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 چکیده
با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از . نیاز به تماس با طبیعت روز به روز در حال افزایش اســتدر جامعه مدرن و شــهري امروزي، 

شهرها زندگی می کنند ستی جمعیت زمین در  سبت به توجه ویژه اي در این زمینه بای سیم.  ن شهر بیوفیلیک بر شود تا به  شهرها 
هستند.. آن تماس روزانه شهروندان با طبیعت و هم پرورش آگاهی و مراقبت از هم به دنبال  شهرهاي بیوفیلیک شهرهایی هستند که

 با شکل گرفته بر مبناي آن شهرهاي  وبیوفیلیا ه نظریدر نظر گرفته شده است وجود رابطه مهمی بین  پژوهشفرض اصلی که در این 
ابتدا این مقاله تحلیلی و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي اسنادي است.  -. روش تحقیق در این پژوهش توصیفیتاب آوري است 

رهاي تاب آور و به بررســی مفهوم بیوفیلیک و دســته بندي هاي مختلف آن از دیدگاه نظریه پردازان اصــلی، ســپس به ارتباط شــه
شود تاب آوري عوامل کلیدي که موجب افزایش  بیوفیلیک می پردازد  و در نهایت شهري می  سط طراحی بیوفیلیک  معرفی می تو

ــازي بیوفیلیک از طریق راهکارهایی نظیر  ــهرس ــت که ش ــود، نتیجه پژوهش حاکی از آن اس  ، اجراي پروژه هایی در زمینه احیاش
نائل شدن به اهداف شهر بیوفیلیک  می توانند تاب آوري شهر ها را ارتقا دهند و  درون و اطراف شهرمحافظت و گسترش طبیعت در 

اجتماعی و منظر شهري در برابر بالیاي طبیعی ، تغییرات آب و هوا، شوك هاي اقتصادي  شهرها از لحاظ باعث پایداري هرچه بیشتر
 .شود ، میندو عوامل دیگري که در آینده شهرها با آن مواجه
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 مقدمه -1
ایجاد محیط هاي شــهري تاب آور امروزه به عنوان یک هدف ســیاســی 
شود. از  سوب می  شهري مح سیاري از دولت ها و برنامه ریزان  براي ب
ــل مهم طراحی براي  ــازي بیوفیلیک، به عنوان یک اص ــهرس طرفی، ش
ــت که از طریق  ــهري در حال ظهور اس ــاختمان ها و محیط هاي ش س

عی این پتانسیل را دارد که به فشار استفاده از یک مجموعه عناصر طبی
شهري، منابع  شی از تغییرات آب و هوا، افزایش جمعیت  هاي متعدد نا

با طبیعت بپردازد.  ـــان براي تماس  یاز ذاتی انس هم اکنون محدود و ن
زیادي گواه بر تاثیرات مثبت فیزیکی و روانی حضور عناصر سبز  مدارك

مانی و ج ـــی، در هاي اداري، آموزش یاس محلی در محیط  با مق وامعی 
تیتر وار به برخی از آنها اشـــاره می وجود دارد که در ادامه به صـــورت 

تحقیقات در مقیاس ساختمانی نشان می دهد که رابطه مثبت -1شود: 
شادي و کارآمدي سبزینگی با   قوي بین وجود نور طبیعی، هواي تازه و 

تحقیقات مشـــابه نشـــان دهنده افزایش -2، }1کارمندان وجود دارد {
میانگین نمره در کالس ها با نور طبیعی و داراي عناصــر ســبز اســت 
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شفا  1980تحقیقات و مدارك دهه -3، }2{ شان دهنده ي قدرت  نیز ن

ستند { ستان ها و مراکز درمانی ه سایش در بیمار شی و آ  -4، }3بخ
رس و زندگی موجب کاهش اســت طبیعی ترمحالت ســبز و محیط هاي 

شود { سالمت فیزیکی و روانی می  سطوح  همچنین -5،}8-4افزایش 
دهند که جوامعی با فضاي سبز باالتر درصد مرگ و  تحقیقات نشان می

ـــتفاده از امواج مغزي -6}،9میر کمتري دارند { یک تحقیق دیگر با اس
ـــتگی ذهنی می  کاهش خس جب  عت مو که طبی هد  نشــــان می د

