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 چکیده
 ازجملههعددی از طبیعت، مشکالت متشهر  جدایی گزینیگسترش شهرها و افزایش رشد سریع جمعیت، دنبال به 

ابع منه ههدر رفهت ، ربا کالبد شه طبیعت عدم همخوانی، ارتباط با طبیعتدر پویایی اجتماعی آلودگی هوا، کاهش 
 یهرگگریبان سازگار با محیط طبیعی  ونقلیحملهای ناشی از کاهش استفاده از گزینهو معضالت ترافیکی  طبیعی
و ط شهر گرفت  ارتبا در نظرریزی شهری بیوفیلیک با برنامه نوی  . رویکرداستشده شهرهاکالن ژهیوبهو  شهرها

. گردیهده اسهتریزی، در راستای رفع مشهکالت فهوا ارا هه اصل اساسی در برنامه عنوانبهبا طبیعت شهروندان 
 ریزی شههری بیوفیلیهک در مقیها برای سنجش رویکرد برنامه چندبعدیارچوبی ارا ه چ پژوهش حاضر با هدف

ریزی شههری بیوفیلیهک رویکرد برنامه رمبنایشهر اصفهان بگانه کالنپانزدهبندی مناطق تحلیل و سطح کالن و
و  شهدهدهفااست( ترکیبی صورتهب کمی و کیفیهای شامل روش) مختلطیم پژوهش ادر ای  راستا از پارادباشد. می

. بهرای تحلیهل استشدهای و میدانی )از نوع پرسشنامه( گردآوری های کتابخانهاطالعات موردنیاز از طریق روش
جههت  ،ازدورسهنجش و یهابی(، تحلیل فاصهله اللیدسهی و درون)تحلیل شبکه های تحلیل فضاییها از روشداده
از روش سهوارا بههره  هامؤلفهها و به سنجه ن دهیوزهای طبیعی و نیز برای بندی مناطق از روش شکستسطح
شههر اصهفهان بهه لحها  کالن گانههپانزدهمیهان منهاطق  تهوازن . نتایج پژوهش حهاکی از عهدمشده استگرفته

و غربهی  در منهاطق مرکهزی سهویکاز که  ایگونهبهباشد می رمحوطبیعت هایامکانات و پتانسیلبرخورداری از 
و از سوی  اندیافتهجمع تریزی شهری بیوفیلیک های برنامهعمده شرایط و زیرساخت 9و  3، 1مناطق  خصوصبه

 .باشندریزی شهری بیوفیلیک میبه لحا  رویکرد برنامهتری  وضعیت در محروم 15و  14دیگر مناطق 
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 دمهمق

 شیو افهزا یفناور سابقهیبر توسعه ب یمبتن ،دیتول توجهلابلشهرها با رشد کالن خصوصبهشهرها و  ر،یاخ یهالرن یط

 یتها بتوانهد تقاضها داده اسهت رییهرا تغ یعهیاصول استفاده از منابع طب اساساً هاشیگرا  ی. ااندبودهمواجه  تیجمع عیسر

 فضهاها و عناصهر رییهبر تغ یقیعم تأثیررشد و توسعه شهرها  (.58: 2019ارانتسوا، )ی دینما تأمی در حال رشد را  تیجمع

دنبال را به  یاریبس یطیمحستیمخرب ز یامدهای  روند پیادامه ا (14: 2016)بیتلی،  داشته استها موجود در آن یعیطب

و  یتهیم جمعکش تهرایافهزا ،لاعهده( شهمار و بهدونیب وسهازهایساخت)البد شههرها ک رب تمرکز زیاد دیگرعبارتبه. دارد

گهردد تخریب طبیعهت می درنتیجهو  یعت بومیبا طب متناسب کالبد عدم ارتباطمنجر به  ،یطیمحستیبه بعد ز تناهیعدم

 باغشههرهای گونهاگونی نظیهر زیست شهرها، نظریههحفظ محیط منظوربهدر ای  راستا و   (.126: 1398)ملکی و دیگران، 

)زیهاری و همکهاران،  مطهر  گردیهد (1987،  3( و شههر اکولوییهک )رجیسهتر1996،  2، شهر سبز )کمپل(1965،  1)هاوارد

نههای ههنهییبه ویژگبه ویژگ  شهر ییها که عالوه بر وجه محیطها که عالوه بر وجه محیطاز ای  نظریهاز ای  نظریه  دیگردیگر  یییکیک(. 487: 2018 با در ارتبهاط بها   شهروندانشههروندان  ییهای هه باط  در ارت

یک لیوفیشهر ب(. 5: 1396، همکارانظمی و )نا بوده استبوده استشهربیوفیلیک شهربیوفیلیک   ، نظریه، نظریهداشته استداشته استنیز توجه بسیاری نیز توجه بسیاری شهر طبیعت طبیعت 

شود تها یوجود دارد و تالش م شهیهم عتی. طبردیگیبهره م خود و اطراف ونموجود در عتیکامالً از طب شهری است که

 (.17: 2016)بیتلی،  گرددحاصل  نانیاطم یعیطب اتیها و خصوصیژگیبه و صریو ب فیزیکی یاز دسترس

 عایتو ر یمحورطبیعتمبتنی بر اصل  ریزیبرنامه ،یدمیال مسو ارههزدر  یشهر حیاطرو  ریزیبرنامه متمایز مشخصه

 اتاز الزامه( کهه 156: 1391، همکهاراناست )رزالیان و  یشهر مسا ل به طمربو هایفعالیت کلیهدر  توسعه پایدار لصوا

از  یاریبسه بهردن انیهم و از رهشه یودگو کهاهش آله یشهر یروان یفشارها هشاک منظوربهتلفیق شهر با طبیعت آن 

شود و برگرفته از نظریهه شههر ی بیوفیلیک یاد میهرش یزیرهبرنام عنوانبهاز آن  هک دشبایم کیاز تراف ناشیمشکالت 

ها انسهانریزی شهری بیوفیلیک مبتنی بر ای  اسا  است کهه (. برنامه50: 1394، همکارانباشد )زیاری و بیوفیلیک می

)نیهوم  و همکهاران،  فراهم گهردددر شهرها  خصوصبه، هاآنروزمره  یدر زندگ دیدارند که با عتیبا طب یارتباط هات کی

تهلرارگرفتهه  موردتوجهموردتوجهکشورهای آمریکایی و اروپایی کشورهای آمریکایی و اروپایی ط های اخیر توسهای اخیر توسدر سالدر سال بیوفیلیهکبیوفیلیهک ریزی شهریریزی شهریبرنامهبرنامه (.127: 2017  لرارگرف

سهعی کنههد و سههعی میمی  تأکیدتأکیدشههری شههری   شهدهشهدهساختهساختههای های یططبیعت در محطبیعت در محء ای  رویکرد بر اهمیت حفاظت، توسعه و احیاای  رویکرد بر اهمیت حفاظت، توسعه و احیا. اسهتاسهت نهد و  ک

الهام گرفته از الهام گرفته از  معمهاریمعمهاری مستقیم، غیرمستقیم و یا حتهی تشهابهی هماننهدمستقیم، غیرمستقیم و یا حتهی تشهابهی هماننهد صورتبه) ارتباط بی  شهرها را با طبیعتارتباط بی  شهرها را با طبیعت تاتا دارددارد

ندتقویهت کنهد( طبیعتطبیعت یت ک در خصهوص توجهه بهه اصهل  مورداشهارهرغم اهمیهت (. علهی120: 1399)تردسهت و همکهاران،  تقو

