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Extended abstract
Introduction
Nowadays, cities are increasingly dominated by buildings, and, they have become as
laboratories for the supply of human ambitions among the fortresses of concrete, steel and glass
with the least natural space, so that the lack of biodiversity in these cities is quite noticeable.
This has led to disrupt natural spaces with urban spaces, evacuate cities from natural
environments, divert urban residents from their inherent needs for communication with nature
and also it causes change of their perceptions of the natural environment. The existence of these
issues and the recognition of humanity's inherent need to communicate with nature has led to
biophilic as a new approach. The aim of present study is to analyze the ranking and feasibility of
biophilic approach indicators in 9th and 10th districts of Tehran. These districts due to the
proximity and uniformity of the environment have same conditions and according to the lack of
green spaces, open space, their geographical location in the city, the presence of worn-out
textures and so on , a greater portion of different types of pollution and environmental issues
have been devoted to them than other ones. Accordingly, these two districts were selected in
order to reduce environmental problems and provide a suitable model for overcoming these
issues and considering biophilic city's mission in protecting and enhancing natural spaces in the
city. Based on the purpose of the study, the research questions are as follows:
-What are the most important factors affecting the realization of the biophilic city in 9th and
10th districts of Tehran ?
-What is the current status of 9th and 10th districts of Tehran from the viewpoint of localized
indicators of biophilic urban planning?
Methodology
The present study is descriptive-analytical and applied in terms of content and methodology.
The required data and information were collected through the library and field method. In this
study, the main and global indicators of biophilic city have been identified by reviewing articles
and theoretical literature. These indicators were localized by 10 faculty members and PhD
students in the fields of geography and urban planning and the environment who had essays,
books, and studies on the subject and environment of the case study. After saturating the
experts' opinion about the indigenous research indicators, they were selected as the final
research indicators. The Swara method is used for data analysis.
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Results and discussion
According to experts, the index of institutions and organizations with a coefficient of 2.37,
biophilic infrastructure with a score of 1/65, biophilic attitudes and awareness with a score of
1/20, and finally biophilic activity with a score of 0/99, have been identified as the most
important indicators, respectively. So The necessity of considering these indicators based on
their priority will lead to feasibility of the biophilic city within the case study. The impact of
these indicators (either directly or indirectly) has an important role in determining the status of
the study area in terms of biophilic urban planning according to the results of experts’ ideas.
The status of 9th and 10th districts of Tehran are in a suitable situation in terms of infrastructure
and condition indicators, number of gardens, total private and public green space, and also
among the indicators of activity index, being curious about the environment .as the results of the
waspas method showed, district No.9 is more desirable than No.10 ones.
Conclusion
Swara test results show that according to experts, institutions and organizations index with a
final weight of /.3705, biophilic infrastructure with a weight of 1.65769, biophilic attitudes and
awareness with a final weight of 1.20999 and finally biophilic activities with Weight of 0.99994
were identified as the most important indicators, respectively. Also, according to the results of
waspas test, district No.9 with Qi value equal to 0.081207 is more suitable in terms of feasibility
of biophilic indexes than district No.10. Biophilic urban planning is a new approach and as a
manifestation of a sustainable city. In Iran's metropolitan areas where sustainable development
is rapidly undercut by environmental and ecological problems, the urban biophilic model can
play an essential role as a localized sustainable development model. According to the results of
the studies were done, the biophilic urban planning approach has the potential to provide a wide
range of social and psychological benefits to residents as well as environmental, functional and
economic benefits to major cities. Therefore, in order to exploit the benefits of this approach
and its feasibility in cities, a systematic and comprehensive study of environmental, social,
economic, and other conditions and characteristics is necessary. Therefore, it can be stated that
although the studied areas in terms of such biophilic indicators have an appropriate condition,
the situation of these two districts is in an unsuitable condition. And the current situation in
these two areas has made it difficult to achieve feasibility of biophilic indicators.
Keywords: Biofilia, biophilic city, 9th and 10th districts of Tehran.
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الگوی تحققپذیری شاخصهای بومی شهر بیوفیلیک
−

مطالعه موردی :مناطق  9و  10کالنشهر تهران

زهرا تردست – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
آزیتا رجبی -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
ابوالفضل مشکینی  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1398/10/12 :

پذیرش مقاله1399/02/12 :

چکیده
امروزه در شهرها افزایش بیرویه جمعیت ،توسعه بیضابطه ساختمانها و صنعتی شدن شهرها و بهتبع گسیختگی
میان فضاهای شهری و طبیعی بدون توجه به آسایش و سالمت افراد و وجود مشکالت زیسـتمحیطی ناشـی از
آن ،بحرانهای جدی را برای جوامع شهری به وجود آورده است .وجود این مسائل و تشخیص نیاز فطری انسانها
برای برقراری ارتباط با طبیعت ،رویکرد نوین بیوفیلیک را در پـی داشـته اسـت .پـژوهش حاضـر باهـدف تحلیـل
رتبهبندی و تحققپذیری شاخصهای رویکرد بیوفیلیک در مناطق  9و  10شهر تهران بـه بررسـی ایـن موضـوع
پرداخته است .روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی میباشد .جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان و
متخصصین رشتههای برنامهریزی و طراحی شهری و محی زیست میباشند که از میان آنهـا  30نفـر بـهعنوان
نمونه آماری به روش در دسترس انتخاب شـدند .بـرای تجزیـهوتحلیل دادههـای پـژوهش از روش  SWARAو
 WASPASبهره گرفتهشده است .نتایج آزمون سوارا نشان میدهد که بر اساس نظر خبرگان شـاخص نهادهـا و
سازمانها با وزن نهایی  ،2/3705زیرساختهای بیوفیلیکی با وزن  ،1/65769نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیکی با
وزن نهایی  1/20999و درنهایت فعالیتهای بیوفیلیـک بـا وزن  0/99994بـه ترتیـب بااهمیـتترین شـاخصها
شناساییشدهاند .هم نین بر اساس نتایج آزمون واسپاس ،منطقه  9با مقدار  Qiبرابر با  0/081207ازنظـر میـزان
تحققپذیری شاخصهای بیوفیلیک در وضعیت مناسبتری نسبت به منطقه  10قرار دارد.
واژگان کلیدی :بیوفیلیا ،شهر بیوفیلیک ،مناطق  9و  10شهر تهران.