 }.10شود.{
موجب افزایش عالقه طراحان شــهري و معماران  ،این مدارك و شــواهد

به طراحی ســاختمان ها و فضــا ها با طبیعت شــده اســت. اگرچه توجه 
ـــت ولی این توجه  زیادي در زمینه طراحی بیوفیلیک بوجود آمده اس

ست. بیتلی سایت بوده ا ساختمان و  } و دیگران 11{ 1بیشتر در زمینه 
ستدالل می کنند که در حالی که تلفی سبز و طبیعی چنین ا صر  ق عنا

به طراحی ساختمان بسیار مهم است ، باید با یک تفکر کلی نگر به این 
ـــاختمان  مقوله نگاه کرد و اهمیت زیادي هم به خارج کردن مردم از س

 به محیط هاي شهري بزرگتر داد.

بررسی مفهوم بیوفیلیک و چگونگی پیدایش  -2
 آن در شهرها

ساس ایده بیوفیل سون طراحی بیوفیلیک برا سبورن ویل سط ادوارد آ یا تو
شگاه هاروارد براي اولین بار  2 ست اجتماعی دان شناس و بیلوژی مورچه 

سیده  سان با طبیعت به تکامل ر ست که ان سون معتقد ا شد. ویل مطرح 
است و ما براي احساس شادي و سالمتی به طبیعت وابسته هستیم. از 

نســـان به ســـایر وابســـتگی عاطفی ذاتی ا"دیدگاه ویلســـون، بیوفیلیا 
یا  "موجودات ـــون بیوفیل ند. براي ویلس یان می ک عه اي از "را ب مجمو

است که در طول هزاران سال تعامل انسان و طبیعت  "قوانین یادگیري
در ســال هاي اخیر رفته رفته معماران،  }.14-12تکامل یافته اســت{

طراحان و برنامه ریزان شهري توجه ویژه اي به طراحی بیوفیلیک نشان 
ـــت که طراحی خوب در مقیاس  می دهند. طراحی بیوفیلیک بر آن اس
 تک بنا، محله، شهر و منطقه باید شامل طبیعت و عناصر طبیعی باشد. 

شهرها و محیط هاي شهري شامل طیف گسترده اي از ویژگی و عناصر 
ستند، از پارك ها و درختان گرفته تا رودخانه ها  اکولوژیک و طبیعی ه

ــتري براي  ــر رفته رفته تالش هاي بیش ــاحل آنها، و در حال حاض و س
افزایش کمی و کیفی این عناصر سبز در محیط هاي زندگی و کار انجام 
ــیر هاي پیاده،  ــهري، ایجاد مس ــود. روباز کردن رودخانه هاي ش می ش

، دیوار هاي جنگل کاري و کاشــت درختان، باغات براي مصــرف عموم

ســـبز، تنها جزئی از راههایی براي ســـبز تر کردن شـــهر ها هســـتند. 
 شهرسازي بیوفیلیک باید در مقیاس هاي مختلف اتفاق بیافتد.

ست  سیا سري فعالیت ها و اجراي  شهرها در حال انجام یک  رفته رفته 
هاي بیوفیلیک هستند. براي مثال شهرهایی مانند شیکاگو و پورتلند به 

شتر بام هاي صورت گست شویق هرچه بی رده با دادن یارانه به مردم به ت
شهرها هم مانند تورنتو بام ضی  سبز براي  سبز می پردازند. در بع هاي 

سیاتل  بام شند. در  سبز با شده باید  شتر از حد تعریف  ها با مساحت بی
ست. در  شده ا سبز تعریف  سرانه  ستاندارد  سعه هاي جدید ا براي تو

و مونترال برنامه هاي تشویقی براي سبز کردن کوچه شیکاگو، بالتیمور 
 1ها و زمین هاي خاکستري ارائه شده است. برنامه هاي کاشت بیش از 

لیون درخت نیز در شــهر هاي نیویورك، لوس انجلس، هیوســتون در یم
نظر گرفته شده است. شهر هاي شیکاگو و سان فرانسیسکو نیز در طرح 

 }.15{رزي شهري در نظر گرفته اندجامع خود مناطقی را براي کشاو

دسته بندي هاي بیوفیلیک از دیدگاه نظریه  -3
 پردازان

به  یا  گذار از تئوري بیوفیل عددي براي چگونگی  هاي مت روش 
کاربرد آن در محیط هاي ساخته شده از طریق طراحی بیوفیلیک وجود 
دارد. اما در حال حاضـر تعریف پذیرفته شـده جهانی از عناصـر طراحی 