با با های محیطی، های محیطی، در شهرهای دارای پتانسیلدر شهرهای دارای پتانسیل  ریزی شهری بیوفیلیکو رویکرد برنامهریزی شهری در برنامه یحورمعتیطب

ههای اکثهر پژوهش  بیانگر آن است کهبیانگر آن است که  مطالعه پیشینه پژوهشمطالعه پیشینه پژوهش، ، ادبیات علمیادبیات علمیبحث شهر بیوفیلیک در بحث شهر بیوفیلیک در   نوی  بودننوی  بودنبه به   توجهتوجه

ی ههاپژوهش ازجملهه .پذیرفتهه اسهتخهرد صهورت حیطه طراحی شهری و مقیا  در  مرتبط با موضوع شهر بیوفیلیک

، ( در زمینه تدوی  مدل مفهومی محلهه بیوفیلیهک1399شاهی )مطالعه روستا و حس توان به می در ای  حیطه شدهانجام

و مطالعهه سهلمان و طراحی شهری بیوفیلیک در مقیها  واحهد همسهایگی  کارگیریبه( در زمینه 2019یینگ )پژوهش 

در در اشاره نمهود. همننهی   زیست پذیربا محوریت تبیی  نقش طراحی بیوفیلیک در توسعه شهر پایدار و ( 2021همکاران )

بهه جهامع و در ابعهاد مختله   صهورتبهکمتر  ریزی شهری بیوفیلیکر زمینه برنامهصورت پذیرفته دهای پژوهش معدودمعدود

. برای ارزیابی در مقیها  کهالن وجهود نهدارد ویژهبهدر ای  زمینه  موردتوافقیتوجه گردیده و همننان چارچوب موضوع 

بها  محیطیزیسهتههای ( با محوریت کهاهش آلودگی1398زیاری و همکاران، ) توان به مطالعهمی اهپژوهشای   ازجمله

                                                      
1 . Howard 

2 . Campbell 

3 . Register 
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تردسهت  پژوهش، موردمطالعهبه شرایط  با توجه اجرالابلهای شاخص سازیپیادهریزی شهری بیوفیلیک و رویکرد برنامه

 منتخهب و مطالعهه های رویکرد بیوفیلیک در مناطقشاخصپذیری بندی و تحقق( با هدف تحلیل رتبه1399ن )و همکارا

ریزی شههری برمبنای رویکهرد برنامهه زیست پذیر پیشنهاد مدل مفهومی شهر محوریت ( با2017و همکاران ) پورمیابراه

رویکهرد  بهرای سهنجش چندبعهدیارا هه چهارچوبی لهه . با توجه به خالء مهذکور، ههدف از ایه  مقابیوفیلیک اشاره نمود

شهر اصفهان برمبنهای ایه  کالن گانهپانزده بندی مناطقو تحلیل و سطحدر مقیا  کالن ریزی شهری بیوفیلیک برنامه

محیطی جمعیت و مشهکالت زیسهت مالحظهلابلهای اخیر با افزایش شهر اصفهان در سالکالن چراکهباشد. رویکرد می

، کاهش فضاهای سبز، تغییهر کهاربری اراضهی باغهات و کشهاورزی و کهاهش وخاکآبآلودگی هوا،  ازجملها آن مرتبط ب

ههای های بایر، عناصهر طبیعهی و ظرفیتهایی از لبیل زمی به وجود پتانسیل با توجهسرزندگی شهری مواجه شده است. 

 ازجملههو وجود مشکالتی  سویکی در ای  شهر از رود، فضاهای سبز و پوشش گیاهزاینده رودخانه ازجملهمحیطی زیست

ریزی شههری رویکهرد برنامهه کارگیریبههتهوان از طریهق آلودگی هوا ناشی از ترافیک و وجود صنایع از سوی دیگر، می

. لهذا پایدار را فراهم نمود توسعه تحقق محیطی وغلبه بر بسیاری از مشکالت بخصوص در بعد زیست نهیزم محورطبیعت

گردیهده اسهتخرا   مبانی نظهریریزی شهری بیوفیلیک از طریق مراجعه به های برنامهسنجهاستای هدف فوا، ابتدا در ر

. لرارگرفته استو تحلیل  موردسنجشها سنجهای   بر اسا شهر اصفهان کالن گانهپانزدهو سپس وضعیت مناطق  است

 بر اسا شهر اصفهان کالن گانهپانزدهمناطق  بهبود بخش در نهایت هم ضم  بحث در مورد نتایج، به ارا ه پیشنهادهای

 .استشدهریزی شهری بیوفیلیک پرداخته رویکرد برنامه

 

 بانی نظریم

 ریزی شهری بیوفیلیکبیوفیلیا و برنامه

ر ارتبهاط بها جهوهر دتوسط روانکاوی به اسم اریک فروم در کهاوش  1960بیوفیلیا مفهومی است که نخستی  بار در دهه 

حهت عنهوان بیوفیلیها توسط ادوارد ویلس  در کتابش ت 1984ای  مفهوم در سال  (.45: 1964)فروم،  نسان مطر  گردیدا

ف و وره اکتشهاد یدر طه عهتیارتبهاط خهود بها طب قیاحساسات عم  یتوص یبرایا لیوفیاز اصطال  ب یو عمومیت یافت.

 یملتکا یاز بقا یبخش عنوانبه یالیوفیب گرایشبود که   یا لسونیوخاص  نگرش .نموداستفاده  یعیطب یایدر دنجستجو 

 ماننهدیم یمدرن در کنار انسان بال یشهرها در یکه حت گیردبرمیرا در  یخاص یهایژگیو  ی، بنابرایافته استگسترش

بها  نیهوم ریزی شهری، پیشهروانی نظیهر بیتلهی و فرضیه بیوفیلیا در برنامه کارگیریبهدر بررسی  (.14: 1984)ویلسون، 

، شههرهای تهاب (2000)بیتلهی،  راگیری از شهرهای اروپاییفریزی شهری سبز: هایی مانند برنامهانتشار مقاالت و کتاب

عهوت از طبیعهت بهه د، شهرسهازی بیوفیلیهک: (2009)نیوم  و همکاران،  آور: پاسخی به افزایش نفت و تغییرات اللیمی

در  (2011)بیتلهی،  ریزی و طراحی شهریبیوفیلیک: ادغام طبیعت در برنامه و شهرهای (2010)بیتلی،  جوامع و زندگی ما

 .اندداشته ایکنندهتعیی ترویج شهرسازی بیوفیلیک نقش اساسی و 

 است که در دهه عاتیو بدون ضا ندهیبدون آال یشهر یزیرهبرنام یبرا یهومفمدل م کی کیلیوفیب یشهر یزیرهبرنام

بهرای مجهدد  یو طراحه یزیربرنامه یدر جستجو مفهوم  یاکند. می تأکیداده بهینه از انریی بر استف هک دآم دیپد 1990

مهبرنامهه (.5: 1993)مهیال،  باشدمراکز شهری پساصنعتی می دیو بازتول یموجود شهر یهابخش یکریزی شههری بیوفیلیهکبرنا شهری بیوفیل  ریزی 

کافی از مقدار کهافی از  اینکه شهرنشینان روزانه بهاینکه شهرنشینان روزانه به  به دنبال ایجاد اطمینان ازبه دنبال ایجاد اطمینان ازرویکرد پاسخی به تراکم فزاینده در شهرهاست. ای  پاسخی به تراکم فزاینده در شهرهاست. ای   مقدار 

