنامیهدر کتا  انقلابی خود تحیتبتلی 

ریزی شهری سبز: فراگیری از شهرهای اروپایی( بییان 

 رییزی شیهری بیوفیلییکانداز برنامیهدارد که چشممی

و هیای طراحیی هیا و اییدههیا، سیاسیتشامل برنامیه

پاییداری  خلاق بیرای بازسیازی شیهری وریزی برنامه

(. 18، ص.9888)بتلیییی، تمحیطیییی اسیییزیسیییت

تعرییف شهرهایی را شهرهای بیوفیلیک ( 9819نیومن)

هیای فیراوان را بیه سیاکنان عرضیه که فرصت کندمی

بتوانند از منازل خود بییرون بیاینید و  نمایند تا مرد می

از طبیعت لذت ببرند. در صورتی که ایین امیر محقیق 

دوچرخه افیزایش  ااده ازو است روی، گردششود پیاده

                                                           
1  . Kellert  

2  . Wilson 

3  . Mehaela 

یابد. از سوی دیگر شهرهای بیوفیلییک بیه سیاکنان می

دهند تا بتواننید زمیان بیشیتری را در این فرصت را می

 میییان درختییان، پرنییدگان و نییور خورشییید بگذراننیید

شهر بیوفیلیک محییط از سوی دیگر  و (9819)نیومن،

، که در آن ها صیداهای طبیعیت استحسی منی چند

ی تجربیه بصیری تجربیات حسی( به انیدازه)و دیگر 

ی مهمییی در عرصییهگونییه شییهرها اییین ارزش دارد.

باشند. در زیستی می خصوص آموزش طبیعت و تنوع

گونه شهرها فرصت ارتباط با دیگیران وجیود دارد این

 ها آموخت و بیا طبیعیت عجیین شیدنتوان از آو می

شییییهرهای بیوفیلیییییک در  .(1 ،ص.9811تیلییییر،)

تمیاعی و هیای اجهیایی نظییر زیرسیاختزیرساخت

-زیرا این زیرسیاخت نمایندگذاری میفیزیکی سرمایه

توانند ساکنان را به طبیعت پیوند دهند. ایین امیر ها می

هیای وحش، طیر از طریق موزه تاریخ طبیعی، حیات

هیا و ههیا و برنامیرس یا پارکامد درطبیعت مبتنی بر 

، 1339یلسیون،د)وشوهیای تاریحیی انجیا  مییپروهه

 .(19ص.

ماهیو   ،ریزی و طراحی شیهریهای برنامهانجمن

بیوفیلیا را برای پیشبرد سلامتی در درون شیهرها اتخیاا 

. طراحیی اندهو در خصوص آن مباحیی را مطر  نمود

سازی شیده ییا واقعیی را بیوفیلیک عناصر طبیعی شبیه

گییرد. جهت افزایش بهزیستی و رفاه ساکنان به کار می

هید  طراحیی بیوفیلییک برقیراری "اعتقیادکلرت به 

هیای مجدد بیین سیاکنان و طبیعیت در محییطارتباط 

از  .(99، ص.9888 ،1)هییرواگن "سییاخته شییده اسییت

رییزان رییزی بیوفیلییک، برنامیهسوی دیگر در برنامیه

شهری نیز با افزایش تراکم جمعیتیی در اطیرا  ییک 

                                                           
4  . Heerwagen 
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ک مرکز کاهنده آلودگی هوا از جمله ییک پیارک و یی

برد ی در پیشیونقل عمیومی تیاریر بسیزایایستگاه حمل

 (.  98، ص.9883)بتلی، نماینداهدا  ایاا می

 بیوفیلیک ریزی و طراحیصلی برنامها یالگوها. 1.9.1

بیه طیور کلیی : الگوهاا و اشاکال بیومورفیاک. 4

کیه در آن، شیی   است بیومورفیک سبکی در طراحی

یک موجود ییا شود که فر  و شکل داده می ایبه گونه

، )بهمنیی مخلوق ارگانییک و زنیده را بازنمیایی کنید

 .(99. ص ،1988

: ونقل عماومیسبز و حملتوسعه مبتنی بر فضای. 2

نقیل وم جمعیت در اطیرا  ییک ایسیتگاه حمیلتراک

-عمومی و یک پارک )یا یک محیط با کارکرد زیسیت

محیطی و کاهنده آلاینیده( بیا عملکیرد بیولوهییک در 

   .(11، ص. 9883نیومن و بویر، بتلی،) سط  محله

توجیه بیه عناصییر : ارتباا  براری باا طبیعاات .3

های زنده و فرآیندهای طبیعی در ایین طبیعت، سیستم

موسسییه ی ) گیییردالگییو مییورد تاکییید قییرار مییی

 (1،9811تی.بی.جی

ایین الگیو از طرییق : برری با طبیعتارتبا  غیر .1

 یزمینیهی های شنوایی، لامسه، بویایی و چشیایمحرک

ییا  های زنده وتوجه ارادی و میبت به طبیعت، سیستم

)رایییان و  دآورفراینییدهای طبیعییی را فییراهم مییی

 .(11، ص.9811، 9همکاران

 ایین الگیو: ریات محرک حسی ناامنظ  و بادون .5

نظر ، متغیر و زودگذر با طبیعیت را میدارتباط تصادفی

  .(91، ص.9،9818)آلوارسون و همکاران ددهقرار می

                                                           
1  . Terrapin Bright Green 

2  . Ryan et al 

3  . Alvarsson et al 

گردد کیه در این الگو تلاش می :مجاورت با آب .6

زمینه تماشا، شینیدن و نییز لمیس آ  فیراهم شیده و 

 مهییاشرایطی جهت افزایش ارتباط با محیط طبیعی نیز 

 (.  11، ص.9811، 1رایان  و کلانسی ،1)برانینگ دگرد

فضیایی کیه ارتبیاط : های طبیعیپیوند با سیست  .7

داشیته باشید انسیان را  هیای طبیعییخوبی با سیسیتم

سیازد. هید  از نسبت به تغییرات محیطیی آگیاه میی

های طبیعی افیزایش آگیاهی در پیوند با الگوی سیستم

)راییان و همکیاران،  هیای طبیعیی اسیتمورد ویژگی

 .(11، ص.9811

: )سنگ، چاوب و ...( پیوستگی با مرالح طبیعی .8

ی زیست محلمواد و عناصر طبیعی محیط ،در این الگو

 ،آن زدارنید. هید  ارا با حداقل پردازش عرضیه میی

 اد نیییوعی حیییس تعلیییق مکیییانی اسیییتجیییای

(www.greenroofs.com, 2015/6/12)) 

 شیامل سیادگی و پیچیدگی: سادگی و پیچیدگی .1

 مراتیب سلسیله ربی کیه اسیت حسیی منیی اطلاعات

 (.11، ص.9819، 1وس)سالینگار ددار تاکید فضایی

انداز ییا منظیره دارای چشم :انداز )منظره(. چش 41

انیداز چشیم الگیوییک ماهو  ضمنی و اهنی است. 