یلیک یا اســتراتژي هایی که چگونه می توان به آن ها دســت یافت بیوف
هاي انجام شده از مفهوم بیوفیلیا و رویکردهاي وجود ندارد. دسته بندي

ـــط   Kellert( گرانید و کلرتموجود به طراحی بیوفیلیک محور، توس
et al( ،نیتراپ)Terrapin( ،لســونیو الکس)Alex Wilson،( ثیجود 

ــهو  )Judith Heerwagen(جنیرویه ــس ــتان موس ــخره کوهس  يا ص
)Rocky Mountain Institue( هاي گوناگونی و... در مقاالت و پژوهش

ستردگی این مفهوم در حوزه شان دهنده ي گ شده اند که ن هاي مطرح 
سریع این دسته بندي ست. در جهت خوانش  ها همه موارد در مختلف ا

سته  1شماره  لجدو ست. با توجه و نگاهی دقیق به د شده ا قرار داده 
شده میبندي شت که توجه به هاي ارائه  شاره دا توان به این نکته نیز ا

هاي طبیعی و ارتباط آنها با محیط ســاخته شــده و طبیعت و ســیســتم
 باشد.ر همه انواع آن از مهمترین نکات اشتراك میبالعکس د
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 .}1{)1395: قبادي،: جدول ساده شده مقایسه رویکردهاي موجود به طراحی بیوفیلیک(ماخذ1جدول شماره
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شهرهاي و رابطه آن با  شهريتاب آوري  -4
 بیوفیلیک
ـــهر یکبه عنوان  يتاب آور که  يمفهوم و هدف مهم و آرمان ش

ــ ــت. با در نظر  یهم م یداريپا یگزیناوقات جا یبعض ــود مطرح اس ش
 یر، کاهش ذخا یطیمح یســتز یايو بال ینزم یشگرما یراتگرفتن تاث

س یجهان ستمنفت و  صاد ی به فراز و  يا یندهکه به طور فزا یجهان ياقت
مفهوم و  یکرا به عنوان  ي، تاب آور یدهدنشــان م یتحســاســ یبنشــ

که در  یدر نظر گرفت. مفهوم يشـــهر یداريبه موازات پا یتوانهدف م
در جوامع مطرح شــد هم اکنون به بحث شــهر  یاتطابق با بال يابتدا برا

س يها ست و همچن یدهتاب آور ر شتريمحدوده ب ینا شوك ها ی  ياز 
ـــهر ها در آ يبالقوه ا ـــوند ، از  آنبا  یندهکه احتمال دارد ش مواجه ش

ــترب يغذا گرفته تا گرما یمتق یشکمبود آب و افزا ــتان هاو...  یش تابس
ـــل یدارد اما معن یاديز یمعان ي}. تاب آور16{ الزمه  ییآن توانا یاص
سخگو يبرا شالک  در حال ینبه ا ییتطابق با و پا ست. گاد  یشوك ها ا

شترکه ب سدنو یم یعیمخاطرات طب ینهدر زم ی ص ی شهر  یک یفدر تو
 یبآســ یا ياســت که بدون هرج و مرج فور يشــهر": یگویدتاب آور م

ــوك ها خواهد بود و در مقابله با خطرات  یدائم قادر با مقابله با انواع ش
سو موجب  یکاز  ي}. تاب آور19-17شکند. { ینم یشود ول یخم م

شرا شت به  سو یداراجامعه ناپ یک یطعدم بازگ شده و از   يو ناکارآمد 

ـــرا وجبم یگرد به گونه  یکیو اکولوژ یاجتماع ینامیکد یطتطابق با ش
باعث افزا یم يا ـــود که  کارآمد یزندگ یفیتک یشش ند مدت  ي، بل

سالمت فرد و جامعه م یکاکولوژ نه تنها به  يشود. مبحث تاب آور یو 
به تک تک افراد و خانواده ها ن ـــهر و منطقه بلکه  گردد.  یباز م یزش

تحمل شود.  یدمدرن با یزندگ يکه استرس، فشار و شوك ها ینجاستا
پژوهش در نظر گرفته شــده اســت وجود رابطه  ینکه در ا یاصــل فرض
است و  يو تاب آور یداريبا پا یوفیلیکب يشهرها یا یوفیلیاب ینب یمهم