 . −این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم زهرا تردست در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
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مقدمه
امــروزه شــهرها بــهطور فزاینــدهای تحــت ســلطه ســاختمانها قرارگرفتهانــد و بــهعنوان آزمایشــگاههایی بــرای عرضــه
جاهطلبیهای انسانها ،در میان قلعههای از بتن ،فوالد و شیشه با کمترین فضای طبیعـی تبـدیل گشـتهاند ،بهطوریکـه
عدم تنوع زیستی در این شهرها کامالً محسوس است .این امر ضـمن اینکـه موجـب گسـیختگی فضـاهای طبیعـی بـا
فضاهای شهری و تخلیه شهرها از محی های طبیعی شده است شهرنشینان را از نیازهای ذاتیشان به ارتباط بـا طبیعـت
دور کرده است و موجب تغییر ادراکات آنها از فضاهای طبیعی میشود.
عصر تکنولوژی این اعتقاد را تسهیل نموده که انسانها میتوانند ارتباط خود با طبیعت را نادیده بگیرند .این توهم باعـ
تخریب محی زیست و جدایی بشریت از سیستمها و فرآیندهای طبیعـی شـده اسـت ( .)Kellert et al,2008:53ایـن
پارادایم غالب ،بیگانگی فزاینده انسانها با طبیعت و از دست دادن معنای مکان و فضـای طبیعـی را موجـب شـده اسـت
( .)Kellert,2012:34منشاا این ایده که طبیعت میتواند بهعنوان مسکن انسـان در نظـر گرفتـه شـود را میتـوان در
دیدگاه انسانمحوری (که در آن طبیعت در مقابل بشریت تعریفشده است) یافت .طبق نظر بتسون ،بحران اکولوژیکی بـا
پیشرفت تکنولوژی ،رشد جمعیت و رویکرد گمراه (نوعی از تفکر غربی) ،با رواب انسانی ایجادشده است ،چراکه تشخیص
نمیدهد موجودی که میتواند در مقابل محی خودش موفق شود ،درنهایت خود را نابود میکند ،زیرا از ساختاری که بـه
آن تعلق دارد دور میشود ( .)Scandurra,2001:110توسعهای که طـی  100سـال گذشـته رخداده اسـت ،بـهویژه در
نتایج انقالب صنعتی ،بهطور قابلتوجهی محی طبیعی را تضعیف کـرده اسـت ( )Mc. Coy & Evans,2002:411و
موجب شده تا انسان را از جهان طبیعی جدا سازد ( .)Kellert,2005:43این در حالی است که تکامـل بشـریت ارتبـاط
نزدیکی با طبیعت دارد و کیفیت این ارتباط در سالمتی ،احساسات ،فرهنگ و اندیشه منعکس میشـود کـه هـر فـرد یـا
جامعه بیانگر آن است ( .)Totaforti,2018:8بااینوجود ،در دوران مدرن ،در فضاهای ساختهشده نهتنها نقـش طبیعـت
در حاشیه قرارگرفته ،بلکه سالمت و شادی افراد هم نادیـده گرفتهشـده اسـت ( .)Kellert,2012:42تصـور شـهرهای
معاصر ،تماس با طبیعت و زندگی در محی سبز است ،امـا درعینحـال ،بحـران زیسـتمحیطی و اکولـوژیکی شـهری را
افزایش میدهد و اغلب بهعنوان فضای ضد شهری و ساختهشده از ساختمانهای انفرادی و کاربریهای زمـین توصـیف
میشوند ( .)Totaforti,2017:592ازاینرو نیاز به یک رویکرد نوین در برنامهریزی شهری با اتخاذ بهترین ادراکـات از
برنامهریزی و طراحی شهری و همسو با محی طبیعی احساس میشود ،چنین رویکردی ،بیانگر ویژگیهـای برنامـهریزی
شهری بیوفیلیک میباشد که طبیعت را الگو ،تدبیر و مشاور میداند ( .)Benyus,2002:31برنامهریزی شهری بیوفیلیـک
ابتکاری نوین و خالقانه میباشد که در سالهای اخیر توس کشورهای آمریکایی و اروپایی موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت.
این رویکرد بر اهمیت حفاظت ،توسعه و احیاا طبیعت در محی های ساختهشـده شـهری تأکیـد میکنـد و سـعی دارد تـا
ارتباط بین شهرها را با طبیعت تقویت کند این ارتباط میتواند مستقیم ،غیرمستقیم و یا حتـی تشـابهی هماننـد معمـاری
الهام گرفته از طبیعت اتفاق بیافتد .حتی سایر ارتباطات با طبیعت بهجز ارتباط مستقیم و هـر عملـی کـه باعـ شـود تـا
نمودی از طبیعت در زندگی شهری جاری گردد ،خود حرکتی درخور در زمینه بیوفیلیک است .با توجه به وضعیت موجود و
فعلی کشور ازلحاظ فضای سبز ،کمآبی ،آلودگیهای زیستمحیطی ،از بین رفتن تنوعهای زیستی و زیستگاههای شـهری
و اکوسیستم ناپایدار شهری و از طرفی دیگر نیاز انسانهای شهرنشین به ارتباط با طبیعت ،ضـروری اسـت تـا تمهیـداتی
مناسب برای جلوگیری از افزایش روزافزون این مشکالت و تهدیداتی که برای سالمتی شهرنشینان در پی دارد ،اندیشیده
شود .در این میان الگوبرداری از تجربیات سایر کشورها که در این زمینه موفق عمل کردهاند ازجمله برنامهریزی شـهری
بیوفیلیک می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با مشکل دوری از طبیعت و پیامدهای منفـی آن باشـد .ایـن امـر نیازمنـد
مطالعه و بررسی میزان تحققپذیری شاخصهای بیوفیلیک و بومیسازی ایـن شـاخصها اسـت چراکـه تـاکنون از ایـن
رویکرد در کشورهای توسعه یافته با محی و شرای کامالً متفاوت مورداستفاده قرارگرفتـه اسـت .بنـابراین نیـاز اسـت در
هنگام طراحی و برنامهریزی به زمینههای بومی اجتماعی ،جغرافیایی ،اقتصادی ،تاریخی و نهادی شهر اهمیـت داده شـود
تا الگو شهری بیوفیلیک با توجه به این شرای بومیسازی شود .عوامل تعیینکنندهای که برای بومیسازی ایـن رویکـرد
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میتوان متصور شد :محی (زیرساختها و شرای ) ،مردم (شـهروندان) ،دولـت (نهادهـا و سـازمانها) ،سـاخت و الگـوی
شهری است .میزان اهمیت هریک از این عوامل در تحقق این رویکرد متفاوت است .ازاینرو نیاز اسـت تـا ایـن عوامـل
ازنظر میزان اهمیتشان در تحققپذیری برنامهریزی شهری بیوفیلیک مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار گیرند .به نظر میرسد
گام اول برای بومیسازی و تحقق شهر بیوفیلیک به رسمیت شناختن آن (بهعنوان یک برنامهریزی رسمی و بهطور مداوم
و جامع) از سوی دولت و مسئولین باشد چراکه این امر ممکن است با موانع مهم و سیستماتیکی مواجه شود که تحقق آن
را محدود میکند .هم نین در نظر نگرفتن خواستهها و انتظارات جامعه و عدم انطباق با محی محلی میتوانـد موفقیـت
این الگو را کاهش دهد .ازاینرو این رساله تالش دارد تا با بازنگری در دانش علمی و شیوههای انجـام آن در کشـورهای
غربی این نوع از برنامهریزی را در شرای کامالً متفاوت کالنشهر تهران ،بومیسازی کند .برای این کار نیاز است هر دو
طرف در توسعه این رویکرد ،یعنی کسانی که اثرگذار هستند و کسـانی کـه تحـت تـأثیر ایـن برنامـهریزی قـرار دارنـد و
هم نین محیطی که قرار است تا این الگو در آن پیاده شود ،موردبررسی قرار گیرند .در این میان شهر تهران نیـز از ایـن
قاعده کلی مستثنی نبوده و در طی چند سال اخیر با رشد بیرویه جمعیت و ساختمانسازی مواجه شده است بهگونهای که
فضاهای باز و سبز محدوده بهشدت در معرض تخریب و تغییر کاربری قرارگرفتهاند .این امر انبوهی از مشکالت و مسائل
زیستمحیطی هم ون گسیختگی فضای شهری با فضای طبیعی ،از بین رفتن تنوعهـای زیسـتی ،تشـدید آلودگیهـای
زیستمحیطی ،کمبود سرانه فضای سبز شهری نسبت به سطح استاندارد ملی و جهانی و  ...را در پی داشته است .تا جایی
که بهعنوان مهمترین مسائل شهر تهران مطرح میباشند .شایانذکر است که عدالت فضایی در زمینه برخورداری منـاطق
و محالت مختلف شهر تهران از فضای سبز وجود ندارد و در این خصوص توزیـع عادالنـهای در منـاطق  22گانـه شـهر
تهران صورت نگرفته است .بهواسطه این امر سطح مسائل و معضالت زیستمحیطی بعضی از مناطق کالنشـهر تهـران
بیشتر از سایر مناطق است و ایـن باعـ ایجـاد تفاوتهـای فضـایی – جغرافیـایی در زمینـه فضـای سـبز و مشـکالت
زیستمحیطی در کانون مناطق کالنشهر تهران شده است .مناطق  9و  10شهر تهران ازجملـه ایـن منـاطق بـه شـمار
میروند که بهواسطه همجواری و یکسان بودن محی از شرای تقریباً یکسانی برخـورد دارنـد در ایـن دو منطقـه سـطح
فضاهای سبز نسبت به سایر مناطق کمتر است ،بهگونهای که در سال  ،1396منطقه  9از مجموع فضای سبز شهر تهران
تنها  2درصد (این منطقه کمترین تعداد پاركهای شهری در بین منـاطق شـهر تهـران را دارد) و منطقـه  10تنهـا 0,58
درصد (منطقه  10کمترین میزان سرانه در بین مناطق شهر تهـران دارد) را دارا میباشـد (سـال نامـه آمـاری شـهرداری
تهران .)1396 ،منطقه  9بهعنوان دروازه غربی شهر تهران به دلیل وجود کاربریهای پایانه ،فرودگـاه و مراکـز نظـامی و
صنعتی و تردد بیشازحد خودروها (منطقه  9با  76دسیبل بیشترین میزان آلودگی صوتی را دارد) ،و منطقه  10بـه دلیـل
تراکم باالی جمعیت و باالتر از سطح استاندارد و شهر تهران ( 4برابر سطح استاندارد و  2برابر میـانگین شـهر تهـران) و
بافت فرسوده (رتبه اول در بافت فرسوده دارد) بنابراین میتوان گفت بیشترین سـهم انـواع آلودگیهـا و مسـائل محـی
زیستی و کمبودها و تراکمها به این مناطق اختصاص دارد .بر همین اساس جهت کاهش مسـائل زیسـتمحیطی و ارائـه
الگویی مناسب برای برونرفت از این مسائل و با توجه به رسالت شهر بیوفیلیـک در زمینـه حفاظـت و تقویـت فضـاهای
طبیعی در شهر و نیاز این دو منطقه بهعنوان مطالعه موردی پژوهش حاضر انتخاب گردیدهاند .هدف این پژوهش ارزیـابی
تحققپذیری شاخصهای شهر بیوفیلیک در منطقه  9و  10شهر تهران و شناسایی کمبودها و ضعفهای موجـود در ایـن
زمینه می باشد تا راهکارهای مناسب و درخور ارائه شود و بستر ارتباط بین مردم و محی طبیعی هرچه بیشتر فراهم شود.
با توجه به هدف پژوهش سؤالهای پژوهش به شرح زیر است:
 مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق شهر بیوفیلیک در مناطق  9و  10کالنشهر تهران کدماند؟
 وضعیت موجود مناطق  9و  10کالنشهر تهران از دیدگاه شاخصهای بومیشـده برنامـهریزی شـهری بیوفیلیـک
چگونه است؟
بیتلی و نیومن )2013(1در پژوهشی تحت عنوان شهرهای بیوفیلیک ،شهرهای تابآور و پایدار ،به بررسی رابطـه بـین دو
1. Beatley & Newman
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پرداختهاند و دریافتهاند که شهرهای بیوفیلیک بهواسطه ارتباط روزانه با طبیعت موجب کاهش تغییـرات اقلیمـی ،بالیـای
طبیعی ،بالتکلیفی اقتصادی و  ...و از طرفی دیگر منجر به تقویت سرمایه اجتماعی و آگاهی و دانش بیشتر شـهروندان در
رابطه با حفاظت و توسعه طبیعت میشوند .در این پژوهش مسیرهای کلیدی چون رفتارهای سالم (پیادهروی ،آرام دویدن،
دوچرخهسواری) ،رفتارهای مشارکتی و کمککننده ،ایجاد مراکز اجتماعی شبکهها و دوستانه ،تعهد به مکان معرفیشدهاند
که میتوانند به پایداری و تابآوری بیشتر شهرها شوند .هلن )2016(1در پژوهشـی بـه بررسـی چالشهـا و فرصـتهای