 بصیری سلایق پیرامون که دارد هاییپژوهش در ریشه

 فرهنگیییی، شناسییییانسیییان همچنیییین و فضیییایی و

 انجیا  معمیاری وتحلییلتجزییه و تکاملی روانشناسی

 شیرایط ارائیه انیدازشیمچ الگیوی است. هید  شده

 (.11، ص.9811)بتلی، دباشمی افراد به بصری مناسب

تحقیقات نشان داده اسیت کیه آلود: محیط راز. 44

معر  یک محیط رمزآلیود و قابیل قرارگیری فرد در 

                                                           
4  . Browning 

5  . Clancy 

6. Salingaros 

http://www.greenroofs.com/
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بینی که نیاز به مکاشیاه دارد، سیبب ایجیاد ییک پیش

و  1)هرزنگ دگردبخش در مغز انسان میواکنش لذت

 (.  11، ص.9،8198برایس

 شناسی پژوهشروش .2

 روش پژوهش .2.4

اطلاعیات از نییوع  یورآاز نظیر گییرد یییقتحق ایین

اسییتااده از  یییلبییه دلو  تحلیلییی-یایتوصیی یقییاتتحق

 هید  بیابوده که  یمایشیپ یقاتجزو تحق نامهپرسش

در  در شهر تهییه شیده اسیت. دتببین موضوع و کاربر

 ینامیهشپرسی ،هیاآوری دادهاین تحقیق ابیزار جمیع

باشید. بیدین منظیور پیس از انجیا  سیاخته میمحقق

، تحقییق یشیینهادبییات و پ ینمطالعات نظیری و تیدو

)طییف لیکیرت(  ایگزینهای با سوالات پنجامهنپرسش

هیا و الگوهیای شاخصتوسط محقق طراحی گردید. 

رییزی کارشیناس برنامیه 18مشخص شده در اختییار 

-ری و فضیایشیهزیستکارشناس محیط 18شهری، 

هیای سیط  شیهر تهییران و سیبز شیهری در دانشیگاه

طییرا   18شییهر تهییران و  11هییای منطقییه شییهرداری

-جهت رسییدن جامعیه پرسیشقرار داده شد. شهری 

هیای نصا  لاز  جهت استااده از آزمون شونده به حد

ز در صیورت تر و نییآماری با پایداری و اطمینان بیش

متریک، ایین جامعیه بیه های پارالزو  استااده از آزمون

هیای داده در این تحقییق. گردیدنار انتخا   98تعداد 

آوری شده، در دو قسمت آمار توصییای و آمیار جمع

 ، SPSS،GISافزارهیای استنباطی بیا اسیتااده از نیر 

Expert Choice  وExcel تحلیییل شییده وتجزیییه

                                                           
1  . Herzog  

2. Bryce 

توسیط متخصصیین تحقییق  نامیهروایی پرسش است.

ضیریب آلایای کرونبیا   گرفته است. مورد تایید قرار

 ه( بدست آمید8/8مقدار) ،نامهدر مورد سوالات پرسش

   باشد.می قبولقابل این میزان پایایی ضریبکه 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش .2.2

در بخییش شییرقی شییهر تهییران واقییع  11منطقییه 

گردیده که از شمال به خیابیان پییروزی، از شیرق بیه 

خیابان خاوران و از میر   بزرگراه بسیج، از جنو  به

ود. این منطقه طبیق ششهریور محدود می 11به خیابان 

جمعیییت  نایر 181999دارای هییا آخیرین سرشیماری

بیوده و محلیه  91ناحیه و  1منطقه شامل . این باشدمی

)شیهرداری  بودهکیلومترمربع  1/99برابر  یوسعتدارای 

شییهر  درصیید 9/9، آن وسییعت کییه (1931،11منطقییه 

 %1بییش از  کیهدر حیالی گیردد،را شیامل میی تهران

ایین امیر  .است جمعیت پایتخت را در خود جای داده

 911، معیادل نشانگر تراکم جمعیتی بالا در این منطقیه

درصد مسیاحت  18. بیش از باشدنار در هر هکتار می

 ،1939،میرابیی) منطقه را بافت فرسوده پوشانده اسیت

 (.  1( شکل)11ص.

 هشهای پژو. یافته3

 گانه شهر تهران 22بندی مناطق اولویت .3.4

گانیه  99بنیدی منیاطق این تحقیق در ابتدا به رتبیه

ریزی بیوفیلییک های برنامهشهر تهران به لحاظ اولویت

بندی منیاطق از آن اقدا  نموده است. ضرورت اولویت

جهت مورد توجه قرار گرفته است که به دلییل جدیید 

-ردهوفیلیک در کشیور، بیا ریزی بیبودن مبحث برنامه

های مورد نییاز مناطق علاوه بر شناخت شاخص بندی

تیوان ریزی بیوفیلیک، مییشهرها جهت توجه به برنامه

اولوییت بیشیتری  دارایمناطقی را که در شهر تهیران 
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   شناسایی قرار داد.میورد نییز  باشیندرییزی مییبرنامیهایین نیوع جهت 
 

 
 (هر تهراندر ش 41موقعیت منطقه ) .4 شکل

  (1931 نگارنده،): مأخذ 
 

-روش بندی مناطق شهر تهاران ازبه منظور رتبه

اساتااده  4ویکاورچناد معیااره  گیاریترمی  های

 گردید.