ــبردبه پ یاول ــبز کردن و  ینکند. در ا یکمک م یدوم یش جهت که س
شدن آنها م یوفیلیککردن و ب ییعطب شهر ها موجب تاب آور   یکردن 

 ینهدر زم يشهر يبه تاب آور یوفیلیکب یاز طراح یاديز يشود. راه ها
 یممستق يراه ها یوجود دارد. برخ یو اجتماع ياقتصاد یک،اکولوژ يها

ـــرما یاز جمله: زمان ـــاختدر ز يگذار یهکه س ـــبز ( اح يها یرس  یاس
 یش) موجب افزایممطابق با اقل یاهانکاشــت گ یاســواحل رودخانه ها 

 یناش یلاز س یريجلوگ یا ابستانشود ( کاهش دما در ت یم يتاب آور
 یاز جمله: زمان یممســتق یرغ يراهها یاز بارش باران در شــهر) ؛ و برخ

سبز موجب افزا صر   یادهسالمتر (پ يسالمت روان و رفتارها یشکه عنا
 یاز زندگ یناش يق بهتر با استرس هاو تطاب يکه موجب تاب آور يرو

ــود. د یمدرن در فرد و خانواده) م ــه مفهوم یک 1 یاگرامش را به  ینقش
 یژهو یتارتباطات و اهم یناز ا یکل یانکشــد که در آن جر یم یرتصــو

تواند به  یم یوفیلیکب يشهرساز یا یوفیلیکب ياز آنها که شهرها یبرخ
 دهد. یرا نشان م یانجامدب يشهر يتاب آور

 
}15{تاب آوري شهري بابیوفیلیک شهرسازي  ارتباطات: 1 دیاگرام

شهرسازي 
 بیوفیلیک
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 یوفیلیکب ياز شهرساز یديکل يراه ها یبرخ -5
 تاب آور يبه شهرساز

 تاب آوري توسط سیستم هاي طبیعی شهري -1-5
صلی  راه هاي سازي بیوفیلیک موجب و ا شهر سط آنها  متنوعی که تو

ـــود ـــهري می ش . برخی از این وجود دارند ارتقا و بهبود تاب آوري ش
دیگر  و برخی مســـیرها و رابطه ها به خوبی تحقیق و تثبیت شـــده اند

 رابطه ي آنها یکی از واضــح تریندارند. آزمایشــی و نیاز به کار بیشــتر 
ست، منافع تاب آوري  ستم بیوفیزیکی ا سی از طریق حفاظت و ارتقاء از 

ست. یهاي طبیعی و ویژگی ها شده ا شهرها ارائه  ی در داخل و اطراف 
(رودخانه ها و مناطق ساحلی،  زیرساخت هاي سبز شهري و منطقه اي

شی را ایفا می  سیالبی و تاالب ها و زمین هاي جنگلی) نق شت هاي  د
آب و هوایی و طبیعی  کنند تا مناطق شهري بتوانند از اتفاقات و سوانح

شهر ها با زمین هاي  سالم به در برده و به حالت اولیه باز گردند.  جان 
ـــیل و طوفان آب را به خود جذب  طبیعی بزرگ می توانند در زمان س

} در مورد حفظ این گونه زمین ها 02{ 5و دي 4، میچ 3کنند. کســتانزا
شهرها براي افزایش تاب آوري و پایداري در بلند مد سخن گفته در  ت 

ــادي باالیی دارند که باید مورد توجه  اند. این گونه زمین ها ارزش اقتص
 قرار گیرند. 

ــهرها با پوشــش گیاهی بیشــتر، فواید اکولوژیکی (تهویه هوا ،کاهش  ش
ندازي و  ـــایه ا ـــطحی گیاهان، س یل تبخیر س درجه حرارت هوا به دل

که موجب تاب جلوگیري از سیالب و رواناب هاي شهري ) زیادي دارند 
حفاظت و احیا رودخانه ها و آبراه هاي شهري  آورتر شدن آنها می شود.