شهرسازی بیوفیلیک در سیاستهای برنامهریزی شهری پرداخته است .هدف از این پژوهش بح و بررسـی چالشهـا و
فرصتهای اجرای شهرسازی بیوفیلیک در سیاستهای برنامهریزی سبز شهری در شهر بیرمنگام انگلستان اسـت .نتـایج
حاکی از آن است شهرسازی بیوفیلیک به عنوان یک رویکرد برای ایجـاد بیـنش و درك مشـترك از بسـیاری از مزایـای
طبیعت در شهرها و درنتیجه تقویت برنامهریزی فضایی سبز شهری است .در بیرمنگـام پتانسـیل سیاسـتهای یکپارچـه
مرتب با فضای سبز شهری وجود دارد که این فرصت را میتوان بهعنوان یک ابزار عملگرا بـرای تقویـت سیاسـتهای
فضای سبز شهری و هم نین موقعیت جغرافیایی بیرمنگام در سطح جهان بهعنوان یک شهر سـبز برجسـته درك کـرد.
چالش های این رویکرد نیز به وضعیت قانونی ،وابسـتگی مسـیر و هـدایت آن مـرتب اسـت .رسـو و سـیریال )2017(2در
پژوهشی تحت عنوان شهرهای بیوفیلیک :محی های هوشمند شهری و پایـدار بیـان میکننـد کـه شـهرهای بیوفیلیـک
محی های شهری پایدار و هوشمند را به دست میآورند که از اسـتانداردهای بـاالی زنـدگی حمایـت میکننـد .مزایـای
شهرهای بیوفیلیک را در کیفیت هوا ،کاهش  ،co2مزایـای اقلیمـی ،کنتـرل سـیل و کیفیـت آب ،تولیـد غـذا و مزایـای
اقتصادی میدانند .ابراهیمی و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان برنامهریزی بیوفیلیک رویکرد جدید در پایداری بـه
بررسی اجزای رویکرد زیست پذیری و برنامهریزی بیوفیلیـک پرداختهانـد و در ایـن راسـتا مؤلفـههای زیسـت پـذیری و
بیوفیلیک را بر اساس نظرات و مصاحبه از صاحبنظران انجام داده و درنهایت مدل مفهـومی زیسـت پـذیری مبتنـی بـر
برنامهریزی بیوفیلیک ارائه دادهاند .زیاری و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان پایداری محیطی در شهرها با اسـتفاده
از رویکرد شهر بیوفیلیک (مطالعه موردی شهر تهران) از شهرسازی بیوفیلیک بهعنوان یک رویکرد مکمل در کنـار سـایر
استراتژیها و برنامهها برای ترویج پایداری محیطی در شهر تهران یاد میکنند .نتیجه پژوهش نشان میدهد که نهادها و
زیرساختها و شرای بهعنوان ابعاد بیوفیلیک در پایداری شهر تهران مؤثر هستند درحالیکه نگرش و دانش و فعالیتهای
بیوفیلیک ابعاد آسیبپذیر میباشند .هم نین نتایج این پژوهش نشان داده که درصد جمعیت درگیر در بازسازی طبیعت و
تالشهای داوطلبانه ،اولویت دادن به آمـوزش زیسـتمحیطی ،اولویـت دادن بـه حفاظـت از طبیعـت و آمـوزش توسـ
دولتهای محلی ،تصویب کدهای ساختمان سبز و برنامهریزی و تصویب طرح محلی برای تنوع زیستی محلی مهمتـرین
شاخصها میباشند .پدرسن زری )2018(3در پژوهشی با بررسی پروژهها و تجربیات بیوفیلیکی شهر ولینگتـون بـه دنبـال
پاسخ گویی به این سؤال است که شهر ولینگتون تا چه حد بیوفیلیکی است .برای بررسی این امـر بـا اسـتفاده از نرمافـزار
 GISمناطق خاص ،سایتها و ساختمانهایی بیوفیلیک با در نظر گرفتن  30ویژگی منحصـربهفرد شـهرهای بیوفیلیـک
تعیین و شناسایی شدند و نتایج موردبررسی قرار گرفتند .یافتههای کلیدی پژوهش نشان داد که زمانی که چندین جنبه از
طراحیهای بیوفیلیک در مجاورت هم و در محی های شهری قرار دارند اثرات مثبت بیشتری دارنـد .اوصـانلو ( )1394در
پژوهشی به بررسی نظریه شهر بیوفیلیک و نیاز به اجرای آن در ایران پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است کـه
ایده توسعه شهر بیوفیلیک در کاهش استرس ،افزایش خالقیت و روشنی بخشی به افکار ایجاد سالمتی و تسریع در رونـد
بهبود بیماریها مفید میباشد و ازاینرو دنبال کردن این مهم برای همه ساکنان شهرها ضروری است تا با بهرهگیـری از
آن هرچه بیشتر به سمت رفع معضالت ناشی از دوری از طبیعت گامهای اساسی برداشته شود .الگوی شـهری بیوفیلیـک
بهعنوان یک اصل مهم در طراحی و برنامهریزی شهری در جهت پاسـخگویی بـه مسـائل مختلـف شـهری بـهتازگی در
1. Helene
2. Russo & Cirella
3. Pedersen Zari
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بسیاری از کشورهای غربی با زمینههای خاص در حال ظهور و گسترش است .ازآنجاییکه تاکنون مطالعاتی در رابطـه بـا
بررسی شاخصهای شهر بیوفیلیک در (مناطق  9و  )10کالنشهر تهران صورت نگرفته است پژوهش حاضـر قصـد دارد
این بررسی را انجام دهد ،بنابراین جنبه نوآوری این پژوهش در این زمینه است.
مبانی نظری
بیوفیلیا مفهومی است که در دهههای اخیر توس جامع دانشـگاهی مطـرح شـد و بـهعنوان گـرایش ذاتـی انسـانها بـه
سیستمها و فرایندهای طبیعی و زنده ،تعریفشده است ( ،)Kellert et al,2008:21و از ما میخواهد با دیگـر اشـکال
زندگی ارتباط برقرار کنیم ( .)Welson,1986:32مفهوم بیوفیلیا این ایده را مطرح میکند که ارتباط بـا طبیعـت نقـش
اساسی در سالمت جسمی و روانی انسان دارد ( .)Xue et al,2019:8مطالعات متعددی در مورد اثبات مزایـای بیوفیلیـا
برای ترمیم و بهبودی محی های بهداشتی انجامشده است ( .)Frumkin,2001:235; Reeve et al,2015بیوفیلیا،
مانند فضای سبز ،نقش مهمی در رواب اجتماعی و خانوادگی جامعه مدرن ایفـا میکنـد ( )Chang & Bae,2017:3و
برای کارکنان اداری در مناطق شهرهای پرجمعیت ( )Xue et al,2016:5کاهش اسـترس دانشـجویان ( Lau et al,
 )2014:458; Soderlund & Newman,2015:957نیز مفید است .نیـومن معتقـد اسـت کـه بیوفیلیـا در داخـل
ساختمانها و شهرها میتواند در غلبه بر وابستگی به سوختهای فسیلی و ایجاد یـک شـهر انعطافپـذیرتر کمـک کنـد
( .)Newman et al,2017:758مزیت اساسی بیوفیلیا ،عالوه بر حف و بازسازی قابلتوجه عناصر طبیعی در شـهرها،
به حمایت از راهکارهای نوین برای رشد و توسعه اشکال جدید طبیعت در شهرهای قـرن بیسـت و یکـم نیـز میپـردازد.
ازاینرو تعدادی از مفاهیم مانند طراحی بیوفیلیک و برنامهریزی شهری بیوفیلیـک بـرای درك بیوفیلیـا در سـاختمانها و
شهرها وارد این حیطه شدهاند ( .)Kellert & Heerwagen,2008:323بنابراین از ایـن طریـق نیـاز بـه طبیعـت در
شهرها را میتوان با روشهای طراحی در محی های ساختهشده (طراحی بیوفیلیـک) و سیسـتماتیک در سراسـر شـهرها
(شهر بیوفیلیک) به دست آورد ( .)Kellert,2016:8بر اساس ایـن نظریـه ،نیـاز شـهرها بـه یـک چـارچوب و الگـوی
توسعهیافته و منسجم مبتنی بر برنامهریزی شهری طبیعتمحور برای ارتباط بیشتر انسان با طبیعت اجتنابناپـذیر اسـت.
این الگو ،الگوی برنامـهریزی شـهری بیوفیلیـک اسـت کـه چـارچوب کلـی آن از فرضـیه بیوفیلیـا ( ;Fromm,1973
 )Wilson,1984گرفتهشده است .بیوفیلیک ،بر جهان طبیعی و چیزهای زنده (بیو) و ارتباط با آنها و عشق به طبیعـت
(فیلیا) تأکید دارد ( .)Beatley,2016:22ازاینرو میتوان گفت شهرسـازی بیوفیلیـک بـهکارگیری بیوفیلیـا در مقیـاس
شهری است .این رویکرد بهعنوان یک اصل در طراحی و رویکردی جامع از طبیعت شهری و فضای سبز ،در حال ظهـور
است ( .)Helene,2016,16بیتلی بهعنوان بنیانگذار این رویکرد معتقد است ،طبیعت برای شهرها اختیاری نیست ،بلکه
یک نیاز کامالً ضروری در زندگی شهری مدرن اسـت ( .)Beatley,2016,22شـهر بیوفیلیـک شـامل برنامـهریزی در
مقیاس شهری ،محله ای و ساختمان با طراحی بومی و طبیعی است که به دنبال برقراری ارتباط مثبت میان شهرنشینان و
محی زیست و هم نین ارتقای سالمت و رفاه است ( .)Beatley,2011:209برنامهریزی شهری بیوفیلیک صـرفاً یـک
گرایش و برنامهریزی نیست ،بلکه یک فلسفه از نظریههای برنامهریزی شهری مبتنی بر نظریه بیولوژیکی است که عالوه
بر زیباییشناسی شهری از دادههای تحقیقات روانشناختی و سالمت در شهر پشتیبانی میکند .ضروری است بـدانیم کـه
مفهوم شهر بیوفیلیک همراه با استفاده از اتصال به طبیعت ،عالوه بر کاهش مسائل زیسـتمحیطی دامنـهای از مزایـای
مربوط به رفاه روانشناختی ،کاهش استرس ،عملکرد شناختی ،بهـرهوری ،توسـعه انسـانی و رفتـار اجتمـاعی را پوشـش
میدهد ( .(Heerwagen,2001:30شهرسازی بیوفیلیک ،ترکیب خالقانه طراحی شهری سـبز و هم نـین حفاظـت و
گسترش زیرساختهای سبز از ابعاد زیست منطقهای تا ابعاد محلـی و همسـایگی اسـت ( .)Beatley,2011:45هـدف
اصلی شهرسازی بیوفیلیک ،خلق محیطی است که رابطه تنگاتنگ با طبیعت دارد و درواقع در آن جهـان طبیعـی بخشـی
جداییناپذیر از شهر است و هم نین ترمیمکننده ذهن ،روان و التیامبخش روح انسـانها اسـت .بنـابراین در محی هـای
ساختهشده ،روند تنزل اکوسیستمهای طبیعی فضای شهری ،معکـوس شـده و بـهجای آن سـاختارها را قـادر بـه احیـای
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اکوسیستمهای طبیعیتر ،میسـازد ) .(Cabanek & Newman,2016,67ایـن نـوع شـهر نـهتنها پـر از پاركهـا و
حیاتوحش است ،بلکه دارای عناصر طبیعی فراوانی است که در همهجا و برای همه شهروندان یافـت میشـود ( Ozer,
 .)2013:198نیومن معتقد است رویکرد بیوفیلیک در آوردن طبیعت به درب خانهها بهوسـیله طراحـی آگاهانـه خـارج از
خانه برای ارتباط دوباره انسان با گیاهان و جانوران ،تعریف میشود ).(Newman et al,2012:423
ازنظر کلرت برای دستیابی موفقیتآمیز به شهر بیوفیلیک ،رعایت اصول زیراساس کار میباشد:
 .1لزوم مشارکت مداوم و پایدار طراحی بیوفیلیک با طبیعت؛
 .2تمرکز طراحی بیوفیلیک بر سازگاری انسان با جهان طبیعی بهطوریکه در طوالنیمدت منجـر بهسـالمت و تندرسـتی
جوامع شود؛
 .3تشویق طراحی بیوفیلیک بر احساس تعلق به مکانهای خاص؛
 .4ارتقای تعامالت مثبت مابین انسان و طبیعت بهطوریکه منجر به تشویق حس مسئولیت انسان نسبت به طبیعت شود؛
 .5تشویق طراحی بیوفیلیک به راهحلهای قوی ،یکپارچـه و پیوسـته معمـاری ).(Kellert & Calabrese,2015:5
شهر بیوفیلیک دارای ساختار و شاخصهای مختص بـه خـود میباشـد .ازجملـه ایـن شـاخصها زیرسـاختها و شـرای
بیوفیلیک بهعنوان طراحی بیولوژیکی و سازگاربامحی زیست میباشد .هم نین شهروندان بیوفیلیک یکی از کلیـدیترین
شاخصهای شهر بیوفیلیک یاد میشوند که میتواند با فعالیتهای بیوفیلیکی و نگرش و دانش مبتنی بر محی و طبیعت
نقش مهمی در تحقق شهر بیوفیلیک ایفا کند .عالوه بر این ،مؤسسات و نهادهـای بیوفیلیـک بـهعنوان برنامـه ریـزان و
مدیران از طریق اختصاص بودجه به حف و توسعه طبیعت و برگزاری دورههـای آموزشـی زیسـتمحیطی و برنامـههای
خاص در بیوفیلیکی تر شدن شهرها مؤثر باشند .بهطورکلی شهر بیوفیلیک دارای شـاخصها و معیارهـای بـه شـرح زیـر
است:
الف) زیرساختها و شرایط بیوفیلیک