 گیریترمی  ماتریس تشکیل .4مرحله 

استااده از مدل ویکور در این تحقییق در راسیتای 

انیه تهیران گ 99های هر ییک از منیاطق تعیین اولویت

رییزی بیوفیلییک دادن برنامیهدستورکار قیرارجهت در 

رییزی در جایی کیه ایین نیوع برنامیهبوده است. از آن

رایی و رشیید هوشییمند شییهرها گچییارچو  نوشییهر

مطییر  گردیییده و در تلییاش جهییت تمییاس بیشییتر 

شهروندان ساکن در شهرهای فشرده با عناصر طبیعیی 

گییری بیا هیای تصیمیماست، لذا تعیین شاخصبوده 

هیای شیهرهایی در جهیان کیه در ایین یژگیمطالعه و

اند و نیز تحقیقیات صیورت پذیرفتیه زمینه پیشتاز بوده

در این زمینه در سط  جهیانی از جملیه آریار بتلیی و 

                                                           
1. Vikor 

در ایین زمینیه ریزان صاحب سیبک نیومن که از برنامه

. بتلیی ، صیورت پذیرفتیه اسیتدر سط  جهانی بوده

قیقییییات خییییود در تح (9819نیییییومن )و ( 9811)

 جیدول. اندنمودهمعرفی در این زمینه را یی هاشاخص

(1  .) 

 یافتگی مناطق شهر تهرانسطح توسعه -

-در این تحقیق به منظیور تعییین سیطو  توسیعه

شیاخص  91از یافتگی هر یک از مناطق شیهر تهیران 

( 1931) اصلی کیه رفیعییان و شیالیعیار م  1در قالب 

. از جملیه تاند، استااده شده اسدر تحقیق خود آورده

توان بیه معیارهیای آمیوزش، مسیکن، معیار می 1این 

 ها و.... اشاره نمود. زیرساخت
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 ریزی بیوفیلیکبرنامه دربندی مناطق تهران رتبه جهتگیری های ترمی شاخص .4جدول

 
 (1931 گانه تهران، اطلس کلانشهرتهران، 99شهرداری تهران، شهرداری های مناطق )آمار:  مأخذ

بوده است که به منظور نرمالیزه نمودن مقادیر، سیرانه هیر نایر در  1931ای مصو  سال اعتبارات هزینه *میزان درآمدها براساس

 مبنای محاسبات قرار گرفته است.  ،هر منطقه از میزان این مبالغ
  

نرمالیزه نمودن ماتریس تشکیل شده از . 2مرحله 

 هاشاخص

مناسیب در تعییین منیاطق  پس از تعیین معیارهای

رییزی بیوفیلییک و دارای اولویت بیشتر جهت برنامیه

تشکیل ماتریس آن، نتایج این ماتریس در مرحلیه بعید 

نرمییالیزه  ((rij، در فرمییول Vikorاز محاسییبات مییدل 

و نتایج این نرمیالیزه نمیودن در مراحیل بعید  گرددمی

 گیرد.مورد استااده قرار می
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 هاهی به هر یک از شاخصدوزن .3مرحله 

در مرحله بعد از مدل ویکور و جهت تعیین مییزان 

انتخیابی، روش هیای تاریرگذاری هر ییک از شیاخص

کیه بیر روش مقایسیه دودوییی  1مراتبیتحلیل سلسله

در این تحقیق با توجیه  باشد، استااد گردید.استوار می

نایر از  98به نظر کارشناسان ایین تحقییق کیه شیامل 

شیهری طراحیی ورییزی برنامهفضای سبز، ان کارشناس

تیر وزن هیر تهران بوده است و به منظور محاسبه دقیق

از نیر   مراتبیتحلیل سلسلهها در مدل یک از شاخص

استااده گردید که نتیایج آن در  Export Choiceافزار 

 آورده شده است. (9) لجدو
 

 

بندی وزن نهایی هر یک از معیارهای سطح .2جدول

 گانه شهر تهران    22ق مناط
 وزن محاسبه شده شاخص ها

 88/8 سطح توسعه یافتگی

 119/8 تراک  جمعیتی )در هکتار(

 119/8 آلودگی های هوا

 911/8 سرانه فضای سبز

 111/8 سطح بافت های فرسوده

 119/8 آلودگی صوتی تهران وضعیت 

 83/8 درآمد شهرداری

 (1931های تحقیق، : )یافتهمأخذ
 

 

، در گیا  هادهی به هر یک از شاخصپس از وزن

و شیاخص ( S)پنجم بیه تعییین شیاخص مطلوبییت 

اقیدا  گردییده و پیس از آن بیه تعییین  (R)نارضایتی 

 ایین . درشیدبرای هر یک از منیاطق اقیدا   Qمقدار 

 ظرنمید هیاشیاخص بیودن منایی و میبیت باید مرحله

مقیدار بندی هر یک از مناطق بر اسیاس رتبه. قرارگیرد

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process )AHP) 

Q (، 1)گردد. نتایج در جیدول محاسبه شده تعیین می

گونیه کیه از نتیایج آورده شید. همیان (9و شکل)( 9)

ایین  11و  19 ،11منیاطق  ،اسیتمشخص  (9)جدول

ریییزی شییهر دارای بالییاترین اولویییت جهییت برنامییه

 باشند.میگانه شهر تهران 99بیوفیلیک در بین مناطق 
 

ق تهران از نظر بندی مناط(: اولویت3جدول)

 ریزی و طراحی بیوفیلیکاولویت برنامه
 گانه شهر تهران 22مناطق  ریزی بیوفیلیکاولویت برنامه