را  یتوجهلابهلبیوفیلیک مزایهای  ریزی شهریبرنامه(. 11: 1398)شهرداری اصفهان،  باشدباشد، می، میشوندشوندییمم  مندمندبهرهبهرهطبیعت طبیعت 

سالمت جسهمی  شافزای ،ب )ناشی از بارندگی(، کاهش مصرف انریی، کاهش دمای شهریاسیالب و روان تیرشامل مدی
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راههی بهرای ادامهه   کارایی برای شهرها به دنبال دارد. همننی شکاهش جرم و جنایات و افزای ،ایش امنیتافز ،و روحی

خالا  یهافرمبا  یفوالدشهربت  و  یهارساختیز  تعادل بی قالتصادی باالیی از طری یوربهرهتجربه عالی شهری که 

  برای سهاکنی تو جذابی زیست پذیری ،یشناسییبایزبه حفظ جن کهطوریبهدارد  به دنبالشهری را  عتطبی شدهقیتلفو 

خصوصهیات اصهلی ایه  (. 50: 2014)نیوم ،  نموده استشود را فراهم   شهری تضمی یهاطیمح لهیوسبه ندهفعلی و آی

 .شده استدادهنمایش  1 شماره رویکرد در لالب شکل
 

 
 (29: 2017و همکاران،  پورمیابراه)منبع:  ،شهری بیوفیلیک ریزیهای برنامه. ویژگی1 شماره شکل

 

 ریزی شهری بیوفیلیکتجربیات جهانی موفق در ارتباط با برنامه

ریزی شههری بیوفیلیهک در جهامع برنامههفوا، مرور تجربیات موفق جهانی بیانگر اهمیت توجه به اصول  عالوه بر موارد

یکهی از شههرهای موفهق در زمینهه گیهری از اثهرات مثبهت آن اسهت. بهرهو  منابع طبیعهیموفقیت آن شهرها در حفظ 

ها به طبیعهت و فضهای سهبز در ای  شهر حدود نیمی از مساحت زمی  بیوفیلیک شهر سنگاپور است.ریزی شهری برنامه

 تری مهم ازجمله (.46: 2011)بیتلی،  باشدتراکم بسیار زیاد می باوجوددستاوردی مهم  عنوانبهو  شده استدادهاختصاص 

توان به تدوی  و اجهرای برنامهه حرکت به سمت شهر بیوفیلیک می منظوربهدر شهر سنگاپور  شدهبکار گرفته هایفعالیت

( و ABCها، پارک باغبانی بیوفیلیهک، برنامهه مهدیریت آب )های سبز، اتصاالت پارکسبز سنگاپور و برنامه جامع خیابان

های موفهق شههر بیوفیلیهک، شههر بیرمنگهام از دیگر نمونه(. 53-49: 2014)نیوم ،  ه نمودهای اجتماعی اشارایجاد باغ

 به شبکه شهرهای بیوفیلیهک ملحهق شهد 2013باشد. ای  شهر در سال اولی  شهر بیوفیلیک در انگلستان( می عنوانبه)

توان در برنامه فضاهای سبز شهری در بیرمنگام را می شدهگرفته بخش عمده رویکرد جامع بکار (.135: 2014)گریسون، 

مبنهایی بهرای  عنوانبهههها بهوده و ها و کانالمشاهده کرد که شامل پیشنهادی برای ایجاد دسترسی به شهبکه رودخانهه

 یشهد کهه از فضها یکننهدگاندیبازد شیکانال در مرکز شهر باعث افهزا ستمیس ایاحباشد. دسترسی به شبکه مسیرها می

از  یاریبها بسه یادیسبز ز یفضای، خاکستر یمنطقه صنعت کی عنوانبهشهر   یشهرت ا رغمیعل. برندیلذت م یساحل

اعهالم کهرده و  انگلسهتان یعهیطب تخهتیپا شهر  ینخست عنوانبههدف خود را  رمنگامیوجود دارد. ب یمحل یعیمنابع طب

 بهوده اسهتتوسهعه  یههاپرویه طیمحیزیسهتاثهرات  یابیارز یبرا "سرمایه طبیعی یارهایمع" در توسعه شرویپ یشهر

تهوان ادعها کهرد ویتوریها های موفق شهر بیوفیلیک است. میگستینز از دیگر نمونه -ویتوریا )سایت شهرهای بیوفیلیک(.

دههد. باشد؛ شهری که شکل متراکم و فشرده فعالیت فیزیکی و زندگی در فضای باز را پهرورش میشهر عابران پیاده می
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روی انجهام گسهتینز بها پیهاده -در حوزه شهری ویتوریها صورت گرفتهنزدیک نیمی از تمام سفرهای کنند برخی ادعا می

شهر بلکه  تنهانهمرزهای حوزه شهری  عنوانبهرود. در مرکز شهر بلکه در سراسر منطقه بکار می تنهانهشود. ای  آمار می

 (.86: 2011)بیتلی،  گیردبرمی ریزی بسیار مفید شرایط( را دربیشتر منطقه اطراف )یک برنامه

، پویایی حیات اجتماعی مؤلفهلالب پنج یک در ریزی شهری بیوفیلهای برنامهسنجهفوا،  مبانی نظریبرمبنای  درمجموع

 .گردیده استارا ه  2 محیطی و مدیریت شهری کارآمد مطابق با شکلسبز، پایداری زیست ونقلحملالتصادی، 

 

 
 محورعتیطبریزی شهری برمبنای رویکرد برنامه بندیسطحهای تحلیل و و سنجه هامؤلفه. 2 شماره شکل

ت و ؛ تردس1398و همکاران،  ی؛ ملک1397 ،یو محمد ی؛ نادر1397و همکاران،  یاری؛ ز1396و همکاران،  یناظممنبع : ) 

؛ 2012، ؛ ریو و همکاران2012؛ بیتلی، 2011رت و فینگان، ؛ کل2011؛ بیتلی، 2000؛ بیتلی، 1984ویلسون،  ؛1399همکاران، 

مکاران، ه؛ زیاری و 2017پدرسن زری، ؛ 2017؛ ابراهیم پور و همکاران، 2014؛ نیومن، 2014؛ گریسون، 2013بیتلی و نیومن، 

 (؛ سایت شهرهای بیوفیلیک2018

 

 پژوهشروش 

باشهد. روش کمهی می مخهتلطیم ادارای پاراد توأمان ورتصبههای کمی و کیفی پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش

ریزی شههری های برنامههباشد، زیهرا توصهی  عینهی و دلیهق از سهنجهدر ای  پژوهش از نوع پیمایشی می مورداستفاده

 مهورد پژوههیدر ای  پژوهش نیز از نهوع  مورداستفاده. روش کیفی پذیرفته استشهر اصفهان صورت بیوفیلیک در کالن

 موردمطالعههریزی شهری بیوفیلیک را با تمرکهز بهر رویکرد برنامهمفهوم تا  بوده استاشد، زیرا پژوهشگر در پی آن بمی

شهر اصفهان( بیابد. همننی  ای  پژوهش از نظهر ههدف جهزء تحقیقهات کهاربردی اسهت. نهوع کالن گانهپانزده)مناطق 

 توصهی  و تحلیهل منظوربهباشد. اطالعات موردنیاز می تحلیلی -توصیفی صورتبهماهیت آن  بر اسا  روشیپپژوهش 