 درصد جمعیتی که در شعاع  100متری آنها پارك و فضای سبز وجود دارد
 وجود شبکههای اکولوژیکی متصل و ادغامشده؛ شهرسازی سبز از پشتبام تا ابعاد منطقهای.
 درصدی از مساحت زمین شهری که به طبیعت بکر یا نیمه بکر اختصاص دارد.
 درصد پوشش جنگلی نسبت بهکل شهر (در بعضی مناطق این مسئله کمتر نیاز خواهد بود.
 وسعت و تعداد نماهای سبز شهری (بامهای سبز ،دیوارهای سبز و درختان)
 سرانه مسیرهای پیادهروی به ازای هر نفر به مایل مربع ( 258هکتار).
تعداد باغهای عمومی و قطعات باغ (بهصورت مطلق و سرانه) و هم نین دسترسی به این باغهای عمومی
ب) فعالیتهای بیوفیلیکی






درصد جمعیتی که در طبیعت ،کلوبها یا سازمانهای در فضای باز فعالیت میکنند و تعداد چنین سـازمانهایی کـه
در شهر فعال هستند.
درصد مردمی که درترمیم و بازسازی طبیعت و تالشهای داوطلبانه برای بهبود وضعیت طبیعت فعالیت دارند (مانند
گروههای حمایت از محی زیست شهری) و هم نین تعداد مطلق آنها
درصد زمانی که ساکنان بیرون از خانه و در فضای سبز طبیعی سپری میکنند (و ممکن اسـت بسـته بـه آبوهـوا
متفاوت باشد
درصد ساکنانی که بهطور فعال به کارهای باغ داری میپردازند (شامل باغـداری در بـالکن ،پشـتبامها و باغهـای
عمومی)
میزان و زمان زنگ تفریح و بازی در فضای باز در مدارس

ج) نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیک:

 درصد جمعیتی که میتوانند گونههای متداول گیاهان و جانوران بومی را تشخیص دهند

تردست و همکاران  /الگوی تحققپذیری شاخصهای بومی شهر بیوفیلیک ...

135

 تعداد ساکنانی که درباره جهان طبیعی اطراف خود کنجکاو هستند.
د) سازمانها و نهادهای بیوفیلیک

 تصویب یک برنامه راهبردی یا یک برنامه اجرایی تنوع زیستی محلی
 تعداد سازمانهای حامی بیوفیلیک محلی ،مانند ،وجود یک موزه تاریخ طبیعت فعال یا یک باغ گیاهشناسی
 اولویتهای دادهشده به آموزش زیستمحیطی
 درصد بودجه محلی کـه بـرای حفاظـت از طبیعـت ،تفـریح و سـرگرمی ،آمـوزشوپرورش و فعالیتهـای مربوطـه
اختصاصیافته است.
 تعداد پروژهها آزمایشی و ابتکاری بیوفیلیکی که موردحمایت واقعشده است.
 تصویب قوانین برنامهریزی و ساختمانسازی سبز ،برنامههای تشویقی ،جایزههای تراکم ،طرحهای ابتکاری فضـای
سبز ).(Beatley,2011; Beatley & Newman,2013; Lehmann,2014
یک شهر بیوفیلیک زمینه را برای فعالیتهای که ارتباط با طبیعت را فعال میسـازد ازجملـه یـادگیری در مـورد طبیعـت
خاص محلی ،حف محی زیست و احیای حیات آنها ،فعال کردن مشارکت در فعالیت فضای سبز و  ...را برای سـاکنان و
گردشگران فراهم میکند ( .)Beatley,2011این نشان میدهد که طبیعت تا چه اندازه برای شهر و ساکنان آن اهمیـت
دارد ( )Zayyari,2018:3با قادر ساختن ساکنان به داشتن فرصتهای برابر دسترسی به طبیعت و مکانهای بیوفیلیکی
دیگر در یک محی شهری ،عالوه بر افزایش رفاه جسمانی و روانی درك بیشتری از ارزشهای اکولوژیک و طبیعـت بـر
اساس شرای محلی رخ میدهد ( .)Mitchell et al,2016هم نین ،شهرسازی بیوفیلیـک میتوانـد نگـرش و دانـش
محیطی شهروندان را از طریق یـادگیری مبتنـی بـر طبیعـت بهبـود بخشـد ( Ballantyne,1998; Ballantyne et
 .)al,2001عالوه بر این ،مؤسسات و نهادها بیوفیلیک بهعنوان برنامهریزان شهری بیوفیلیک از طریق اولویـت دادن بـه
آموزش زیستمحیطی ،اولویت دادن به حفاظت از طبیعت توس دولت محلی؛ درصد بودجه شهرداری اختصـاصیافته بـه
حفاظت از طبیعت ،تفریح ،آموزش و فعالیتهای مرتب  ،حضور و اهمیت نهادهای که آموزش و آگاهی از طبیعت را ترویج
میکنند میتواند هم به نگرش و دانش محی زیست و رفتار محیطی و هم زیرساختها و شرای بیوفییک در شهر کمک
کنند .عشق نسبت به طبیعت و مراقبت از طبیعت ،از دیگر اصول و شاخصهای شـهرهای بیوفیلیـک اسـت .بـهطورکلی
شهر بیوفیلیک دارای شاخصها و معیارهای مختص به خود میباشد .جدول زیر معیارها و شاخصهای شهر بیوفیلیـک را
نشان میدهد.

ابعاد

-1زیرساختها و شرای الزم

جدول شماره .1شاخصهای جهانی شهر بیوفیلیک
شاخصها
 .1-1درصد جمعیتی که در شعاع  100متری آنها پارك و فضای سبز وجود دارد .شواهد نشان میدهند کـه پاركهـا و فضـاهای
سبز در  100متری شهروندان ،معموالً بیشترین بازدیدکننده را دارد ،شاید هدف از این شاخص تأمین حداقل یک پارك یـا فضـای
سبز در شعاع  100متری تمام شهروندان است.
 .1-2وجود شبکههای اکولوژیکی متصل و ادغامشده؛ شهرسازی سبز از پشتبام تا ابعاد منطقهای .مانند :پارك کسکوپوستو ،یـک
شبکه سبز ناگسستنی از جنگلهای قدیمی در لبه شهر تا مرکزیترین نقطه شهر را ارائه میدهد.
 .1-3درصدی از مساحت زمین شهری که به طبیعت بکر یا نیمه بکر اختصاص دارد :شهرها باید منـاطقی باشـند کـه شـهروندان
بتوانند حیاتوحش بومی و محلی یا طبیعت نیمه وحشی ،جنگلها ،تاالبها ،مراتع و هم نین پوشش گیاهی بومی و محلـی را در
آن ببینند و تجربه کنند .کنار گذاری  10درصدی از زمینهای شهر به نظر میرسد که یک هدفگذاری معقول و حداقلی است.
 .1-4درصد پوشش جنگلی نسبت بهکل شهر (در بعضی مناطق این مسئله کمتر نیاز خواهد بود) .مثـال :جنگلهـای آمریکـا ایـن
امکان را میدهد که  40درصد از کل زمینهای ناحیه متروپلیتن زیرپوشش جنگلی قرار گیرد .این در مناطق بیرونی میتواند بیشـتر
شود و در مناطق مرکزی شهر میتواند کمتر شود .شهر سائوپائولو برزیل که برای محافظت از جنگلهای آتالنیکا تـالش میکنـد
تقریباً  20درصد قلمروش زیرپوشش بسیار متراکم جنگلی قرار دارد.
 .1-5وسعت و تعداد نماهای سبز شهری (بامهای سبز ،دیوارهای سبز و درختان) :به ازای هر  1000نفـر یـا حـداقل بـه ازای هـر
بلوك شهری یک بام سبز یا دیگر نماهای سبز شهری وجود داشته باشد.
 .1-6سرانه مسیرهای پیادهروی به ازای هر نفر به مایل مربع ( 258هکتار) :یک مایل فضای پیادهروی به ازای هر  1000نفر
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-2فعالیتهای بیوفیلیکی
 -3نگرشها و
آگاهیهای بیوفیلیک
-4سازمانها و نهادهای بیوفیلیک