 11و  11، 3، 11، 19، 11 اول

 98و  1،  18، 19، 11 دوم

 99و  1،  8، 9، 18، 1 سوم

 13و  1، 1، 91، 9 چهارم

 (1931های تحقیق، یافته): مأخذ
 

ریازی ی مناسب جهت برنامهتعیین الگوها. 2. 3

 شهر تهران   41بیوفیلیک در منطقه 

های مختلیف در این تحقیق جهت کاهش آلودگی

های بصیری محیطی شامل آلودگی هوا، آلودگیزیست

رییزی و هر تهیران، برنامیهشی 11منطقیه  و صوتی در

طراحی شهری با رویکرد بیوفیلیک مدنظر قرار گرفتیه 

یوفیلییک کیه از مکتیب رییزی باست. رویکرد برنامیه

مدرنیسیم در نیمیه رفتارگرایی برآمده از مکتب پسیت

الها  پذیرفته و حل مشیکلات شیهری را  98دو  قرن 

دانید، هیا مییروانیی آندر ابتدا در گرو حل اهنیی و 

نمایید. امیروز تری استااده مییامروزه از معنایابی عمق

یافته کیه در ایین رویکرد بیوفیلیک در شهرهای توسعه

انیید و از قییدمت هییای اساسییی را برداشییتهزمینییه گییا 

سیییازی شیییهرهای خیییود بیشیییتری در بیوفیلییییک

 گردد. ای استااده میبرخوردارند، از الگوهای پیچیده
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  ریزی و طراحی بیوفیلیکاولویت بندی مناطق تهران جهت برنامه .2شکل

 (1931، های تحقیقیافته): مأخذ  
 

هیای علیم ته بیا پیشیرفتیافدر کشورهای توسعه 

روانشناسی و کاربردی نمودن این علم در حل مسیائل 

هیر  و طراحی ریزیگونه کشورها، برنامهشهری در این

پیذیرد کیه ای صورت میهگونهیک از عناصر شهری ب

علاوه بر شکل  یاهری ایین عناصیر شیهری، معنیای 

نماییید کییه در ای خاصییی را نیییز تییداعی میییرانویییه

گردد ایین معیانی اولییه و فیلیک سعی میشهرهای بیو

رانویه در راستای مااهیم و عناصر جهان طبیعی باشید. 

این نیوع طراحیی در شیهرهایی کیه بیا رویکردهیای 

ریزی شده و اقیدا  نوشهرگرایی و رشد هوشمند برنامه

گردد، بسیار بیشتر مورد توجیه سازی شهر میبه فشرده

فیلیک که در منیابع گیرد. الگوهای چندگانه بیوقرار می

سییازی در مختلییف آورده شییده اسییت، قابییل پیییاده

باشد. شهرهایی که بیه لحیاظ یافته میشهرهای توسعه

های انسانی، اقتصادی و تکنولوهییک از رشید شاخص

مناسییب برخییوردار بییوده و دارای نظییا  یکپارچییه و 

ریزی شهرها چیه در سیط  فضیایی، همسو در برنامه

باشند. اما روشین عماری میسط  کالبدی، طراحی و م

یافته بعلت نظا  میالی است که در شهرهای کمترتوسعه

و اقتصادی، اجتماعی و کالبدی خیاص خیود توانیایی 

اعمال تما  الگوهای شهر بیوفیلیک را ندارند. در شیهر 

این شیهر کیه الگیوی  11تهران و به تبع آن در منطقه 

هری سیبز شیشهر فشرده را داشته و هر روزه از فضای

آن کاسته و بر تراکم ساختمانی و جمعیتیی آن افیزوده 

توانید از حجیم گیردد، اگرچیه ایین رویکیرد مییمی

های منطقه مذکور بکاهد و بعلت وجود بافیت آلودگی

-فرسوده گسترده در سط  منطقه مورد مطالعه اجراییی

گیردد، امیا ایین پذیر مینمودن بیوفیلیک شهری توجیه

ایط منطقه مذکور، کیدامیک از مسئله که با توجه به شر

شدن در ایین منطقیه را الگوها بیوفیلیک قابلیت اجرایی

دارند، بسیار اساسی است. لیذا تعییین الگوهیای قابیل 

سازی در این منطقه از اهدا  ایین تحقییق بیوده پیاده

راهکیار اجراییی  18است که ابتدا به تعییین الگوهیا و 

آریار  ز جملیهریزی در منیابع مختلیف ااین نوع برنامه

سپس این میوارد در قالیب بتلی و نیومن اقدا  گردید. 

آشینا  کارشناسان این تحقیق کهای در اختیار پرسشنامه
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قیرار انید، بیودهبه شیهر تهیران و منطقیه موردمطالعیه 

ریییزی گرفتییه و الگوسییازی مناسییب جهییت برنامییه

در اییین  وفیلیییک در اییین منطقییه مشییخص گردییید.بی

اسیکوئر بیه ییا کیایگروهی تک 9تحقیق آزمون خی 

شیوندگان، گروهی پرسیشمنظور تعیین استقلال درون

استااده گردیده است تا مشخص گردد که آییا نظیرات 

یا باشند شونده از همدیگر مستقل میاین گروه پرسش

   .خیر

به منظور تعیین رتبیه و اهمییت هیر ییک از ایین 

 ها استااده شده اسیت. کیهها از میانگین پاسخشاخص

های بالیاتری در های با اهمیت بیشتر در ستونشاخص

 (.1جدول) جدول آورده شده است
 

 شهر تهران 41ریزی بیوفیلیک در منطقه تحلیل الگوهای برنامه .1جدول

 میانگین  های شهر بیوفیلیکالگوها و شاخص
 آزمون

 2خی 

 آزمون

 T 

الگوهای 

 قابل اجرا

 + 31/1 91/18 1/1 شهری مراتبدر سلسله هاافزایش احداث پارک

 + 91/1 11/31 1/1 های مقاو های سبز در ساختمانتعبیه دیوارها و با 

ها و تعبیه وری، گردهماییهای پیاده، فضاها و میادین عمومی جهت پیادهساخت زون

 هانماها و .... در آنها، آ عناصر طبیعی همچون فلاور باکس
9/1 19/189 91/1 + 

 + 91/1 11/31 9/1 ها به اشکال طبیعیتراشهها و پیکرتندیس.ها،ساخت مجسمه

های های کاهش صدای خودرو در اطرا  بزرگراهنصب دیوارهای کاشته شده و پانل

 آمد )با حاظ ناواپذیری معابر(وبزر  و پر رفت
1/1 11/11 11/9 + 

ای طبیعی هاحداث اماکنی جهت آموزش کودکان و آشنا نمودن آن ها با اکوسیستم

 ها به افزایش تحقیقات میدانی در این زمینه در اکوسیستم منطقهمنطقه و تشویق آن
81/1 91/19 18/9 + 