موجب کاهش خطرات سیل می شود و همچنین موجب اعتدال دما می 
ــود. ــی از  ش و همچنین موجب مدیریت آب و هوا و تغییرات دمایی ناش

شرق  ساحلی  شهرهاي  شود. (به عنوان مثال در  تغییرات اقلیمی می 
سال آمریکا ا شود که تا  ستانی  2050ین گونه پیش بینی می  امواج تاب

سبز سبز از جمله بام هاي  صر  شند.) عنا شته با و باغ هاي  بلندتري دا
ــند. در تورنتو اولین  ــته باش عمودي می توانند تاثیرات عمده اي را داش
شــهر آمریکاي شــمالی که در آن  اجراي بام هاي ســبز( براي بام هایی 

دازه ي مشخص ) اجباري شده پیش بینی می شود که بزرگتر از یک ان
ــهر  1,5پس از اجراي این طرح بیش از  ــانتی گراد از دماي ش درجه س

شهرهایی با شبکه گسترده تر پارك ها و فضاي سبز  }.21کاهش یابد{
ـــهر  کارایی بهتري در مواجهه با پدیده ي تغییرات آب و هوا دارند. ش

سترالیا به عنوان یکزبری شبکه  بین در ا سبز نمونه ،مشتاق ایجاد  شهر 
صل به هم با  ضاهاي طبیعی مت ست که به  توپوگرافیاي از ف متفاوت ا

تنوع زیستی ساکن، اجازه ي تطابق و سازگاري با پدیده ي تغییر آب و 
 }.22{)1(تصویر شمارههوا را می دهد

 
 }40شهر بریزبین در استرالیا{ تصویري از

شش گیاهی طبیعی د شهري می تواند درختان و پو شهرها و محالت  ر 
ـــیل براي  ـــی از باد ،باران و س ـــیب هاي ناش به محافظت و کاهش آس

ضی جوامع مانند ناحیه چار سعه لساختمان ها بینجامد. بع ستون به تو
مقاوم در برابر خطرات ،کاشت  منظر سازيي برنامه هایی براي تشویق 

ـــدید خوب درختان بومی(مانند درخت زیتون )که در مقابل بادها ي ش
}.منعطف کردن منظر جوامع و محالت به 23عمل می کند می پردازد{

ضافه کردن درختان ، ست که راههاي جدیدي براي ا منظر  این معنی ا
شهري مانند زمین هاي سازي ساس به آب  صر ح سبز و عنا ، بام هاي 

ـــوند  ـــتی و باغهایی که به طور طبیعی با آب باران آبیاري می ش زیس
 بیابیم.

شهرسازي  بیوفیلیک می تواند به حفاظت و تقویت اقلیم ها و ریز اقلیم 
ـــوص  ـــهرهاي اروپایی به خص ـــهري کمک کند. تعدادي از ش هاي ش
شهرهاي آلمانی تاریخچه طوالنی از فضا سازي شهري با در نظر گرفتن 

ند. به  فرایبورگ و  آب و هوا دار ند می توان  ـــم هاي ارزش نه  از نمو
شاره کر شتوتگارت ا د که هر دو در زمینه ي حفاظت از جریان طبیعی ا

له با ایجاد  ـــهر به عنوان راهی براي مقاب باد هاي ورودي و خروجی ش
ـــالمتی و  ـــهر و افزایش کیفیت هوا و در نتیجه س جزایر گرمایی در ش

فرایبورگ به عنوان  افزایش کیفیت زندگی شهري شناخته شده هستند.
فاعی را در بر هاي ارت یت  حدود ثال م ـــهر براي حفظ م ناطق ش خی م

ســیرکوالســیون هوا و جریان باد و همچنین به طراحی ســاختمان ها و 
ـــیون هوا می پردازد. ـــیرکوالس  محالت جــدیــد براي بهتر کردن س
سري کریدورهاي تهویه  شتوتگارت به عنوان نمونه دیگر به تعیین یک  ا

 }.24که در آنها توسعه در آینده محدود شده است ، پرداخته است{
شماره مان طور که ه شد 1دیاگرام  شان داده  صر طبیعی و ن ، این عنا

کیفیت هاي شــهري بیوفیلیک به تاب آوري هرچه بیش تر شــهر ها به 
طور مستقیم کمک می کند و به طور غیر مستقیم نیز به تشویق سبک 
زندگی ســالم تر و رفتارهاي مناســب تر در بلند مدت که جوامع را در 