 .1-7تعداد باغهای عمومی و قطعات باغ (بهصورت مطلق و سرانه) و هم نین دسترسی به این باغهای عمومی :حـداقل بـه ازای
هر  2500نفر یک باغ عمومی وجود داشته باشد.
 .2-1درصد جمعیتی که در طبیعت ،کلوبها یا سازمانهای در فضای باز فعالیت میکنند و تعداد چنین سازمانهایی کـه در شـهر
فعال هستند :حداقل یکچهارم جمعیت شهر در این سازمانها فعال باشند و دریکی یا چند تا از این سازمانها درگیر شوند.
 .2-2درصد مردمی که درترمیم و بازسازی طبیعت و تالشهای داوطلبانـه بـرای بهبـود وضـعیت طبیعـت فعالیـت دارنـد (ماننـد
گروههای حمایت از محی زیست شهری) و هم نین تعداد مطلق آنها :حداقل  1تا  5درصد جمعیـت شـهری بهصـورت فعـال در
فعالیتهای حفاظت از محی زیست مشارکت کنند.
 .2-3درصد زمانی که ساکنان بیرون از خانه و در فضای سبز طبیعی سپری میکنند (ممکن است بسته به آبوهوا متفاوت باشـد):
به نظر میرسد یک هدفگذاری اولیه  15تا  20درصدی معقول باشد و آن بستگی به آبوهوای ساالنه و زمانهای سال دارد.
 .2-4درصد ساکنانی که بهطور فعال به کارهای باغ داری میپردازند (شامل باغـداری در بـالکن ،پشـتبامها و باغهـای عمـومی)
برای مثال :تحقیقات نشان میدهد که  44درصد از ساکنان شهر ونکوور ،حداقلی از مواد غذایشان را خودشان پرورش میدهند.
 .2-5میزان و زمان زنگ تفریح و بازی در فضای باز در مدارس :اساساً هر  45دقیقه یک فرصت بازی در فضای باز بـرای دانـش
آموزان
 .3-1درصد جمعیتی که میتوانند گونههای متداول گیاهان و جانوران بومی را تشخیص دهند :حداقل یکسوم ساکنان شـهر بایـد
بتوانند بهطور صحیح گونههای متداول پرندگان و گیاهان بومی را شناسایی کنند.
 .3-2تعداد ساکنانی که درباره جهان طبیعی اطراف خود کنجکاو هستند :ساکنان یک شهر باید حداقل بـهطور متوسـ روزانـه 30
دقیقه از وقت خود را به تماشا ،اکتشاف و یادگیری درباره طبیعت اطراف خود صرف کنند.
 .4-1تصویب یک برنامه راهبردی یا یک برنامه اجرایی تنوع زیستی محلی :بسیاری از شهرهای سراسر دنیا برنامـه اجرایـی تنـوع
زیستی را آماده کردهاند مانند دوبلین ایرلند و کیپتاون افریقای جنوبی.
 .4-2تعداد سازمانهای حامی بیوفیلیک محلی ،مانند ،وجود یک موزه تاریخ طبیعت فعال یا یک باغ گیاهشناسی :اطمینان از اینکه
شهرها ،تشکیالت شهری و قابلیتهای همارزی داشته باشند تا بتوانند دو شکل آموزش و تعامل بیوفیلیک را به وجود آورند.
 .4-3اولویتهای دادهشده به آموزش زیستمحیطی :حداقل نیمی از مدارس عمومی یک شهر چنین طرحهایی را اجرا کنند.
 .4-4درصد بودجه محلی که برای حفاظت از طبیعت ،تفریح و سرگرمی ،آمـوزشوپرورش و فعالیتهـای مربوطـه اختصـاصیافته
است .یک هدفگذاری معقول و منطقی این است که ،حداقل  5درصد از بودجه شهر باید به حفاظـت طبیعـت ،آمـوزشوپرورش و
احیا و باز زنده سازی طبیعت اختصاص یابد.
 .4-5تعداد پروژهها آزمایشی و ابتکاری بیوفیلیکی که موردحمایت واقعشده است :یک شهر بایـد حـداقل پـنج پـروژه آزمایشـی و
ابتکاری بیوفیلیک را در دست اجرا داشته باشد.
 .5-5تصویب قوانین برنامهریزی و ساختمانسازی سبز ،برنامههای تشویقی ،جایزههای تراکم ،طرحهای ابتکاری فضای سبز
منبع(Beatley,2011; Beatley & Newman,2013; Lehmann,2014) :

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ محتوا و روش در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی اسـت .دادههـا و اطالعـات
موردنیاز به روش کتابخانهای و میدانی جمعآوریشدهاند .در این پژوهش ابتدا با بررسیهای صورت گرفتـه در مقـاالت و
ادبیات نظری ،معیارها و شاخصهای اصلی و جهانی شهر بیوفیلیک شناساییشدهاند .ایـن شـاخصها ،توسـ  10نفـر از
اساتید و دانشجویان مقطع دکتری که در رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شهری و محی زیست ،که در این زمینه مقالـه،
کتاب و مطالعه داشتهاند و با موضوع و محی محدوده موردمطالعه آشنا بودنـد ،بومیسـازی شـدند و بعـد از اشـباع نظـر
خبرگان در مورد شاخصهای بومیشده پژوهش بهعنوان شاخصهای نهـایی پـژوهش انتخـاب گردیدنـد .شـاخصهای
نهایی بهدستآمده از این فرایند در جدول  2نشان دادهشده است .همانگونه که از جدول شاخصها قابلمشـاهده اسـت،
شاخصها بهصورت مثبت و منفی میباشند .معیار مثبت با افزایش مقدار آن میزان مطلوبیت برای کسـب رتبـه بـاالتر در
اولویتبندی افزایش خواهد یافت ،در مقابل ،شاخص منفی به شاخصی اطالق میشود کـه بـا افـزایش مقـدار آن میـزان
مطلوبیت کاهش مییابد.
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زیرساختها و شرای بیوفیلیک
فعالیتهای بیوفیلیکی
نگرشها و
آگاهیها
بیوفیلیکی
نهادها و سازمانهای
بیوفیلیک

نوع معیار

 -1تعداد بوستانهای موجود (بدون احتساب بوستانهای جنگلی) در منطقه (حداقل  10مورد)

+

نوع
شاخص
کمی

 -2مساحت بوستانهای موجود در منطقه (حداقل  10درصد مساحت کل منطقه)

+

کمی

 -3وجود حداقل  15درصد از اراضی پاركهای جنگلی و شهری (مجموع فضاهای سبز عمومی درون و
برونشهری) نسبت به مساحت منطقه
 -4درصد جمعیتی با شعاع دسترسی  100متری به پارك و فضای سبز (حداقل  60درصد)

+

کمی

+

کمی

-5وجود  30درصد بلوكهای ساختمانی (معمولی آپارتمانی و غیر آپارتمانی) بزرگمقیاس (باالی  500متر)
برای اجرای بام سبز
 -6وجود  30درصد ساختمانهای بزرگمقیاس (باالی  300متر) برای اجرای دیوار سبز

+

کمی

+

 -7وجود اراضی حفاظتشده شهری نظیر پارك حیاتوحش – پارك جنگلی – تاالب – دریاچه در محدوده

کمی

+

کمی

 -8سرانه فضای سبز به ازاا هر نفر (حداقل  15مترمربع)

+

کمی

 -9مساحت پیاده راه به کیلومترمربع (حداقل  10درصد از مساحت کل)

+

کمی

 -10تعداد بناهای که معماری آنها الهام گرفته از طبیعت است :نظیر شکل پرندگان ،حیوانات ،گیاهان ،کوه و
( ) ...حداقل  5مورد)
 -11اختصاص حداقل  5درصد محدوده به باغهای عمومی (منظور از باغهای عمومی ،باغات مثمر و در اختیار
نهادهای عمومی است)
 -12وجود حداقل  10درصد از جمعیت منطقه که نسبت به مسائل زیستمحیطی حساس و پیگیر هستند

+

کمی

+

کمی

+

کیفی

+

کیفی

+

کیفی

+

کیفی

+

کیفی

 -17وجود حداقل  50درصد از افراد ساکن در محدوده که گذراندن اوقات فراغت خود را در فضاهای سبز
سپری میکنند
 -18وجود حداقل  70درصد از جمعیت منطقه که در حف و ترمیم فضای سبز مجتمعهای مسکونی با
همسایگان مشارکت میکنند
 -19وجود حداقل  10درصد از جمعیت محدوده که گونههای گیاهی بومی محدوده خود را میشناسند.

+

کیفی

+

کیفی

+

کیفی

 -20وجود حداقل  20از جمعیت محدوده که با کاربرد گونههای گیاهی بومی محل آشنایی دارند.

+

کیفی

 -21وجود حداقل  50درصد از جمعیت منطقه که عالقهمند به کاشت درخت و فضای سبز میباشند

+

کیفی

 -22وجود حداقل  10درصد از جمعیت منطقه که نسبت به محی طبیعی پیرامون خود کنجکاو هستند

+

کیفی

 -23حداقل  10درصد از برنامههای آموزشی مدارس به آموزش محی زیست اختصاص داده شود.

+

کمی

-24حداقل  10درصد برنامههای  5ساله شهرداری کل و منطقه با فعالیتهای زیستمحیطی مرتب باشد.