 + 11/1 11/31 1 افزایش کاشت گیاهان و درخت کنار معابر

کاری محدود توسط ها )امکان کشاورزی و گلهای شهری نزدیک به خانهبامچه

 مزارع عمومی -ی مناسب(هاها و زمینها در پارکخانواده
3/9 88/39 983/9 + 

 + 11/9 1/189 3/9 روها به اندازه مختلفترسیم عناصر طبیعی بروی دیوارها و پیاده

مبتنی بر طراحی  هایها جهت ساخت و طراحی ساختمانبینی تخایاات و یارانهپیش

 بیوفیلیک
3/9 31/18 11/1- + 

بیومورفیک که کاربران را الگوهای با عناصر در محیط و ساخت  طراحیحمایت از 

های عابر پیاده به فر  . مانند ساخت پلسازد با طبیعت ارتباط برقرارکنندقادر می

 ها و.....(داخلی حلزون

8/9 91/88 91/9 + 

 + 31/9 19/39 8/9 توسعه استااده از انرهی باد و خورشید

ساکنان در آخر هاته هنوردی گردی و کوهای طبیعتارائه امکانات و حمایت از گروه

 در پارکو ارتباط با طبیعت پاشی های آ و کارناوال
8/9 1/18 81/9 + 

هایی که مستقیما از طبیعت گرفته شده ها با نا گذاری معابر، میادین و ساختماننا 

 باشد. مانند  نا : گل لاله   به جای نا : لاله
1/9 89/11 19/9 + 

)افزایش سهم  و استااده در محل جهت آبیاری گیاهانهای شهری تصایه فاضلا 

 بخش خصوصی در این زمینه(
1/9 91/11 31/9 + 
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 1ادامه جدول 

 میانگین  های شهر بیوفیلیکالگوها و شاخص
 آزمون

 2خی 

 آزمون

 T 

الگوهای 

 قابل اجرا

)افزایش  ها و کود کمپوست برای استااده در محل برای گیاهانتوجه بیشتر به بازیافت زباله

 سهم بخش خصوصی در این زمینه(
1/9 11/13 33/9 + 

یا یک عنصر شاخص )ریزی جهت تمرکز بیشتر جمعیت در اطرا  یک پارک برنامه

 مراتبی منطقهنقل عمومی در سطو  سلسلهوطبیعی( و یک ایستگاه حمل
1/9 11/19 91/9 + 

 + 91/9 31/31 1/9 ها و سایر اماکن مذهبیسبز در گورستانگسترش فضای

 + 118/1 11/88 1/9 های اداریسازی ساختمانبیوفیلیک

ساخته که منطبق با فناوری سبزینه نمودن ساختمان نیز های پیشحمایت از صنعت خانه

 باشند
1/9 13/39 911/9 + 

ها، های بزر  و طبیعی با در  مشخصات بروی آناستااده از عناصر طبیعی همچون سنگ

آمد و وها در محل رفتها و هر عنصر موجود در طبیعت و قرارگیری آنوارهها، سنگصد 

 اماکن عمومی

1/9 1/191 119/9 + 

نماهای آ  در معابر و اماکن ها، آ های شهری، هرباریو ها و حو تعبیه آکواریو 

 عمومی
9/9 91/11 119/9 + 

 + 993/1 1/119 9/9 سایر نهادهای مرتبط انتشار مجلات مرتبط با گیاهان و جانوران توسط شهرداری و 

 + 131/9 93/39 9/9 حمایت از انتشار و توزیع پوسترهای گیاهان و حیوانات در سط  محلات

 + 119/1 9/918 9/9 ها میان ساکنانباکسهای گل، درختان، فلاورتوزیع عناصر طبیعی همچون گلدان

 + 113/1 1/181 9/9 هاو بازسازی شده با آّ  جاری درون آنها و نهرهای رو باز )بدون درپوش( ساخت آبراهه

 - 999/1 1/119 9/9 های سبز در معابراحداث دالان

ها تعبیه تجهیزات پارک و سایر اماکن عمومی به صورت متحرک و به نحوی که در زمستان

 گیری از نور خورشید را تسهیل نماید.امکان بهره
9/9 1/198 911/1 - 

 - 199/1 11/83 9/9 نورهای رنگارنگ که با حرکت و یا در طی زمان تغییر کند سایه و یا

های شهری جهت نگهداشت حیوانات اهلی توسط ها و جنگلهایی در پارکتعبیه مکان

 ها )حیوانی اهلی به نا  هر خانواده ( خانواده
1/9 1/191 919/1 - 

 - 981/1 9/181 9 تهیه کمربند سبز اطرا  و در مرز منطقه

های های بزر  رو به عناصر طبیعت ) بویژه ساختمانهایی با پنجرهساخت ساختمان

 عمومی( و ساخت  منازل با عناصر طبیعی همچون چو 
8/9 98/18 18/1- - 

های موسو  به باغ بارانی )که قابلیت جذ  و نگهداشت آ  باغ -های شهریساخت باغ

 آورند(باران را برای ریشه گیاهان فراهم می
8/9 31/11 18/1- - 

 - -13/1 9/119 8/9 روهای سبز با قابلیت ناواپذیری آ هساخت پیاد

هلال، طاق، گنبد در ساخت  -ای مرمی شکل، بیضی مانند و لولهحمایت از اشکال تخم

 اماکن
1/9 13/88 81/1- - 

-یشی( موجیپوشاندن بافت و دیوارهای شهر با عناصری )همچون پارچه و یا صاحات نما

 مانند که با برخورد نور و یا نسیم به آن ها مو  زده و بدرخشند
1/9 13/31 31/1- - 
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 1ادامه جدول 

 میانگین  های شهر بیوفیلیکالگوها و شاخص
 آزمون

 2خی 

 آزمون

 T 

الگوهای 

 قابل اجرا

های های شهری که از نور داخل جنگل الها  پذیرد )جنگل نور شامل دکلنورپردازی

کند و از طریق فعل و اناعال نور ی تغییرات فصلی تغییر میباشد که به واسطهوری مین

 کند(احساس وجود جنگل را در افراد ایجاد می

1/9 81/89 91/1- - 

خصوصی های استاندار در سط  منطقه و حمایت شهرداری از بخشوحشاحداث باغ

 در این زمینه
1/9 9/189 99/9- - 

ها و اماکن فروش و نگهداری ی حیوانات خانگی توسط خانوادهحمایت از نگهدار

 حیوانات
1/9 19/81 19/9- - 

 - -91/9 11/81 1/9 های عمومی ها و مکانها و گیاهان در ساختمانحمایت از انتشار رایحه گل

 (1931های تحقیق، یافته): مأخذ

 

بیه منظیور تعییین هیایی کیه در این تحقیق پاسیخ

ریزی بیوفیلیک شهری که از دییدگاه رنامهالگوهایی از ب

کارشناسان شهری قابلیت اجرا در منطقه مورد مطالعیه 

داری ای و با سط  معنیینمونهتک Tرا دارد، از آزمون 

درصد استااده شده است. این آزمون جهیت تعییین  1

-دار بین میانگین هر یک از شیاخصهای معنیتااوت

هیا ییک از پاسیخبعنوان حد متوسط هیر  9ها و عدد 

دهید کیه هیر این آزمون نشان می انتخا  شده است.