برای تحلیل  .استشدهای و میدانی )از نوع پرسشنامه( گردآوری های کتابخانهبه روش 1 شماره مطابق با جدولها سنجه

 هکرایانشه. گردیهده اسهتیابی( استفاده های تحلیل فضایی )تحلیل شبکه، تحلیل فاصله اللیدسی و درونها از روشداده
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استاندارد  پوشش دهیبا لحا  سطح به ترتیب مترو اتوبو  و های ایستگاه پوشش دهیهای وضعیت است تحلیل سنجه

سنجه فاصله از رودخانهه بها و با استفاده از روش تحلیل شبکه،  (33: 2003، ونقلحمل)گروه پژوهشی  متری 800و  400

تحلیل  ازجمله) های تحلیل فضاییروش از طریقهوا و آلودگی صوتی های آلودگی سنجه و فاصله اللیدسی روش تحلیل

تحلیهل سهنجه درصهد  منظوربهههمننهی  . پذیرفتهه اسهتصورت  GIS افزارنرمدر  (یابیفاصله اللیدسی و تحلیل درون

 11و  10د ای از طریهق دو بانهمساحت جزایر گرمایی و ارزیابی دمای سطح زمی  و تعیی  جزایر گرمایی، تصویر مهاهواره

موجهود  رودندهیزا)که آب در رودخانه  2020سپتامبر  19در تاریخ آمریکا  یشناس یزمسازمان  از سایت 8ماهواره لندست 

متر استخرا  گردید. سپس جهت ارزیابی دلیق دمای سطح زمی  از فیلتر پوشهش ابهری  30بوده است(، با لدرت تفکیک 

ای، نقشهه دمهایی در سازی تصهویر مهاهوارهاستفاده شد. پس از آماده گردوغبار فقداندرصد و همننی  فیلتر  10کمتر از 

ههای ایجاد و در نهایت بخش GISافزار شهر اصفهان با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور و استفاده از نرمسطح کالن

به دما به سهه بخهش  توجهبا و ( 1967)جنکز،  های طبیعیشکست یبندروش طبقهشهر اصفهان برمبنای مختل  کالن

های باالتر از نرمال تحهت بندی گردید و لسمتتر از نرمال، محدوده نرمال و محدوده باالتر از نرمال دستهمحدوده پایی 

بهر بندی مناطق به تفکیک هر سهنجه سطح پس از توصی  و تحلیل هر سنجه، .استشدهعنوان جزایر گرمایی مشخص 

امتیهاز تعلهق  ،گانههطیه  لیکهرت پنج بر اسا صورت پذیرفت و به مناطق  یعیطب یهاستکش یبندروش طبقه اسا 

روش سوارا یا روش تحلیهل . دیدها از روش سوارا استفاده گرو سنجه هامؤلفهبه  وزن دهی منظوربهگرفت. در مرحله بعد 

ادوسهکا  و تورسهکیس مطهر  توسط کرسوالی ، ز 2010برای نخستی  بار در سال  گامبهگام وزن دهینسبت ارزیابی 

ارزیهابی  در باشهد کهه بهه لحها  دلهتها میبه معیارهها و شهاخص وزن دهیهای ای  روش از جدیدتری  روشگردید. 

 برتهری دارد وزن دههیههای نظران در ارتباط بها اهمیهت معیارهها، نسهبت بهه سهایر روشهای خبرگان و صاحبدیدگاه

 یاسا  ای  روش، در مرحله اول، معیارها بها توجهه بهه توافهق جمعهی نظرههابر  (.243: 2010)کرسوالی  و همکاران، 

درصهد اهمیهت نسبی ههر یهک از معیارهها نسهبت بهه یکهدیگر تعیهی   شوند. در مرحله دوممی یبندکارشناسان اولویت

سهتون . دهدمین پنج سهتون دارد. سهتون اول معیارهها را نشها روش سوارا یها، هریهک از جدولطورکلیبه. شهودیمه

اصهلی روش مهذکور  یآید و مبنهاکارشناسهان به دست می ازنظرهای شدهآوریجمعاست که بر اسا  اطالعات  jS دوم

یند ابتدایی محاسهبه وزن اسههت. در آچهارم فر شود. ستونحاصل می 1عدد  با jS جمعاز  Kjمقدار  ستون سومدر . است

د آیهبر جمع ستون چههارم بهه دسهت می در ستون چهارم شدهمحاسبهاوزان  کتتکستون پنجم، وزن معیارها با تقسیم 

گیری کیفهی از نهوع ابتدا از طریق روش نمونه هاو سنجه هامؤلفه وزن دهیی در راستا(. 224: 1396)فضلی و همکاران، 

نفهر از اعضهای  8شهامل ) نفهر از متخصصهان 30، تعداد (2007تدلی و یو،  ؛1391)رنجبر و همکاران،  شدهشناختهموارد 

نفهر از  4، سهتیزطیمحنفهر از کارشناسهان  9دانشگاه هنر اصفهان،  ی نفر از مدرس 6علمی دانشگاه هنر اصفهان،  هیأت

بنهدی رتبه سهپسانتخاب شدند و  نفر از مسئوالن اداره راه و شهرسازی استان اصفهان( 3مسئوالن شهرداری اصفهان و 

بنهدی نظهرات و مشهخص شهدن ها صورت پذیرفت. پهس از جمعبرمبنای دیدگاه آن مؤلفههای هر و نیز سنجه هامؤلفه

و  مؤلفههها به ترتیب اولویت از باال به پایی ، اهمیت نسهبی ههر ها و مرتب شدن آنو سنجه هامؤلفهنهایی  بندیاولویت

بندی دیدگاه خبرگهان، جمع بر اسا  نهایت و سنجه باالتر از خود، توسط خبرگان تعیی  گردید. در مؤلفهسنجه نسبت به 

و سنجه محاسبه شد. در مرحله بعد و  مؤلفه، وزن اولیه و وزن نهایی هر jKها ضرایب ضرایب اهمیت نسبی و برمبنای آن

تهیه  GISافزار افزونه پایتون در نرم کد نویسیاز طریق  مؤلفهبندی هر ، نقشه سطحمؤلفههای هر به وزن سنجه با توجه

، هکرشهده کهد نویسهیاز طریهق  مؤلفهبندی هر های سطحو همپوشانی نقشه هامؤلفهبه وزن  با توجهو در نهایت گردید 

 ریزی شهری بیوفیلیک صورت پذیرفت.رویکرد برنامه بر اسا بندی مناطق سطح
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 هاروش گردآوری داده به تفکیک سنجه .1 شماره جدول

روش  

 گردآوری

 سنجه

 ایکتابخانه

دجه مصوب ت، نسبت بوهای مرتبط با طبیعنسبت تعداد مراکز گذران اولات فراغت روباز به جمعیت منطقه، تعداد موزه

شاغالن،  کلهبشهرداری منطقه به مساحت منطقه، درصد شاغالن بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت 

عیت رخه به جمهای دوچبه جمعیت منطقه، نسبت تعداد ایستگاهسرانه مسیرهای پیاده، نسبت طول مسیرهای دوچرخه 

 CNGهای های اتوبو ، تعداد جایگاهایستگاه پوشش دهیهای مترو، وضعیت ایستگاه پوشش دهیمنطقه، وضعیت 

سبز  نه فضاهایه، سرا، درصد مساحت فضاهای سبز اکولوییکی نسبت به مساحت منطقگازسوزبرای استفاده خودروهای 