+

کمی

 -25وجود حداقل یک موزه تاریخ طبیعی و گونه شناسی در منطقه

+

کمی

 -26اختصاص حداقل  10درصد بودجه شهرداری به حف  ،توسعه و برنامههای آموزشی محی زیست نسبت
بهکل بودجه
 -27وجود  NGOها و سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه محی زیست در منطقه (حداقل یک مورد)

+

کمی

+

کمی

 -13حداقل  50درصد از ساکنان منطقه که بهطور فعال به کارهای باغ داری میپردازند (شامل باغ داری در
بالکن ،حیاط ،یا باغهای عمومی و )...
 -14وجود حداقل  70درصد از جمعیت ساکن در منطقه که در منزل گل یا درخت دارند
 -15وجود حداقل  5درصد جمعیت ساکن در منطقه که از فعالیتهای زراعت و کشاورزی شهری درآمد کسب
میکنند
 -16وجود حداقل  10درصد از جمعیت منطقه که در حف و نگهداری و بازسازی محی زیست فعالیت میکنند

همانطور که مالحظه میگردد ،شاخصهای ارزیابی معرفیشده دودسته هستند یک دسته آنهایی که دادههای اسـنادی
(کمی) در مورد آنها وجود داشته و بایستی به استناد این دادهها در محاسبات وارد شوند و دسته دوم آنها کـه دادههـای
(کیفی) مربوط به کمک پرسشنامه گردآوریشده است .در این راستا پرسشنامه مربوط بهصورت گویههای عینی که قابـل
ارزیابی هستند تهیهشده و بالطبع هر شاخص در قالب یکگونه منظور شده است .در این راسـتا شـاخصهای مربـوط بـه
زیرساختها و نهادها و سازمان از نوع کمی بوده و دادههای وضع موجـود آنهـا از طریـق آمـار و اطالعـات منتشـره از
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شهرداری و سایر نهادهای مربوطه جمعآوریشدهاند .و شاخصهای مربوط به آگاهیها و نگرشها و فعالیتها که مربوط
به شهروندان منطقه  9و  10میباشند از طریق توزیع پرسشنامه بین ساکنین این دو منطقه بهدستآمده است .شـایانذکر
است برای وضعیت موجود مربوط به این دو شاخص از میانگین وزنی بهدستآمده برای هر شاخص استفادهشده است.
بعد از طی فرایند بومیسازی شاخصها از روش تصـمیمگیری چنـد شاخصـه بـرای وزن دهـی و اولویتبنـدی گزینـهها
استفادهشده است تا محتملترین و واقعگرایانه ترین نتیجه برای آن حاصل گردد .برای این منظور از نظرات خبرگـان کـه
بهصورت مستقیم با این موضوع آشنا بودهاند استفادهشده است .گروه خبرگان متشـکل از  30نفـر از دانشـجویان ،اسـاتید
دانشگاهی ،مسئوالن و مدیران شهری میباشند که بهصورت در دسترس انتخاب گردیدند .ازاینرو با بهرهگیری از نظرات
این افراد ،میزان اهمیت هریک از شاخصها ،موردبررسی قرار گرفت .در این راستا بـهمنظور وزن دهـی بـه شـاخصها از
روش وزن دهی چند شاخصه  SWARAاستفاده شد .روش سـوارا ) (SWARAیـا تحلیـل نسـبت ارزیـابی وزن دهـی
تدریجی یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه اسـت کـه هـدف آن محاسـبه وزن معیارهـا و زیرمعیارهـا اسـت.
عملکرد این روش همانند روشهای بهترین بدترین ) ، (BWMآنتروپی شانون و لینمپ ) (linmapمیباشد که معیارهـا
را وزن دهی میکنند .درنهایت با بهرهگیری از نتایج بهدستآمده ،بهمنظور شناسایی مهمترین شاخصها در جهت تحقـق
شــهر بیوفیلیــک در هرکــدام از منــاطق  9و  10از روش  WASPASبهــره گرفتهشــده اســت .مــدل  WASPASیــا
( )Weighted Aggregates Sum Product ASSESSMENTیکی از تکنیکهای نوین تصمیمگیری است.

شکل شماره .1فرایند روش پژوهش

محدوده موردمطالعه
محدوده موردمطالعه این پژوهش مناطق  9و  10کالنشهر تهران میباشند .منطقه  9که جزو مناطق غربی شهر تهـران
میباشد با مساحت  1980هکتار دارای  2ناحیه و  9محله میباشد .جمعیت این منطقه در سال  1395بر اساس سرشماری
عمومی نفوس و مسکن 174239 ،نفر است .بر اساس آمار و اطالعات اخذشده از شهرداری در سال  1398مسـاحت کـل
فضای سبز منطقه برابر با  3425508مترمربع و سرانه فضای سبز (عمومی) برابر با  6/13و سرانه فضای سبز (عمـومی و
خصوصی) برابر با  19/65مترمربع به ازاا هر نفر میباشد .تعداد بوستانهای موجود در این منطقـه بـا مسـاحت 187036
مترمربع  28عدد میباشد .مساحت فضای سبز عمودی در این منطقه برابر با  3002مترمربـع ،سـطح چمنکـاری 84416
مترمربع و تعداد درختان معابر برابر با  37373اصله است .هم نین سطح جنگلکاری این منطقه با تعداد  3عدد برابـر بـا
 68231مترمربع میباشد .منطقه  10نیز که ازلحاظ موقعیت در شرق منطقه  9و در مرکز شهر تهـران قـرار دارد یکـی از
قدیمیترین مناطق تهران است این منطقه با مساحتی در حدود  817هکتار و  327115نفر و  3ناحیه با بافـت ریزدانگـی
که دارد پرتراکمترین منطقه در میان مناطق  22گانه شهر تهران میباشد .ازجمله شاخصهای بیوفیلیک موجـود در ایـن
منطقه موزه هفتچنار ،مراکز فرهنگسرای چون محی زیست است .این منطقه ازنظر فضای سبز یکی از فقیرترین مناطق
تهران است و سرانه آن  2/55مترمربع میباشد .مساحت کل فضای سبز منطقـه در سـال  1398برابـر بـا  83/28هکتـار
است .که از این میان  16هکتار مساحت فضای سبز خصوصی 23 ،هکتار مساحت بوستانها و  43هکتار معابر میباشـند.
تعداد بوستانها و بوستانکهای منطقه  10با مساحت  234176مترمربع برابر با  51عدد بوده است.
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شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها
مطابق با مراحل تشریح شده در بخش روش تحقیق ،پس از بومیسازی و نهایی سازی شاخصها ،از خبرگان درخواسـت
شد تا شاخصهای احصاا شده که در قالب چهار بعد اصلی و  27سنجه گنجانده شدن را اولویتبندی کنند تـا بـر اسـاس
منطق روش سوارا فرآیند وزن دهی به آنها پیموده شود .بهمنظور دستیابی به این امر پنج مرحلـه اصـلی سـوارا انجـام
گرفت .بدین ترتیب و بر اساس مراحل گفتهشده به تحلیل نتایج این روش پرداخته میشود .مراحل گامبـهگام وزن دهـی
به ابعاد و شاخصهای شهر بیوفیلیک به شرح جدول شماره  3میباشد.
جدول شماره  .3محاسبه وزن نهایی ابعاد اصلی شهر بیوفیلیک در مناطق  9و  10کالنشهر تهران
معیارهای ارزیابی

نهادها و سازمانهای بیوفیلیک
زیرساختها و شرای الزم
نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیکی
فعالیتهای بیوفیلیک

کد معیار

اهمیت نسبی
SJ

KJ=SJ+1

A
B
C
D

0
0/43
0/37
0/21

1
1/43
1/37
1/21

ضریب

وزن اولیه
WJ=XJ-1
KJ

1
0/699300
0/510438
0/421849

وزن نهایی

q J=W-1
∑ WJ
2/3705
1/65769
1/20999
0/99994

ستون دوم در جدول یادشده نشاندهنده لیست شاخصهای اصلی شهر بیوفیلیـک بـه ترتیـب اولویـت (بـر اسـاس نظـر
خبرگان) میباشد .با طی فرآیند روش سوارا در ستونهای بعدی درنهایت وزن نهـایی شـاخصها بهدسـتآمده اسـت .بـا
توجه به اینکه هر شاخص دارای زیرشاخصهای میباشد برای تعیین وزن نهـایی بایسـتی فرآینـد وزن دهـی ایـن زیـر
شاخصها نیز جداگانه طی شود .جدول شماره  4چگونگی اولویتبندی زیرشاخصها در هر شاخص ،اهمیت نسبی آنهـا،
و درنهایت وزن آنها را نشان میدهد.
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جدول شماره  . 4محاسبه وزن شاخصهای بومیشده شهر بیوفیلیک در مناطق  9و  10کالنشهر تهران
ابعاد

وزن

زیرساختها و شرای

1/65769

فعالیتهای بیوفیلیک

0/99994

نگرشها و آگاهیها

1/20999

نهادها و سازمانها

2/3705

نام معیار

کد

A1

تعداد بوستانهای موجود در منطقه

A2

مساحت بوستانهای موجود در منطقه

A3

وجود ساختمانهای بزرگمقیاس اجرای بام سبز

A4

وجود ساختمانهای بزرگمقیاس برای دیوار سبز

A5

وجود پاركهای جنگلی و شهری

A6

وجود باغهای عمومی

A7

دسترسی  100متری به پارك و فضای سبز

A8

سرانه فضای سبز به ازاا هر نفر

A9

مساحت پیاده راه

A10

تعداد بناهای با معماری طبیعت

A11

وجود اراضی حفاظتشده شهری

B1

فعالیت در بازسازی محی

B2

حساسیت به مسائل زیستمحیطی

B3

فعالیت به کارهای باغ داری

B4

فعالیتهای و کسب درآمد کسب از زراعت شهری

B5

گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز

B6

مشارکت برای حف و ترمیم فضای سبز مجتمع

B7

وجود گل یا درخت منزل

C1

کنجکاو بودن نسبت به محی طبیعی پیرامون

C2

عالقهمند به کاشت درخت و فضای سبز

C3

شناسایی گونههای گیاهی بومی

C4

آشنایی با کاربرد گونههای گیاهی بومی

D1

اختصاص بودجه شهرداری به برنامههای محیطی

D2

ارتباط برنامههای شهرداری با فعالیتهای زیست محی .