هییای داده شییده آیییا از یییک میییزان یییک از پاسییخ

نتیایج  داری دارد یا خیر.فاصله معنی( 9)عدد مشخص

( آمیده اسیت. در ایین آزمیون 1در جدول ) Tآزمون 

دار یها دارای تایاوت معنیهای که میانگین آنشاخص

  Sig<0/05باشیند، بیا میی از میانگین نظیری تحقییق

هیای بیا اند، کیه در ایین مییان شیاخصقابل مشاهده

های با قابلیت اجراییی عنوان شاخصهمیبت ب  Tمیزان

شیهر تهیران انتخیا   11سازی منطقه جهت بیوفیلیک

 هییای بییا تاییاوت میبییت معنییادارانیید. شییاخصشییده

(Sig<0/05) ( 1( در جیدول)9از سط  متوسط )عدد

   آورده شده است.با علامت )+( 

طبق نظر کارشناسان تحقیق اولیین شیاخص شیهر 

ی میورد مطالعیه ضیرورت بیوفیلیک که بیرای منطقیه

 مراتب شیهریدر سلسله هاافزایش احداث پارکدارد، 

هیا و با بررسی آخیرین آمیار سیازمان پیارکباشد. می

فضای سبز تهران مشخص گردید که این منطقه دارای 

بیرای هیر نایر در  کهباشد. میپارک مترمربع  811391

و در مترمربیع پیارک و بوسیتان  9این منطقه کمتیر از 

کیه بیا  وجود داردسرانه فضای سبز مترمربع  1حدود 

مترمربع فضای سیبز در سیط   18حداقل میزان سرانه 

شاخص دیگیر در  از سوی دیگر، فاصله دارد. ،متوسط

هیای در کنیار احیداث پیارک رییزی بیوفیلییکبرنامه

سیبز تیر احیداث فضیایهیای نوآورانیهری، گزینهشه

توسیط  دیوارها و معیابر منطقیه هاهمچون سبزنمودن

کارشناسان تحقیق در راسیتای شیهر بیوفیلییک میورد 

   است. توجه قرار گرفته
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اقدامات اجرایی چندانی در ایین زمینیه  تا به امروز

در منطقه مورد مطالعه و شهر تهران صیورت نپذیرفتیه 

ه در طی سیالیان اخییر در شیهرداری تهیران است. البت

 ایجیاد ها بیرایبا  و ساختمان نمای  رفیت از استااده

 مشیارکت مورد توجه قرار گرفته و جلیب سبز فضای

 در سیال سیبز فضیای توسیعه و ایجیاد در شیهروندان

اسیت.  تصویب گردییدهدر شورای شهر تهران  1981

تهیران البته از آن جهت که این مصوبه برای شهرداری 

آور نبیوده اسیت، در ایین جنبه تشویقی داشته و الیزا 

زمینه تاکنون اقدامات اجراییی در سیط  منطقیه میورد 

 .مطالعه صورت نپذیرفته است

منطقیه مییورد  ،بیر طبیق نظییر کارشناسیان شییهری

هیای ای از بافیتبه سبب داشتن سط  گستردهمطالعه 

های بازسازی و فرسوده شهری که در چارچو  طر 

رییزی ها برنامهبرای نوسازی آن ازی بافت فرسودهبهس

باشید، های وسیع در حیال انجیا  مییگذاریو سرمایه

معمیاری فیر ( و طراحی بیومورفیک )زیستتوجه به 

توانید میک یبیوفیل ریزیدر برنامه (مبنازیست) بیونیک

 .موردتوجه قرار گیرد

ریزی بیوفیلیک شیهری، تیراکم جمعییت در برنامه

نقیل عمیومی و ییک وا  یک ایسیتگاه حمیلدر اطر

با عملکرد بیولوهیک در سط  محلیه و در کنیار  پارک

گردد که تراکم جمعییت پیس از بینی مییکدیگر پیش

فاصله گرفتن از این مرکزیت محلات و سیایر سیطو  

یابید. در بررسییی مراتیب شییهری کیاهش میییسلسیله

 رییزی وهای داده شده توسط کارشناسان برنامیهپاسخ

 ضیرورتیزیست، مشخص گردید که این گزینه محیط

بالاتر از سط  متوسط جهت اجرایی نمیودن دریافیت 

ایین اجراییی نمیودن کارشناسیان البتیه  نموده اسیت.

رییزی جیامع و بلندمیدت نیازمنید برنامیهرا شاخص 

 اند. دانسته

هیای گیذاریریزی شهری بیوفیلییک نیا در برنامه

گیر توانید تیداعیه میاماکن شهری نیز از آن جهت ک

گییرد عناصر مختلف طبیعت باشد، مورد تاکید قرار می

ی مییورد مطالعییه کییه ضییرورت اجییرای آن در منطقییه

توسط کارشناسان تحقیق مورد تاکید قرار گرفته اسیت. 