های سبز ت طول مسیرها، فاصله از رودخانه، نسببه مساحت منطقه، فاصله از پارک درختانتکییکی، نسبت تعداد اکولو

ه، توزیع های کشاورزی و مزارع شهری نسبت به مساحت منطقدر منطقه، به مساحت منطقه، درصد مساحت زمی 

راکم ته، میزان منطق مایی نسبت به مساحتفضایی آلودگی هوا، توزیع فضایی آلودگی صوتی، درصد مساحت جزایر گر

زیست، سرانه تولید مرتبط با محیط نهادمردمهای یعی، تعداد سازمانهای حسا  به محیط طبجمعیت، تعداد برنامه

ه، سرانه معیت منطقبه ج های بازیافتمتوسط الالم بازیافتی در ایستگاهپسماند با ارزش )زباله خشک(، نسبت میزان 

زباله و نظافت، نسبت  با موضوع رفع آلودگی 137های رسیده از شهروندان به سامانه ر در سال، درصد پیامنظافت معاب

 های سطحی به مساحت منطقهآوری آبها به مساحت منطقه، نسبت طول عناصر خطی با لابلیت جمعتعداد چاه

میدانی )از نوع 

 پرسشنامه(

 های داوطلبانهتالش زان مشارکت شهروندان در ترمیم طبیعت وحضور شهروندان در طبیعت شهری، می زمانمدت

ت در یزان امنیمبیعت، طشهروندان در ارتباط با  اولات فراغتمبتنی بر طبیعت، میزان تعامالت اجتماعی و گذران 

های مالی به رای پرداخت کمکمرتبط با طبیعت، میزان تمایل شهروندان ب هایآگاهیوضعیتفضاهای طبیعی، 

سبز، میزان  ونقلحملهای حفظ و گسترش فضاهای طبیعی، میزان استفاده شهروندان از گزینه منظوربهداری شهر

 زان رضایتبازیافت، می یآورجمعسبز، میزان رضایت ساکنان در زمینه  ونقلحملهای رضایت شهروندان از گزینه

 های سطحیساکنان در زمینه مدیریت آب

 

از دو ویژگهی  اما ای  جامعه باشد.شهر اصفهان میکالن گانهپانزدهمناطق های کل پالکضر جامعه آماری در پژوهش حا

ایهت بهه مگ  بود و دوم اینکه با عنهبه طبقات  بندیطبقهلابلهمگ  و  ای غیر: نخست اینکه جامعهبوده استبرخوردار 

زیهر  صهورتبهای گیری چندمرحلههاز روش نمونهه. بر ای  اسا  بوده استآن نیز  یروزرسانبهنقشه نیاز به  بودنیمیلد

 استفاده گردید:

یق ر  بود، حجم نمونهه از طریهق ربه طبقات همگبه طبقات همگ  بندیبندیطبقهطبقهلابللابلو و   غیر همگ غیر همگ جامعه جامعه   اینکهاینکه  با عنایت بهبا عنایت به  مرحله نخست:مرحله نخست: نه از طر وش وش   بود، حجم نمو

رشد رشد     نرخ  نرخبر اسابر اسا  13931393ها در نقشه سال ها در نقشه سال است که تعداد کل پالکاست که تعداد کل پالک  هکرهکرشایانشایانمحاسبه گردید. محاسبه گردید.   شدهشدهییبندبندطبقهطبقهگیری گیری نمونهنمونه

ظر جامعه آمهاری در نظهر   عنوانعنوانبهبهپالک( و ای  تعداد پالک( و ای  تعداد   457581457581تخمی  گردید )عدد تخمی  گردید )عدد   13991399جمعیتی شهر اصفهان، برای سال جمعیتی شهر اصفهان، برای سال  ماری در ن جامعه آ

 با:با:  برابر استبرابر است  00//0505گیری گیری درصد و خطای نمونهدرصد و خطای نمونه  9595بر ای  اسا  حجم نمونه کلی با لحا  سطح اطمینان بر ای  اسا  حجم نمونه کلی با لحا  سطح اطمینان   گرفته شد.گرفته شد.

 

 ((22ول ول   حجم نمونه در هر یک از مناطق استفاده گردید )جد  حجم نمونه در هر یک از مناطق استفاده گردید )جداز روش تخصیص متناسب برای تعییاز روش تخصیص متناسب برای تعیی  مرحله دوم:مرحله دوم:

 

 شهر اصفهان برمبنای روش تخصیص متناسبکالن گانهپانزدهتعیین حجم نمونه در مناطق  .2 شماره جدول
 مجموع 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 منطقه

تعداد 
 هاپالک

20363 20209 30141 31966 23741 23073 32331 50644 26262 48270 19715 29257 27257 36895 37457 457581 

حجم 
 نمونه

33 33 49 52 39 37 53 82 43 79 32 48 44 60 61 745 
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ستر  با عنایت به اینکه نقشهه در دسهتر    مرحله سوم:مرحله سوم: شه در د ستنبهوده اسهت  روزروزبهبههبا عنایت به اینکه نق بوده ا ستر  )چهارچوب مناسهبی در دسهتر    ن سبی در د چارچوب منا بود(، از روش بهود(، از روش نن)

و و   33  شمارهشماره  جدولجدول  بر اسا بر اسا   گیریگیریها استفاده گردید )فاصله نمونهها استفاده گردید )فاصله نمونهای توزیع پرسشنامه بی  پالکای توزیع پرسشنامه بی  پالکگیری سیستماتیک برگیری سیستماتیک برنمونهنمونه

 ..((33  شمارهشماره  مطابق با شکلمطابق با شکل  از طریق حضور میدانی در مناطقاز طریق حضور میدانی در مناطق
 

 تماتیکگیری سیسروش نمونه بر اساسها گیری برای توزیع پرسشنامه بین پالکتعیین فاصله نمونه .3 شماره جدول

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 منطقه

 614 614 619 609 616 611 610 617 610 623 608 614 615 612 617 گیرینمونهفاصله 

 

 
 شهر اصفهانگانه کالنها در مناطق پانزده. موقعیت توزیع نمونه3 شماره شکل

 

و اشهتغال( و  هش در لالب دو بخش مشخصات فردی )شامل جنس، سه ، تحصهیالتبرای ای  پژو شدههیتهپرسشنامه 

ه از روش سنجش روایی پرسشنامه با استفاد. استشدهای( گردآوری های پرسشنامهتخصصی )مستخر  از سنجه سؤاالت

علمهی و  هیأت عضایانفر از خبرگان و متخصصان )شامل  20اعتبار محتوایی )روایی محتوایی( و از طریق نظرسنجی از 

 روش همسهازی همننی  برای سنجش پایهایی پرسشهنامه از. پذیرفته استاساتید مدر  دانشگاه هنر اصفهان( صورت 

رت دارای طیه  لیکه التسهؤا. ضهریب آلفها کرونبهاخ شهده اسهتگرفتهدرونی و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بههره 

، 8/0 از مقهدار بهودن و به دلیهل بهاالتر آمده استدستبه 843/0 برابر spss افزارنرمپرسشنامه ای  پژوهش با استفاده از 

به  با توجهاست  هکرشایان شنامه است.پرس سؤاالتهمسازی درونی مناسب بی   دهندهنشانباشد و می لبوللابلضریبی 

های سهنجه مهههههای مربهوط بهه بهرای داده سهمیرنوفا -( در آزمهون کولمهوگروفsig)مقدار  یداریمعنسطح  اینکه