سب در سترس هاي آینده قرار می  موقعیت هاي منا شوك ها و ا مقابل 
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ــبز در مقیاس  ــر س ــان می دهد که درختان و عناص دهد. مطالعات نش
شود  شویق پیاده روي و فعالیت هاي بیرون از خانه می  محلی موجب ت
ــالم تر  ــرایط براي افراد و خانواده هایی س که همین امر موجب ایجاد ش

 }.25{شده و موجب افزایش تاب آوري شهر می شود
 

تقویت حس مسئولیت  وهاي بیوفیلیک شهر -2-5
 پذیري

شند موجب جذاب تر  سبزتر و طبیعی تر با شهري   هرچه محیط هاي 
شدن آن فضاها براي شهروندان شده  که این خود موجب تقویت رابطه 
هاي احســاســی آنها با مکان و جامعه می شــود و همچنین  تاب آوري 

جزء ویژگی هاي مهم مکان عناصــر ســبز  شــهري  را افزایش می دهد.
ـــتند که می توانند به عنوان امکانات مهمی موجب تقویت کیفیت  هس
هاي متمایز مکان، ایجاد یک حس خاص به مکان و مســـئولیت پذیري 

شوند{ شتر  صر به فردي  }.26بی شهرهایی که حس منح سایی  شنا در 
ـــر محیط طبیعی نقش مهمی را  (حس و دید متفاوت)  را دارند، عناص

می کنند. برخی از آنها من جمله توپوگرافی و اقلیم ، ویژگی هاي ایفا 
اجتناب ناپذیر محیط هســتند که شــهرها تاثیرات زیادي نمی توانند در 
ــعه  ــند. اما راه هاي زیادي از طریق برنامه ریزي و توس ــته باش آنها داش

ــوند که  ــر ش این امر موجب خالقانه می توانند موجب تقویت این عناص
اط  احساسی قوي تر بین شهروندان شده که این به نوبه خود ایجاد ارتب

موجب افزایش مراقبت از منظر شهري و طبیعی  توسط شهروندان می 
هاي  طه  جاد راب ند موجب ای مایز می توا خاص و مت هاي  ـــا گردد. فض

سی  سا شرایط براي افزایش  اح شود(به عنوان مثال و ایجاد  تاب آوري 
در هنگام فاجعه مایل به ماندن و  شــهروندان و مســئولین ســیاســی که

به عنوان مثال آستین تگزاس را می توان به  بازسازي شهر می باشند ).
ــدن و متمایز  ــهري که به پرورش کیفیت هایی براي خاص ش عنوان ش
ستین را عجیب و غریب  شهر: آ شعار  شدن آن کمک می کند برشمرد(

ک آن آســتین حس نگه داریم).یکی از راه هاي فوق العاده اي که به کم
مکان خود را حفظ کرده ،محیط طبیعی و باالخص خفاش هاي مهاجر 
ستان  ساالنه یک و نیم میلیون خفاش در فصل بهار و تاب ست و  فصلی ا
در زیر پل کنگره این شهر سکنی گزیده و مشاهده آنها به سنتی در این 

شده و   سوب  شهر مح شده که جزء کاراکتر و حس خاص  شهر تبدیل 
شود. این موجب  ست از این مکان می  صد هزار توری ساالنه ي  بازدید 

خفاش ها عالوه بر فواید اکولوژیکی بسیار براي این شهر توان اقتصادي 
 آستین را نیز باال می برند.

 
 }41: خفاشهاي پل کنگره آستین و جذب مردم{1تصویر 

افزایش انعطاف و ظرفیت  وشهرهاي بیوفیلیک  -3-5
 تطابق فرد و خانواده

فایده هاي شهر هاي بیوفیلیک در سطح فرد و خانواده می تواند موجب 
شود.  افزایش تطابق پذیري آن شوك هاي آینده  سترس ها و  در برابر ا

طبیعت در شــهر ها فواید ســالمتی بی شــماري دارد که موجب تقویت 
شود. شوك هاي آینده می  سترس ها و  شهر در برابر ا  ظرفیت و توان 

شان می دهد شتر پیاده روي می  شواهد ن سبزتر بی شهروندان محالت 
ند، در نتیجه  گذران نه می  خا خارج از  ـــتري را در  مان بیش ند  و ز کن