مشیخص  پذیرفته در این تحقیقصورتهای با بررسی

های ایین محله دردودی، عمیر از موارد م هگردید که ب

های اصلی بیشیتر گذاری معابر و خیاباننا برای  منطقه

استااده گردیده که بیشیتر جنبیه ملیی و ییا  هاییاز نا 

های طبیعیی کیه بصیورت مذهبی داشته و کمتر از نا 

 .مستقیم یادآور طبیعت باشد، استااده شده است

ریزی شهرها بر اساس رویکرد بیوفیلیک، در برنامه

-ر طبیعت در قسیمتآوردن تصاویر عناصر موجود د

هایی از شهر که امکان تعبیه این عناصر بصورت زنیده 

ایین،  گیردد.باشید، توصییه اکیید مییامکان پذیر نمی

شاخصی بوده که بیرای منطقیه میورد مطالعیه جهیت 

مورد تاکیید  "ریزی بیوفیلیکمحوری و برنامهطبیعت"

هیای مییدانی صیورت بیا بررسییقرار گرفتیه اسیت. 

حقییق و اطلاعیات شیهرداری منطقیه پذیرفته در این ت

در  اًمورد مطالعه مشیخص گردییده اسیت کیه جمعی

دیوارنگاری در کل منطقه ربت شیده اسیت  11حدود 

عدد آن مرتبط بیا طبیعیت و  91 تعدادکه در این میان 

ایین ی که سیرانهعناصر موجود در طبیعت بوده است 

 نار ساکن منطقیه ییک عیدد 19188 برای هرتصاویر 

 رقیم انیدکیکه  باشد،میمرتبط با طبیعت شته دیوارنگا

 باشد.می
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سازی که بیا توجیه های بیوفیلیکشاخصاز دیگر 

به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقیه میورد 

 ضیرورت اجراییی داردطبق نظر کارشناسیانی مطالعه 

ها به شکل عناصیر طبیعیی ها و تندیسهتعبیه مجسم”

های مییدانی ا بررسیمنطقه است. ب "در اماکن مختلف

تهیران، در  11صورت پذیرفته و آمار شهرداری منطقه 

مجسمه و تنیدیس در سیط  منطقیه میورد  18حدود 

تنهیا  مطالعه نصب و تعبیه شده است که از این تعیداد

 بر ایین اسیاس کهباشد میدر موضوع طبیعت مورد  1

نایر سیاکن منطقیه ییک مجسیمه و  هزار 18برای هر 

در شیهرهای  .وجیود دارد طبیعیتمیرتبط بیا  تندیس

های صیوتی بیا بیوفیلیک به تلاش جهت کاهش آلاینده

های ساخته شیده استااده از تعبیه دیوارهای سبز و پانل

-ضل در اطرا  معابر بویژه بزرگیراهمختص به این مع

گیردد. بیرآورد گردییده حجیم بالیایی از ها تاکید میی

ابیل آلودگی صوتی معیابر از طرییق دیوارهیای سیبز ق

در منطقه مورد مطالعیه نییز کیه دارای  باشد.کاهش می

کیلومتر شبکه بزرگراهی شامل بزرگراه امیا   18حدود 

هیای گیردد، حیریمعلی، بسیج، محلاتی و افسریه میی

هییای وسییاز رعایییت نگردیییده، و سییاختمانسییاخت

انید، مسکونی در کمترین فاصله از بزرگراه قرار گرفتیه

ی هوا و صیوتی را در اطیرا  هاکه این مسئله آلودگی

-. از ایینتشدید نموده است ،های نامبرده شدهبزرگراه

توسیط رییزی بیوفیلییک نییز این شیاخص برنامیهرو 

 مورد توجه قرار گرفته است.تحقیق این کارشناسان 

 و پیشنهاداتگیری نتیجه .1

رییزی بیوفیلییک تلاش گردید برنامهدر این تحقیق 

فشییرده و  لییه شیهرهایبیرای شیهر تهییران کیه از جم

اییین شییهر،  11باشیید و منطقییه متییراکم کشییور مییی

الگوسازی شده و راهکارهای عملیی جهیت اجراییی 

ا توجه بیه شیرایط آن بریزی در نمودن این نوع برنامه

فرهنگی و کالبدی ارائیه گیردد.  –اقتصادی، اجتماعی 

این تحقیق نشیان داده اسیت کیه منطقیه  یولیهنتایج ا

شهر تهیران دارای قابلییت و پتانسییل  مورد مطالعه در

ریزی بیوفیلیک در ایین شیهر بیه مناسبی جهت برنامه

باشید. در سبب دارا بودن بافت فرسیوده گسیترده میی

تیوان ها میسازی این بافتطی مراحل احیا  و باززنده

بینیی ریزی بیوفیلیک را پیشبسیاری از الگوهای برنامه

شیان داده اسیت کیه و اجرا نمود. نتایج ایین تحقییق ن

رییزی بیوفیلییک از جملیه الگوهای متنوعی از برنامیه

هیای سیبز در تعبییه دیوارهیا و بیا "هیا تیرین آنمهم

هیای پییاده، سیاخت زون"و  "هیای منطقیهساختمان

در منطقییه مییورد مطالعییه  "فضییاها و میییادین عمییومی

قابلیت اجرایی دارند. دیگر نتایج نشان داده اسیت کیه 

گانیه شیهر تهیران بیه لحیاظ 99منیاطق  بندیدر رتبه

-ریزی بیوفیلیک، شیاخصداشتن اولویت جهت برنامه

بییا وزن  "سییط  سییرانه فضییای سییبز منییاطق"هییای 

هیای هیوا و صیوتی هیر آلودگی"(، شاخص 911/8)

مساحت بافت فرسیوده "و پس از آن شاخص  "منطقه

گیذاری بیشیتری ( از تیاریر111/8بیا وزن ) "هر منطقه

 برخوردارند.

سایر نتایج تحقیق در این منطقیه نشیان داده اسیت 

رییزی بیوفیلییک در که جهت اجراییی نمیودن برنامیه

 بیه منطقه مورد مطالعه )و همچنین در شهر تهران( نیاز

های مناسب بیه منظیور ها و برنامهمطالعه و تهیه پروهه

هیای صینعت آوریهیا و فینانتقال و بهبیود تکنییک

هییای سییبز( از ا و بییا بیوفیلیییک )از جملییه دیوارهیی



  شمارۀ اول                                              مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                          11

 

 شییهرهای پیشییتاز در اییین زمینییه در سییط  جهییانی

)همچون سنگاپور، پرتلنید آمریکیا، بیرلین آلمیان( بیه 

-هیای جغرافییایی، آ ها بیا زمینیهمنطقه و انطباق آن

در  .وجیود داردوهوایی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه 

-که جهت اجیرای برنامیه این تحقیق مشخص گردید

-ک در منطقه مورد مطالعیه، میدنظر قیرارریزی بیوفیلی

هیایی در هنگیا  دادن حقوق میالکین و ارائیه مشیوق

هیای ها ضروری است. مشیوقمندی از حقوق آنبهره

توانید میالکین خصوصیی را ترمییب مناسب مالی می

مطالعیات نماید تا ملک خود را با طبیعت تلایق نمایند. 