 هستند. غیر نرمالای توزیع ای در ای  پژوهش دارهای پرسشنامهداده بنابرای ، باشدمی 05/0 ای کمتر ازپرسشنامه

 

 موردمطالعهمحدوده 

هر منطقه  .(4)شکل  باشددارای پانزده منطقه می 1392شهر اصفهان مرکز استان طبق آخری  تقسیمات شهری در سال 

)شهرداری باشد. الزم به هکر است مناطق یک، سه و هشت فالد حریم هستند نی و حریم مشخص میدارای محدوده لانو
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)مرکهز  باشدمی 1961260برابر با  1395آخری  سرشماری در سال  بر اسا جمعیت شهر اصفهان (. 10: 1394اصفهان، 

شهر اصفهان ارا هه کالن گانهپانزدهخصوصیات اجمالی جمعیتی و التصادی مناطق  4 شماره در جدول (.1395آمار ایران، 

 .گردیده است

 

 

 موردمطالعه. موقعیت محدوده 4 شماره شکل

 

 شهر اصفهانکالن گانهپانزدهخصوصیات اجمالی جمعیتی و اقتصادی مناطق  .4 شماره جدول

نسبت  جمعیت کل همنطق
 جنسی

بعد 
 خانوار

نرخ باسوادی 
 )درصد(

نرخ اشتغال  بارتکفل
 )درصد(

درصد مالکیت 
 ملکی

1 79091 04/96 90/2 95 47/2 86 55 

2 69120 65/103 17/3 89 40/2 89 55 

3 110368 69/97 99/2 93 59/2 87 56 

4 133731 90/99 05/3 94 44/2 86 56 

5 149923 84/93 15/3 97 66/2 83 52 

6 110838 08/96 96/2 95 49/2 84 54 

7 165767 72/101 19/3 92 45/2 87 50 

8 239756 83/100 18/3 93 43/2 86 52 

9 75168 54/102 08/3 90 37/2 88 58 

10 207803 86/101 16/3 91 49/2 88 53 

11 58841 96/103 28/3 87 50/2 88 54 

12 132798 22/101 21/3 93 45/2 86 52 

13 132469 45/118 40/3 94 79/2 82 48 

14 164805 62/104 44/3 87 49/2 89 47 

15 119600 29/105 22/3 87 35/2 89 57 

 3/53 53/86 47/2 8/91 17/3 71/101 1950123 کل

 1395نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  بر اساسنگارندگان 

 

 هایافتهبحث و 

 55دهندگان زن و درصد از پاسخ 45آن است که  دهندهنشان پرسشنامه دهندگانخصات عمومی پاسخنتایج حاصل از مش
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درصهد در گهروه سهنی  31 ،30تا  20درصد در گروه سنی  28، 20تا  18درصد در گروه سنی  16از نظر سنی  د؛درصد مر

زیهر درصهد  11از نظر تحصیالت  ؛باال سال به 50درصد در گروه سنی  7و  50تا  40درصد در گروه سنی  18، 40تا  30

 35به لحا  اشهتغال  وو باالتر  لیسانسفوادرصد  12درصد لیسانس و  34، دیپلمفوادرصد  15درصد دیپلم،  28، دیپلم

 اند.دار بودهدرصد خانه 10درصد محصل و  19، بدون کاردرصد دارای درآمد  10درصد بیکار،  26درصد شاغل، 

مهرتبط  یهادر ابتدا داده ک،یلیوفیب یشهر یزیربرنامه برمبنای رویکردشهر اصفهان مناطق کالن یبندسطح یدر راستا

به  5کل شه مطابق با مربوط به هر سنج ازیسپس امت .شد لیو تحل یمناطق بررس کیبه تفکاز ای  رویکرد، با هر سنجه 

اسهت  هکرشهایان(. دیهردگحدالل آن لحها   یبرا 1ه و نمر یبرخوردار ثرحداک یبرا 5نمره ) دیگرد لینمره استاندارد تبد

رصد مسهاحت ها، فاصله از رودخانه، توزیع فضایی آلودگی هوا، توزیع فضایی آلودگی صوتی، دسنجه فاصله از پارک شش

 ارتباط ظافتنهای رسیده از شهروندان با موضوع رفع آلودگی زباله و درصد پیامجزایر گرمایی نسبت به مساحت منطقه و 

ها و افهزایش ها و رودخانهبا افزایش فاصله از پارک مثالعنوانبه .ریزی شهری بیوفیلیک دارندبا موضوع برنامه معکوسی

 صهورتبهگهذاری ایه  شهش سهنجه امتیهازدهی و ارزش بنابرای  .شودمی استهمحوری کپتانسیل طبیعتاز آلودگی هوا، 

 د بهها اسهتناها به روش سهوارا و بهآن رمجموعهیز یهاو سنجه هاؤلفهم یبرا در مرحله بعد. گردیده استمعکو  لحا  

محیطی و پایداری زیست هایمؤلفهبر ای  اسا   .دیگرد  ییتع تیاهم بیضرا 6و  5 مطابق با جداولمتخصصان  دگاهید

حضهور  زمانمهدتو سهرانه فضهاهای سهبز اکولهوییکی و  های درصهد مسهاحتها سهنجهحیات اجتماعی و از درون آن

 ریزی شهری بیوفیلیهک دارنهد.بندی مناطق به لحا  برنامهرا در سطح تأثیرگذاریشهروندان در طبیعت شهری بیشتری  

 شهکل یی در لالهبنها یبندسطح برمبنای آنو  6مطابق شکل  مؤلفههر  یبندسطح ،وزن دهیفرآیند  طی شدنپس از 

ا به 10و  9، 3محیطی منهاطق پایهداری زیسهت مؤلفه، به لحا  دهشاستخرا با استناد به نتایج  مشخص گردید. 7 شماره

 6، 1اطق منهجتماعی حیات ا مؤلفهبه وجود فضاهای سبز و پوشش گیاهی غنی و فاصله نزدیک از رودخانه، از نظر  توجه

لهع در وا 8 و 3، 1سبز مناطق  ونقلحمل مؤلفهشهروندان و تعامالت اجتماعی زیاد، به لحا   حضور پذیری واسطهبه 9و 

و  6یایی التصادی مناطق پو مؤلفهو در نهایت از نظر  6و  9، 3، 1کارآمد مناطق  مدیریت شهری مؤلفهمرکز شهر، از نظر 

شههر اصهفهان بهه لحها  برخهورداری از کالنق منهاط درمجمهوعتری نسبت به سایر منهاطق دارنهد. وضعیت مناسب 9

 شوند:بندی میلیک در پنج سطح به شر  هیل طبقهریزی شهری بیوفیها و شرایط برنامهزیرساخت

های ها و زیرسهاختکه در وضعیت بسهیار نامناسهبی بهه لحها  پتانسهیل 15و  14ناطق بسیار محروم: شامل مناطق م -

ریزی شهری بیوفیلیک در جهت افزایش رفاه و سالمت سهاکنی  بهرای ایه  منهاطق در باشند و برنامهمی یمحورعتیطب

 باشد.می اولویت اول

دارند و  یمحورعتیطبباشند. ای  مناطق وضعیت نامناسبی از نظر در ای  سطح می 12و  11، 7ناطق محروم: مناطق م -

 باشد.ریزی برای ای  مناطق در اولویت دوم میبرنامه

ریزی برای و برنامهدارند  یمحورعتیطبمناسبی به لحا   وضعیت نسبتاً 13و  8 ،5 ،4، 2: مناطق نیمه برخوردارمناطق  -

 ای  مناطق در اولویت سوم است.