D3

وجود  NGOها و سازمانهای غیردولتی فعال

D4

وجود موزه تاریخ طبیعی و گونه شناسی

D5

برنامههای آموزشی مدارس به آموزش محی زیست

اهمیت
نسبی
SJ

KJ=SJ+
1

وزن اولیه
WJ=XJ-1
KJ

وزن نهایی
q J=W-1
∑ WJ

ضریب

0
0/90
1
0/99
0/94
0/89
0/83
0/88
0/93
0/96
0/63
0
0/92
0/97
1
0/73
0/84
1
0
0/81
0/89
0/93
0
1
0/95
0/75
0/99

1
1/90
2
1/99
1/94
1/89
1/83
1/88
1/93
1/96
1/63
1
1/92
1/97
2
1/73
1/84
2
1
1/81
1/89
1/93
1
2
1/95
1/75
1/99

.1
0/526316
0/263158
0/132240
0/068165
0/036066
0/019708
0/010483
0/005432
0/002771
0/001700
1
0/520833
0/264382
0/132191
0/076411
0/041528
0/020764
1
0/552486
0/292321
0/151462
1
0/500000
0/256410
0/146520
0/073628

0/484018
0/526316
0/505263
0/500185
0/500184
0/472001
0/474581
0/434873
0/002629
0/002771
0/000823
0/486355
0/520833
0/478532
0/452213
0/504492
0/020803
0/020764
0/500935
0/552486
0/584641
0/590700
0/505930
0/252965
0/129726
0/074129
0/037251

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود بر اسـاس نظـر خبرگـان ،شـاخص نهادهـا و سـازمانها بـا ضـریب ،2,37
زیرساختهای بیوفیلیکی با امتیاز  ،1,65نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیکی با امتیاز  1,20و درنهایت فعالیتهای بیوفیلیک
با امتیاز  0,99به ترتیب بااهمیتترین شاخصها شناساییشدهاند .بررسیهای فوق نشـان داده کـه در بـین شـاخصهای
شهر بیوفیلیک ،به ترتیب شـاخصهای نهادهـا و سـازمانها ،زیرسـاختها و شـرای  ،نگرشهـا و آگاهیهـا و درنهایـت
فعالیتهای بیوفیلیک دارای اهمیت و ضریب باالیی بوده که ضرورت توجه به این شاخصها با در نظـر گـرفتن اولویـت
میان آنها سبب تحقق پذیری شهر بیوفیلیک در محدوده موردمطالعه خواهد شد .چراکه بـا نگـاهی بـه نتـایج حاصـل از
نظرات خبرگان پی خواهیم برد که تأثیر این شاخصها (چه بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم) نقـش بسـزایی در تعیـین
وضعیت محدوده موردمطالعه ازلحاظ برنامهریزی شهری بیوفیلیک دارد .در مرحله بعد ،به کمک روش واسـپاس وضـعیت
بیوفیلیکی مناطق موردمطالعه بر اساس سنجش وضع موجود در قالب ماتریس جدول شماره  5محاسبهشـده و رتبهبنـدی
مناطق بر مبنای آن صورت میگیرد .برای این کار ،در ابتدا ،بر اساس شاخصهای پژوهش کـه در جـدول شـماره  2بـه
آنها اشاره شد دادههای وضع موجود در دو منطقه  9و  10شهر تهران گردآوری و سپس از ترکیب شاخصها و گزینـهها
ماتریس وضع موجود تنظیم گردید (جدول شماره  .)2گزینههای هدف  2منطقه شهر تهران و شاخصهای مـورد ارزیـابی
نیز به تعداد  27عنوان در نظر گرفته شدند که بهصورت  X1تا  X27کدگذاری شدهاند.
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همانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شد برای بررسی وضعیت موجـود شـاخصهای پـژوهش از دو روش اسـنادی
(کمی) و پرسشنامه ای (کیفی) استفاده شد .در این راستا اطالعات مربوط به وضعیت موجـود شـاخصهای زیرسـاختها و
شرای بیوفیلیک و نهادها و سازمانها از طریق آمارهـا و اطالعـات شـهرداری دریافـت گردیـد و اطالعـات دو شـاخص
نگرشها و آگاهیها و فعالیتهای بیوفیلیک از طریـق پرسشـنامه از شـهروندان بـه دسـت آمـد .سـپس ایـن اطالعـات
بهدستآمده با حد مطلوب و استاندارد تعیینشده از طرف خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند و درنهایـت وضـعیت مناسـب
بودن یا نبودن هر شاخص به تفکیک در هر دو منطقه مشخص گردید .جدول زیر محاسبات مربوط بـه وضـعیت موجـود
شاخصهای بیوفیلیک را نشان میدهد.
جدول شماره  .5ماتریس وضع موجود
ردیف

شاخص

1
2

تعداد بوستانها
مساحت بوستانها

3

مجموع فضاهای سبز
(عمومی – خصوصی)
شعاع دسترسی به فضای سبز
بلوكهــــای ســــاختمانی (500
متری)
ساختمانهای باالی  300متری
اراضی حفاظتشده شهری
سرانه فضای سبز

9

مساحت پیاده راه

10

معماری بناهای الگو گرفتهشده از
طبیعت
وجود باغهای عمومی
درصــد جمعیــت پیگیــر مســائل
محی زیست
فعالیت سـاکنان در کارهـای بـاغ
داری
وجود گل و درخت در منزل
کســــب درامــــد ســــاکنان از
زراعتهای شهری
فعالیــت در حفــ و نگهــداری
محی زیست
گذرانـــدن اوقـــات فراغـــت در
فضاهای سبز
مشارکت با همسایگان در حف و
ترمیم محی
آشنایی با گونههای زیستی بومی
آشنایی با کاربرد گونههای گیاهی
محل
عالقهمند بودن به کاشت درخـت
و فضاهای سبز
کنجکاو بودن نسب به محی
برنامـــــــههای آموزشـــــــی
محی زیستیتر مدارس
برنامههای مرتب با محی زیست
 5ساله شهرداری

4
5
6
7
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

حد استاندارد
(نظر خبرگان)
حداقل  10مورد
حــداقل  10درصــد
مساحت منطقه
حــداقل  15درصــد
مساحت منطقه
حداقل  60درصد
حداقل  30درصد

کمـــــی /
کیفی
کمی
کمی

مقدار موجود
(منطقه )9
28
0/95

مناسب
 /نامناسب
مناسب
نامناسب

مقدار موجود
منطقه 10
51
2/89

مناسب
 /نامناسب
مناسب
نامناسب

کمی

17/4

مناسب

10/3

مناسب

کمی
کمی

0/024

نامناسب
نامناسب

0/035

نامناسب
نامناسب

حداقل  30درصد
حداقل یک مورد
حــــد اســــتاندارد
شهری
حــداقل  10درصــد
مساحت منطقه
حداقل  5مورد

کمی
کمی
کمی

0/056
0
6/13

نامناسب
نامناسب

0/062
0
2/53

نامناسب
نامناسب
نامناسب

کمی

-

-

1/36

نامناسب

کمی

1

نامناسب

0

نامناسب

حداقل  5مورد
حداقل  50درصد

کمی
کیفی

0
56

نامناسب
مناسب

5
44

مناسب
نامناسب

حداقل  50درصد

کیفی

34

نامناسب

29

نامناسب

حداقل  70درصد
حداقل  5درصد

کیفی
کیفی

43
0

نامناسب
نامناسب

38
1

نامناسب
نامناسب

حداقل  50درصد

کیفی

34

نامناسب

44

نامناسب

حداقل  50درصد

کیفی

56

مناسب

64

مناسب

حداقل  70درصد

کیفی

67

نامناسب

60

نامناسب

حداقل  20درصد
حداقل  10درصد

کیفی
کیفی

15
9

نامناسب
نامناسب

19
13

نامناسب
مناسب

حداقل  50درصد

کیفی

78

مناسب

59

مناسب

حداقل  50درصد
حداقل  10درصد

کیفی
کمی

37
20

نامناسب
نامناسب

54
56

نامناسب
نامناسب

حداقل  10درصد

کمی

-

نامناسب

-

نامناسب
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موزه تاریخ طبیعی و گونه شناسی
اختصاص بودجـه شـهرداری بـه
حف و ترمیم محی زیست
 NGOهای فعال محی زیست

حداقل یک مورد
حداقل  10درصد

کمی
کمی

0
-

نامناسب
نامناسب

1
-

مناسب
نامناسب

حداقل یک مورد

کمی

0

مناسب

1

مناسب

منبع :دادههای موجود از مرکز آمار ایران و سالنامه آماری شهرداری تهران در سال  ،1396سایت شهرداری تهران استخراجشدهاند.

همانطور که از جدول باال مشخص است وضعیت مناطق  9و  10شهر تهران در بین شاخصهای مربوط به زیرساختها
و شرای  ،زیر شاخصهای تعداد بوستانها ،مجموع فضای سبز خصوصی و عمومی ،و در بین زیر شاخصهای مربوط بـه
شاخص فعالیت ،کنجکاو بودن نسب به محی پیرامون در وضعیت مناسب قرار دارد .پس از تشکیل ماتریس وضع موجود،
بایستی جهت استاندارد کردن آن ،وزن دهی شاخصها صورت گیرد .در این پژوهش با توجـه بـه شـاخصهای انتخـابی،
جهت وزن دهی شاخصها از روش وزن دهی سوارا بهره گرفتهشده است .نتـایج وزن دهـی حاصـل از ایـن روش بـرای
هریک از شاخصهای پژوهش در جدول شماره  4نشان داده شـد .در مرحلـه بعـدی و پـس از محاسـبه وزن شـاخصها
استاندار کردن ماتریس وضع موجود با توجه به نوع شاخصها (شاخصهای بـا جهـت مثبـت و منفـی) مـاتریس نرمـال
شاخصها برای هر کدام از گزینههای موردمطالعه انجام شد که نتایج آن در جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول شماره  .6ماتریس نرمال شاخصها
X9
0/707107
0/707107
X18
0/707107
0/707107
X27
0/707107
0/707107

X8
0/707107
0/707107
X17
0/6
0/8
X26
0/894427
0/447214

X7
0/83205
0/5547
X16
0/5547
0/83205
X25
0/707107
0/707107

X5
0/83205
0/5547
X14
0/894427
0/447214
X23
0/707107
0/707107

X6
0/83205
0/5547
X15
0/707107
0/707107
X24
0/707107
0/707107

X4
0/83205
0/707107
X13
0/8
0/6
X22
0/707107
0/707107

X3
0/707107
0/707107
X12
0/707107
0/707107
X21
0/707107
0/707107

X2
0/948683
0/316228
X11
0/707107
0/707107
X20
0/707107
0/707107

X1
0/624695
0/780868
X10
0/707107
0/707107
X19
0/707107
0/707107

ماتریس نرمال
منطقه 9
منطقه 10
ماتریس نرمال
منطقه 9
منطقه 10
ماتریس نرمال
منطقه 9
منطقه 10