 }.27سالمترند{
ضا هاي طبیعی  سختی هاي فردي یا خانوادگی ، پارکها و ف در زمانهاي 

دهد که در بحران  همچنین که شــواهد نشــان می مهمتر می شــوند.
هاي شــهري باال رفت ؛ طبیعت  ركمصــرف پا 2008اقتصــادي ســال 

هاي نیاز براي افراد و  آرامش روحی و تغذیه حســی خاصــی را در زمان
ـــبز کمتر ، 28خانواده ها فراهم می کند{ ـــهري با محیط هاي س }. ش

 آمادگی کمتري براي ارائه آرامش حسی دارد.
مدارك و شــواهد همانطور که گفته شــد نشــان دهنده ي تاثر روحی 

وي انســان اســت و همچنین موجب کاهش احســاس فضــاي ســبز بر ر
خستگی و افزایش انعطاف و سالمت شخصی می شود. در یک پژوهش 
شان می دهد که تاثیر پیاده  ستان ن سالمت روان انگل سازمان  اخیر در 
شیده  سرپو شتر از پیاده روي در محیط هاي  سیار بی روي در طبیعت ب

ش شرکت کنندگان ن ست. در پایان این پژوهش در  انه هایی از کاهش ا
افســردگی، عصــبانیت ، تنش، ســردرگمی، خســتگی و افزایش شــادابی 

 }.6دیده شد{
راه هاي مستقیم زیادي وجود دارد که در آنها شهرسازي سبز و طراحی 

تر شود. کاشت  شهري بیوفیلیک می تواند باعث ایجاد محیط هاي سالم
صب بام سازي نفوذ پذیر همگی  درختان و ن سبز ، کف  ها و دیوار هاي 

شهر از  سایه اندازي و خنک کردن هوا و تعدیل دماي  راهکارهایی براي 
طریق تبخیر سطحی هستند. درختان موجب بهبود آلودگی هوا و شبکه 
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 باغچهگســـترده اي از امکانات جذب آب ( از کف ســـازي نفوذ پذیر تا 

موجب کاهش مشــکل روان آب هاي ارگانیک تا جنگل هاي شــهري) 
هاي شــهري که به عنوان مشــکل جدي در شــهر هاي امروزي همانند 

ست. شنگتن ا سازي بیوف سیاتل و وا شیوه هاي یشهر لیک می تواند به 
ــالمتر  ــبک زندگی س ــود. گوناگون موجب ایجاد زندگی و س ــبکه ش ش

ــل به هم ــترده متص ــیر هاي پیاده ، نزدیکی بلوك هاي بزرگ  ،گس مس
به محالت شهري و کاربري اراضی پارك هاي شهري همگی  فضاي سبز

سالمتر  حداقل به امکان زندگی فعال سبک زندگی  تر از نظر فیزیکی و 
شابهی را  شهر فواید م شاورزي و تولید غذا در  صت هاي ک میانجامد. فر
به دنبال دارد. فوایدي براي فعال بودن در فعالیت هاي مثبت اجتماعی 

 }.29هاي اضافی و تقویت تغذیه می شود{که موجب مصرف کالري 
ــروکار دارند ، می  ــتمر در فعالیت هایی که با طبیعت س ــارکت مس مش

شواه شد.  شته با شان  دتواند فواید روحی و روانی زیادي دا و مدارك ن
ند موجب  ندگان و حیات وحش می توا به پر گاه کردن  که ن می دهد 

ضربان قلب، افزایش آرامش و  سترس ، کاهش  شود. کاهش ا التیام درد 
اخیرا ورود نور طبیعی و وجود فضاي سبز  و عناصر دیگر محیط زیست 

د تاکید قرار می گیرد. وردر بیمارستان ها در جامعه معماران به شدت م
حال آنکه طراحی و برنامه نویســی شــهرها و محالت درمانی که مزایاي 

ست شگیري از نیاز به رفتن به بیمار شگیرانه ي زیادي (پی انها و مراکز پی
 .بیماران سرطانی) را دارند می تواند امري جذاب باشد

تولید غذا در شــهر موجب ایجاد فرصــت هایی براي ارتباط بیشــتر با 
طبیعت می شود، شهري از کشاورزان می تواند در مواقع بدي آب و هوا 
ــهر مقدار زیادي غذا تولید کند که این خود موجب افزایش  در خارج ش

}. نگهداري از حیات اقتصــادي مزارع 30ر می شــود{تاب آوري شــه
شــهري و کشــاورزي منطقه اي و همچنین تولید غذا در فضــاهاي زاید 
ــده) می تواند به منعطف  ــهري (از بامها گرفته تا زمینهاي تخریب ش ش

 شدن شهر کمک کند.