دارنهد و در  یمحورعتیطبدر ای  سطح هستند. ای  مناطق وضعیت مناسبی به لحا   10و  6برخوردار: مناطق  مناطق -

 باشند.ریزی میاولویت چهارم برنامه

 یمحورعهتیطبهای ها و زیرسهاختیلوضعیت بسیار مناسهبی از نظهر پتانسه 9و  3، 1خوردار: مناطق مناطق بسیار بر -

 باشد.ریزی برای ای  مناطق در اولویت آخر مینسبت به سایر مناطق دارد و برنامه

 بهر اسها ریزی شهری بیوفیلیک هسهتند. تری  مناطق از نظر برنامهنامناسب 15و  14بندی فوا، مناطق برمبنای سطح
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ریزی ، برنامههنسبت به سایر منهاطق 15و  14 بیشتر مناطق محرومیت یلتری  دالعمدهها نتایج حاصل از ارزیابی سنجه

های توسعه شهری ناکارآمهد بر ای  مناطق، طر  اخیر سالیخشکزیاد  تأثیرنامناسب برای حفظ و تقویت فضاهای سبز و 

و نزدیکی بهه  غبارگردوای، آلودگی هوا ناشی از های غیررسمی و حاشیهرسانی، وجود سکونتگاهو کیفیت نامناسب خدمات

روی و های پیههادهعمههومی و زیرسههاخت ونقههلحمل(، ضههع  در سیسههتم 14در منطقههه  خصههوصبه) صههنایع آالینههده

، تمایهل شههروندان بهه یمحورعهتیطبای  موارد و ضع  مدیریت شههری در زمینهه  موازاتبهباشد. سواری میدوچرخه

 9و  3، 1باشهد. از سهوی دیگهر منهاطق تر میطق نهامطلوبرفتارهای بیوفیلیکی در ایه  منهاطق نسهبت بهه سهایر منها

اسهتقرار در حاشهیه  واسهطهبه غالبهاً 3و  1منهاطق  ریزی شههری بیوفیلیهک هسهتند.تری  مناطق در زمینه برنامهمناسب

اکنش وجود نهرها و پهرغنی در ای  محدوده،  و پوشش گیاهی نسبتاً مقیا بزرگاز فضاهای سبز  مندیهرهرود و بزاینده

روی و های پیههادهعمههومی مناسههب و زیرسههاخت ونقههلحملمناسههب فضههاهای سههبز محلههی، برخههورداری از سیسههتم 

نسهبت بهه سهایر منهاطق دارنهد.  یمحورعتیطبوضعیت بهتری از نظر  ،به استقرار در مرکز شهر با توجه سواریدوچرخه

ههوای کمتهر نسهبت بهه سهایر منهاطق )بهه دلیهل ، آلودگی 9منطقه  برخوردارتری  دالیل وضعیت بسیار همننی  عمده

(، وجهود محهدوده طبیعهی مناسهب از صهنایع ، فضاهای سبز، جریان هوا و فاصله نسهبتاًاز پوشش گیاهی غنی مندیبهره

رود، وجود نهرها و پراکنش مناسهب شهر اصفهان، وجود باغات لدیمی، نزدیکی به زایندهکالنریه تنفسی  عنوانبهنایوان 

رفتارهای بیوفیلیکی شهروندان ای  مناطق  9و  3، 1ای  شرایط مناسب در مناطق  موازاتبه باشد.می بز محلیفضاهای س

 نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
 

 
 شهر اصفهانگانه کالنهای منتخب در مناطق پانزدهبندی سنجه. سطح5 شماره شکل
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 بیوفیلیکریزی شهری برنامه هایلفهمؤمحاسبه وزن  .5 شماره جدول

مقدار متوسط اهمیت  مؤلفه
 jsنسبی 

jq وزن نهایی  jw =وزن اولیه  j= s jk  +1ضریب 

=  

 41/0 1 1 0 محیطیپایداری زیست

 25/0 62/0 62/1 62/0 حیات اجتماعی

 17/0 41/0 51/1 51/0 سبز ونقلحمل

 12/0 28/0 44/1 44/0 مدیریت کارآمد

 06/0 15/0 85/1 85/0 پویایی التصادی

 

 بیوفیلیکریزی شهری برنامه مؤلفههای هر سنجهمحاسبه وزن  .6 شماره جدول
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 هاهمؤلفشهر اصفهان برمبنای گانه کالنبندی مناطق پانزده. سطح5 شماره شکل
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 ریزی شهری بیوفیلیکرویکرد برنامه کارگیریبهشهر اصفهان با گانه کالنبندی مناطق پانزده. سطح6 شماره شکل

 

 گیرینتیجه 
ریزی رویکهرد برنامهه کارگیریبههشهر اصهفهان بها کالن گانهپانزدهبندی مناطق در ای  مقاله در راستای تحلیل و سطح

ریزی شههری های برنامههسهنجه، مهورد پژوههینظرگیهری  موضوع و بها در مبانی نظریی بیوفیلیک، پس از مرور شهر

و مدیریت شههری  یطیمحتسیزسبز، پایداری  ونقلحملحیات اجتماعی، پویایی التصادی،  مؤلفهبیوفیلیک در لالب پنج 

طق تفهاوت منها دهندهنشهانیهل لهرار گرفهت. نتهایج موردسهنجش و تحل گانهپانزدهکارآمد استخرا  گردید و در مناطق 

 ردار،برخهوبسهیار  ریزی شههری بیوفیلیهک در پهنج سهطحبرنامهه و شهرایط هاپتانسیلبرخورداری از به لحا   گانهپانزده

 3، 1مناطق  خصوصبهق مرکزی و غربی که در مناط ایگونهبهد باشمی، محروم و بسیار محروم نیمه برخورداربرخوردار، 

تهری  حروممدر  15و  14و نیهز منهاطق  انهدافتهیریزی شهری بیوفیلیک تجمع های برنامهعمده شرایط و زیرساخت 9و 

 سطح لرار دارند.

رد خههای مرتبط با موضوع شهر بیوفیلیک در حیطه طراحهی شههری و مقیها  اکثر پژوهش سویکبه اینکه از  با توجه

متهر کریزی شههری بیوفیلیهک نیهز در ارتباط با رویکهرد برنامهه شدهانجامی هاو در معدود پژوهش پذیرفته استصورت 

رویکهرد  کارگیریبهها در کشهور مهو از سهوی دیگهر  لرارگرفته استجامع ابعاد مختل  ای  رویکرد موردتوجه  صورتبه

را هه چهارچوب بهه ا بها توجههحاضهر  پهژوهشدر  شهرها از موضوعات بدیع است،نریزی شهری بیوفیلیک در کالبرنامه

گانهه پانزدهبندی منهاطق ریزی شهری بیوفیلیک در مقیا  کالن و تحلیل و سطحبرای سنجش رویکرد برنامه چندبعدی

 .اردوجود دنوآوری ابی ای  رویکرد ارزی و روش موضع ،به لحا  موضوع، شدهتدوی چارچوب  بر اسا شهر اصفهان کالن

ها و شهرایط زیرسهاخت منهاطق بهه لحها بنهدی و اولویتبندی دسهته اینکهه در پهژوهش حاضهربهه  با توجهههمننی  