در مرحله بعدی و در گام چهارم محاسبات نوبت به برآورد واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شده اولیه میرسد .که نتایج
آن در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره  .7جدول ماتریس واریانس شاخصها
X9
0/001250
0/001250
X18
0/001250
0/001250
X27
0/001250
0/001250

X8
0/001250
0/001250
X17
0/000900
0/001600
X26
0/002000
0/000500

X7
0/001731
0/000769
X16
0/000769
0/001731
X25
0/001250
0/001250

X6
0/001731
0/000769
X15
0/001250
0/001250
X24
0/001250
0/001250

X5
0/001731
0/000769
X14
0/002000
0/000500
X23
0/001250
0/001250

X4
0/001250
0/001250
X13
0/001600
0/000900
X22
0/001250
0/001250

X3
0/001250
0/001250
X12
0/001250
0/001250
X21
0/001250
0/001250

X2
0/002250
0/000250
X11
0/001250
0/001250
X20
0/001250
0/001250

X1
0/000976
0/001524
X10
0/001250
0/001250
X19
0/001250
0/001250

ماتریس واریانس
منطقه 9
منطقه 10
ماتریس واریانس
منطقه 9
منطقه 10
ماتریس واریانس
منطقه 9
منطقه 10

در گام بعدی محاسبه واریانسهای ( Q2 )Qi1و ( Q2 )QI2میباشد .مقادیر محاسبهشده برای این گام از محاسـبات در
جدول زیر بیانشده است.
جدول شماره  .8مقادیر محاسبهشده واریانسها برای تمام گزینهها
Q2Q2
0/000025
0/00002

Q2Q1
0/004986
0/003774

واریانس ها
منطقه 9
منطقه 10
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درنهایت نوبت به محاسبه مقدار  λو  Qiبرای رتبهبندی گزینهها میباشد .این محاسبه مرحلـه نهـایی مشـخص کـردن
الترناتیوهای است که بهترین وضعیت را در میان شاخصها را دارد .در این مرحله برای رتبهبندی نهایی گزینهها در ابتـدا
مقدار الندای هر یک از گزینهها محاسبه میشود ،سـپس مقـدار  Qبـرای هـر گزینـه بـه دسـت میآیـد کـه مقـدار آن
نشاندهنده رتبه نهایی هر گزینه است .هراندازه مقدار  Qیک گزینه باالتر باشد نشاندهنده وضعیت مناسبتر آن گزینـه
است( .جدول .)9
جدول شماره  .9مقادیر محاسبهشده مقدار  λو  Qiو رتبهبندی گزینهها
رتبه
1
2

Qi
0/081207
0/018023

λ
0/004998
0/000623

محاسبه  λوQi
منطقه 9
منطقه 10

همانطور که از جدول باال مشخص است وضعیت مناطق  9و  10شهر تهران در بین شاخصهای مربوط به زیرساختها
و شرای  ،زیر شاخصهای تعداد بوستانها ،مجموع فضای سبز خصوصی و عمومی ،و در بین زیر شاخصهای مربوط بـه
شاخص فعالیت ،کنجکاو بودن نسب به محی پیرامون در وضعیت مناسب قرار دارد .و همانطور که نتایج حاصل از روش
واسپاس نشان داد منطقه  9نسبت به منطقه  10از وضعیت مطلوبتری برخوردار است .بنابراین میتوان اذعان نمـود کـه
اگرچه مناطق موردمطالعه در بعضی از شاخصهای شهر بیوفیلیک وضعیت مطلوبی دارند اما با توجه به نتیجـه حاصـل از
جدول مذکور درمجموع وضعیت این دو منطقه در برخورداری از شاخصهای شهر بیوفیلیک وضعیت نامناسبی قرار دارند.
و شرای وضع موجود این دو منطقه امکان تحققپذیری شاخصهای بیوفیلیک را با مشکل مواجه کرده است.
نتیجهگیری
برنامهریزی شهری بیوفیلیک یک رویکرد نوین و بهمثابه بارز شهر پایدار است .در کالنشهرهایی از نوع ایران که توسعه
پایدار در کالن خود با مسائل و مشکالت زیربنایی روبروست و اکولوژیک بهسرعت مورد هجمـه قـرار میگیـرد ،الگـوی
بیوفیلیک شهری میتواند بهعنوان یک الگوی توسعه پایدار بومی نقش اساسی ایفاا نماید .بـا توجـه بـه نتـایج مطالعـات
انجامشده ،رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک این پتانسیل را دارد که طیف گستردهای از مزایا اجتماعی و روانی بـرای
ساکنان و هم نین مزایای زیست محیطی ،عملکردی و اقتصادی برای شـهرهای بـزرگ را فـراهم کنـد .بنـابراین بـرای
بهرهگیری از مزایای این رویکرد و تحققپذیری آن در شهرها ،مطالعه سیسـتماتیک و همهجانبـه شـرای و ویژگیهـای
محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...ضروری است .رویکرد بیوفیلیک در زمینـههای اکولـوژیکی و خودآگـاهی شـهروندان و
همراهی نهادها و سازمانها با شهروندان و همینطور وجود زیرساختها و شرای در توسعه این رویکرد در شهرها تأکیـد
دارد .این رویکرد ،رویکردی جامع و کامل است چراکه در آن چهار شاخص محیطی (زیرساختها و شـرای ) ،فعالیتهـای
بیوفیلیک و نگرشها و آگاهیها (شهروندان) و نهادها و سازمانها (مـدیریت شـهری) در نظـر گرفتـه میشـود .ازایـنرو
می توان گفت این رویکرد به دنبال پایداری شهری است .لذا مبنا قرار دادن این رویکرد برای حـل مسـائل و چالشهـای
همگرا در کالنشهری چون تهران و ازجمله مناطق  9و  10آن (محدوده موردمطالعه این پژوهش) مهم است .اما مشکل
اصلی در تحقـق برنامـهریزی بیوفیلیـک در ایـن منـاطق ،بهرهگیـری از آن در منـاطق توسـعهیافته اسـت و تـاکنون در
کشورهایی مثل ایران کمتر به این رویکرد توجه شده است .لذا بـدون مطالعـه و بررسـی زمینـههای مختلـف اجتمـاعی،
فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی از قابلیت اجرایـی کمـی برخـوردار اسـت .بنـابراین نیـاز اسـت در هنگـام طراحـی و
برنامهریزی به زمینههای بومی شهر اهمیت داده شود تا الگو شهری بیوفیلیک با توجه به این شرای بومیسازی شود .در
این راستا پژوهش حاضر با بهرهگیری از نظرات خبرگان در رشتههای محی زیست و برنامهریزی شهری به جرحوتعـدیل
شاخصهای استاندارد بیوفیلیک بهمنظور بومیسازی آنها پرداخته است .و درنهایت با استفاده از نظرات آنها و بـا روش
سوارا و واسپاس به سطح تحققپذیری این شاخصها در دو منطقه  9و  10شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده است.
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بررسی نتایج حاصله از آزمون سوارا نشان میدهد ،شاخص نهادها و سـازمانها بـا وزن نهـایی  ،2/3705زیرسـاختهای
بیوفیلیکی با وزن  ،1/65769نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیکی با وزن نهایی  1/20999و درنهایت فعالیتهای بیوفیلیـک
با وزن  0/99994به ترتیب بااهمیتترین شاخصها شناساییشدهاند .هم نین بر اساس نتایج آزمون واسپاس ،منطقه  9با
مقدار  Qiبرابر با  0/081207ازنظر میزان تحققپذیری شاخصهای بیوفیلیک در وضعیت مناسبتری نسـبت بـه منطقـه
 10قرار دارد .به طورکلی با استفاده از شناخت وضع موجود منـاطق (جـدول مـاتریس وضـع موجـود و مقایسـه آنهـا بـا
شاخصهای بومیشده) ،میتوان گفت محدوده موردمطالعه دارای کمبودهـای قابـلتوجهی در شـاخصهای برنامـهریزی
بیوفیلیک است و از شاخصهای برنامهریزی بیوفیلیک فاصله زیادی دارند بنابراین نمیتوان آن را بیوفیلیک نامید .لـیکن
برای تحقق این رویکرد الزم است تا برنامهریزی بهصورت جدی صورت پـذیرد .بـرای ایـن کـار در وهلـه اول نیـاز بـه
فراهمسازی بستر مناسب برای فرهنگسازی و همراهی شهروندان است که این امر نیاز به همکاری و همراهی نهادهـا و
سازمانها را دارد .نهادها و سازمانهای مربوطه میتوانند از طریق اصالح قوانین و مقررات مربوط به شهرسازی و تدوین
بستههای تشویقی برای مالکان و صاحبان امالك این بستر را فراهم نماینـد .هم نـین از طریـق اجـرای زیرسـاختها و
شرای مشارکت شهروندان را جلب کنند چراکه حمایت مسئولین میتواند موجب افزایش تعامالت متقابل آنها با مـردم و
نهادهای مربوطه و فراهم کردن بستر مناسب جهت فعالیتها از سوی شهروندان شـود .در وهلـه بعـد مهمتـرین راهکـار
بهبود وضعیت فعلی در این زمینه مدیریت و برنامهریزی و فراهم کردن شرای منطبق با اصول و اهداف شهر بیوفیلیک و
استفاده از تجربیات بومیشده شهرهای موفق است .استفاده از مبانی نظری شهر بیوفیلیک با کاربسـت درسـت و اصـولی
راهبردهای آن ،سبب میشود تا این مناطق به شاخصهای شهر بیوفیلیک نزدیـک شـوند .در جمعبنـدی کلـی میتـوان
اصول و راهکارهای حرکت بهسوی پایداری و دستیابی به شهر بیوفیلک را فراهم کردن زمینه و بستر از سـوی نهادهـا و
سازمانها ،سیاستگذاریهای مدیران در راستای حف طبیعت ،تدوین قوانین اجرایی بام سبز و دیوار سـبز بـرای قطعـات
درشتدانه بهویژه کاربریهای که مالکیت دولتی دارند ،مشارکتهای فعال مردمی ،تغیر نگرش و همسویی شهروندان بـا
مسائل محی زیست ،آموزشهای زیستمحیطی شهروندان و  ...را اشاره کرد.
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