یلییک در ریزی شیهری بیوفاین تحقیق در زمینه برنامه

هیای منطقه مورد مطالعه نشیان داده اسیت کیه بحیث

ها کیافی نبیوده اقتصادی به تنهایی برای این نوع برنامه

هیا و های اجتماعی، محیطی و نیوآوریو نیاز به زمینه

باشید. چنیین هیا مییتجربیات جهانی در ایین حیوزه

تجربیییاتی بییر اهمیییت زیباسییازی و افییزایش قابلیییت 

چالش های مییر قابیل انیدازه زیست شهرها و کاهش 

 گیری شهری تاکید دارند. 

ی نتییایج اییین تحقیییق بییا بطییور کلییی بییا مقایسییه

-زیسیتی محییطپذیرفته در زمینیهتحقیقات صورت

تیوان بیه میی ی علمی کشیورشهری در سط  جامعه

زیسیت این تحقیق در نگرش به محییط متااوت نتایج

ن تحقییق بیشتر نتیایج ایی .شهرهای فشرده اشاره نمود

مبتنیی زیست منطقه میورد مطالعیه جهت ارتقا  محیط

ی شیهری مدرنیستی به این حیوزههای پستبر دیدگاه

مکتیب فلسیای توان در چارچو  ها را میبوده که آن

. نتایج این تحقییق علیاوه بیر ارزیابی نمودرفتارگرایی 

هیای جنبیه ههای عینی ادما  طبیعت در شهرها بیجنبه

اسیت. از سیوی  نییز توجیه نمیودهن آاهنی و روانی 

ی نتایج این تحقیق با تحقیقیات مشیابه دیگر با مقایسه

و معتبر در سط  جهیانی از جملیه تحقیقیات بتلیی و 

توان تاکیید نمیود کیه بیه علیت ضیعف در نیومن می

هیا مباحث تئوریک، علمی و تکنولوهیکی، زیرساخت

زیسیت و منابع مالی اختصاص یافته به مبحیث محییط

تیر هیای عیالیبسییاری از جنبیه ،شهرهای کشیور در

رهای کشیور شیهبسییاری از ریزی بیوفیلیک در برنامه

جهیان قابل اجرا نبوده و در مقایسه با شهرهای پیشتاز 

مسیری کیه  اند.در این زمینه در ابتدای مسیر قرار گرفته

 نیازمند عبور از روزمرگی در شهرهای کشور و توجیه

 باشد. زندگی شهروندان میتر های عالیبه جنبه

اقییدامات عملییی در زمینییه اجییرای از مهمتییرین  

تیوان بیه میی تهیران 11ریزی بیوفیلییک منطقیه برنامه

-ها با توجیه بیه پاسیخ. این اقدا موارد زیر اشاره نمود

های کارشناسان تحقیق به ترتیب اهمییت آورده شیده 

 :است

از  سیبز ها و دیوارهایتوجه بیشتر به توسعه با  -

 های منطقه. جمله در اطرا  بزرگراه

هیا فراهم نمودن امکان ساخت و تعبیه مجسیمه -

بییا تییم طبیعییی در محلییات توسییط  یهییایو تنییدیس

گذاری هر یک از ایین عناصیر بیه نیا  ها و نا خانواده

 همان خانواده و یا فرد. 

داری و کاشت فضیاهای واگذاری مسئولیت نگه -

سیاکنین جهیت کاشیت  هیای منطقیه بیهسبز و پارک

گیاهان بومی و مقاو  به خشکی توسط این گیروه. بیا 

هییای شییهرداری جهییت هاییین روش بخشییی از هزینیی

کاشت و نگهداری فضای سبز منطقه نییز کیاهش میی 

 یابد.
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رییزی بیوفیلییک از دیگر الزامات اساسی برنامیه -

مطالعه، افزایش آگاهی و جلیب توجیه  در منطقه مورد

پیامیدهای عید  ارتبیاط کودکیان بیا  ساکنین منطقه به

طبیعت و افیزایش امکیان ارتبیاط، مطالعیه و آشینایی 

های طبیعی منطقیه کودکان منطقه با محیط و اکوسیستم

 باشد. های آموزشی میاز طریق برگزاری کلاس

جهیت ای نامیههیای آیییندسیتورالعملتدوین  -

اجییرای برخییی الگوهییای بیوفیلیییک در منطقییه مییورد 

ز جملییه  محییدودیت در اسییتااده از نماهییای مطالعییه ا

ها و ضرورت ارتباط نمای سیاختمان هیا بیا ساختمان

 عناصر طبیعت. 

گردی نوردی و طبیعتهای کوهگروهاز حمایت  -

 های مرتبط با طبیعت در منطقه.و برگزاری کارناوال

هیای بیومی در منطقیه تشکیل و تشویق انجمن -

ننید انجمین جهت حاظ عناصیر مختلیف طبیعیی. ما

بیومی و سیایر  حاا ت از حیوانیات، انجمین گیاهیان

 های سبز.انجمن

ساکنان منطقه به فعالیت سازی و تشویق فرهنگ -

 -های روسیتافعالیت ساز از جملهاقدامات بیوفیلیکدر 

همچیون  یهیایشهری نظیر کاشت گیاهیان در مکیان

 ل و یا نگهداری از حیوانات خانگی.جلوی مناز

هیای سیبز در معیابری کیه عبییه دالیانایجاد و ت -

   .قابلیت اجرا در این زمینه را دارند

هیا تصایه فاضیلا  آوری ومدیریت بهینه جمع -

های خصوصی و دولتیی جهیت اسیتااده توسط بخش

 در مصار  آبیاری گیاهان در سط  منطقه.

شییهروندان منطقییه بییا اصییول  نمییودن آشیینایی - 

با چیا  پوسیترها  بیوفیلیک و مسائل مرتبط با طبیعت

 و مجلات. 
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