، رفتههریزی شهری بیوفیلیک صورت پذیبه لحا  رویکرد برنامههای مناطق امکانات و محدودیت تعیی  و یمحورعتیطب

 .وجود داردها نوآوری نسبت به سایر پژوهشنیز در نتایج پژوهشی 

های موجود مناطق بهه لحها  رویکهرد ها و امکانات و محدودیتسنجه بر اسا  صورت گرفتههای برمبنای نتایج تحلیل

ضع  در  ،یمحورعتیطبشهر اصفهان به لحا  مناطق کالنغالب  دالیل ضع  تری مهمریزی شهری بیوفیلیک، برنامه

 عدم جریهان، و ترافیک کنندهآلودهآلودگی هوا ناشی از صنایع وجود معضالتی از لبیل بیوفیلیکی و  و شرایط هازیرساخت

پیهاده های ضهع  در زیرسهاخترود و نهرها در اکثر ایام سال، فاصله زیاد برخی از محالت از فضاهای سبز، زاینده آب در
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تدریجی پوشهش گیهاهی، تبهدیل باغهات بهه  بی  رفت از عمومی،  ونقلحملسواری، ضع  در سیستم و دوچرخه مداری

ها و شهرایط زیرسهاخت فهراهم نبهودن موازاتبهباشد. می های حاصلخیزاز در زمی غیرمج وسازساختاراضی کشاورزی، 

توجهی مدیران شهری به اصول شهر بیوفیلیک، از شدت تمایل شهروندان به رفتارهای بیوفیلیکی بیوفیلیکی مناسب و کم

های داوطلبانهه کاهش مشهارکت کم حضور مردم در طبیعت، زمانمدتتوان به ای  موارد می ازجمله. استشدهنیز کاسته 

روی و پیههاده خصههوصبهسههبز  ونقههلحملهای در حفههظ و ارتقههای طبیعههت محههل زنههدگی و کههاهش اسههتفاده از گزینههه

، طبیعت شهریدر ارتباط با  رمنسجمیغ تیریمد لیلباز  یمشکالتهمننی  در سطحی فراتر اشاره نمود.  سواریدوچرخه

و مسها ل  هادگاهیهد  ییپها تیه، اولوی حسها  بهه طبیعهت شههریهابرنامههضهوابط و  یهیضمانت اجراو  کفایتعدم

کهاهش معضهالت کالن موثر بهر  ییبه عوامل فضا یتوجهکمها، بر آن یاسیو س یابعاد التصاد یو برتر یطیمحستیز

 یابیهارز یبزارهاها و ااز روش یناکاف ییو آشنا ونقلحمل یزیربرنامه یساختار سنت ،یشهر یزیرمهدر نظام برنا محیطی

ههای جهدی در زمینهه چالش منجر به ی،شهرساز طهیدر ح ویژهبه محیطیمعضالت زیست اثرات الدامات توسعه در بروز

 .گردیده استکشور  یشهرهادر کالن خصوصبه طبیعت شهری

 محورعتیطبهری ریزی شمشکالت مذکور و تحقق رویکرد برنامهحل  یدر راستا بهبود بخشیالدامات  تری مهم ازجمله

 هم نمهودنفهرارودخانه و نهرهها،  اءیاغات، احبسبز و  یفضا یکاربر رییاز تغ یریجلوگتوان به میشهر اصفهان، در کالن

هها در آن یهادگاهیهد کارگیریبههو  یطیمحسهتیز یههاآموزش قیهاز طر عهتیامکان مشارکت شهروندان در حفظ طب

 یاجهرا قیرطاز  یعموم ونقللحم تیبهبود وضع ،یروادهیو پ یسواردوچرخه ژهیو وستهیپ یرهایمس جادیا ،یزیربرنامه

 در نظهرنامناسهب،  یپوشهش دههبا سهطح  یهااتوبو  در بخش یهاستگاهیو ا رهایمس جادیمترو و ا ماندهیبالخطوط 

 عهت،یبمرتبط با ط یردولتیغ یاز نهادها تیحما ،زیستمحیطحسا  به  ییاجرا یهابرنامه یبرا یمال یهاگرفت  مشوا

 نمود. اشاره یشهر یاز ورود آن به رودخانه و نهرها و بهبود کشاورز یریفاضالب و جلوگ هیتصف تیریمد

ریزی شههری بیوفیلیهک های آتی در راستای توفیق در زمینهه رویکهرد برنامههپیشنهادها برای پژوهش تری مهم ازجمله

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

 کز محیطی و طبیعت شهری بهه مراکهز های فنی و تخصصی مرتبط با موضوعات زیستهای فنی و تخصصی مرتبط با موضوعات زیستی الدامات و فعالیتی الدامات و فعالیتسپارسپاربرونبرون به مرا محیطی و طبیعت شهری 

 دانشگاهی و افراد متخصص؛دانشگاهی و افراد متخصص؛

 صیلی و های جامع و تفصهیلی و محیطی در طر محیطی در طر الزام به رعایت ضوابط زیستالزام به رعایت ضوابط زیست ظردر نظهرهای جامع و تف ستگهرفت  موضهوعات زیسهت  در ن ضوعات زی محیطی محیطی گرفت  مو

 ها؛ها؛بر آنبر آن  منظممنظم  ها و پایش و نظارتها و پایش و نظارتنخستی  اولویت در تهیه ای  طر نخستی  اولویت در تهیه ای  طر   عنوانعنوانبهبه

 های جامع و تفصیلی؛های جامع و تفصیلی؛ی در تهیه طر ی در تهیه طر محورمحورطبیعتطبیعتگرفت  عوامل کالن موثر بر گرفت  عوامل کالن موثر بر   در نظردر نظر 

 های توسعه توسط نیروی انسانی متخصص؛های توسعه توسط نیروی انسانی متخصص؛محیطی پرویهمحیطی پرویهانجام مطالعات دلیق ارزیابی اثرات زیستانجام مطالعات دلیق ارزیابی اثرات زیست 

 ادی؛ادی؛نهنه  انجام مطالعات در زمینه تدوی  چارچوب الزامات دستیابی به شهر بیوفیلیک بر پایه تفکرانجام مطالعات در زمینه تدوی  چارچوب الزامات دستیابی به شهر بیوفیلیک بر پایه تفکر 

 انجام مطالعات مرتبط با نظریه شهر بیوفیلیک در مقیا  مناطق و محالت؛انجام مطالعات مرتبط با نظریه شهر بیوفیلیک در مقیا  مناطق و محالت؛ 

  حالت؛حالت؛یا  مناطق و میا  مناطق و مسبز در مقسبز در مق  ونقلونقلحملحملانجام مطالعات در راستای ارا ه چارچوب نظری برای ارزیابی نظریه انجام مطالعات در راستای ارا ه چارچوب نظری برای ارزیابی نظریه 

  ت؛ت؛اطق و محالاطق و محالدر مقیا  مندر مقیا  من  کرب کرب کمکمانجام مطالعات در راستای ارا ه چارچوب نظری برای ارزیابی نظریه شهر انجام مطالعات در راستای ارا ه چارچوب نظری برای ارزیابی نظریه شهر 

 شهری.شهری.  ونقلونقلحملحملریزی ریزی یم مدیریت و کاهش تقاضا در برنامهیم مدیریت و کاهش تقاضا در برنامهاارویکردهای پارادرویکردهای پاراد  کارگیریکارگیریبهبه 

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، ای  مقاله حامی مالی 
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