ایجاد سرمایه اجتماعی و  و بیوفیلیکشهرهاي  -4-5
 اعتماد

فیلیک و طرح هاي ابتکاري شـــهري می توانند به هرچه یوشـــهرهاي ب
بیشـــتر نزدیکتر کردن مردم به همدیگر و تقویت و افزایش ســـرمایه و 
به  که می توان  هایی  ند. یکی از راه مک کن ماعی ک طات اجت با ارت
ست که در آن  سط تعداد افرادي ا شهر پی برد تو بیوفیلیک بودن یک 

ست شغول به انجام فعالیت هایی ه ستقیم یا غیر شهر م ند که به طور م
مســتقیم موجب یادگیري از طبیعت می شــود (تماشــاي پرندگان، کوه 
نوردي و اردو زدن، شرکت در طیف گسترده اي از باشگاههاي مربوط با 
طبیعت و فعالیت هاي اجتماعی). فعالیت هاي خارج از خانه می توانند 

صورت مجموعه اي از انفرادي انجام شوند اما در عین حال می توانند به 
ـــود و این امر در اکثر مواقع موجب ایجاد تعامالت و  افراد نیز انجام ش

جنگل ها، پارك ها، فضــا هاي ســبز  دوســتی هاي اجتماعی می شــود.
ستی هاي جدید می امکانه ي مهمی براي تعامالت اجتماعی و ایجاد دو

سیلند شند.  سمن 7، دوبندورفر6با  ریخ ، در یک پژوهش که در زو8و هان
که اینگونه فضا ها نقاط محرك خوبی انجام دادند به این نتیجه رسیدند 

ـــت  ـــوص جوانان به جامعه اس مالقات ها و  "براي ورود افراد به خص
ضاي  ست هاي اجتماعی باز ارتباطات در ف شک می تواند به از بین بردن 

کمک کند ، در نتیجه ، وجود فضــاهاي عمومی به عنوان عنصــر حیاتی 
 }. 31ها و برقراري ارتباطات اجتماعی است { اتدر مالق

اکنین شهر فرصتی براي جمع شدن و ایجاد سفضاي سبز شهري براي 
ستگی و اعتماد را فراهم می شهر می  همب کند. عالوه بر آن طبیعت در 

شد. کو شته با سالیوان 9تواند تاثیرات اجتماعی مهمی دا در مطالعه  10و 
ــکونی بزرگ با خود به کم بودن نرخ جرم و جنای ت در مجتمع هاي مس

}. در مطالعه اي دیگر در مجتمع 32فضاي سبز بیشتر دست یافته اند{
سطح گزارش  سالیوان تفاوت هایی را در  سکونی عمومی ، کو و  هاي م

 }33شده خشونت و تجاوز را بسته به میزان فضاي سبز یافته اند {
ت ایجاد می شوند دوستی ها و تعامالت اجتماعی که در ارتباط با طبیع

مدارك در  ند.  مک کن پذیري ک یت تطبیق  به افزایش ظرف ند  می توان
شان می دهد که یک  شتن ن ست دا ستی و دو مورد قدرت بهبودي دو

سط برنامه ها و اعامل مهم بر ي افزایش تاب آوري فردي و خانوادگی تو
فعالیت هایی است که موجب ایجاد تعامالت و کمک به افزایش دوستی 

شود.{هاي عم شان می 34 یق می  سی ن شنا }. تحقیقات در علم روان
ند موجب افزایش تاب آوري فرد و  ـــتی ها می توا دهد که وجود دوس
خانواده در بســـیاري موقعیت ها شـــود که میتواند موجب از بین رفتن 
حس تحقیر در برابر مشــکالت زندگی و بوجود آمدن احســاس داشــتن 

 }.35قدرت غلبه به آنها باشد {
ست شهرها می تواند موجب ایجاد زمینه و سی سبز در  م هاي بیوفیلیک 

فرصـــت براي تعامالت اجتماعی شـــود. در زوریخ روباز کردن رود هاي 
شـــهري موقعیت هایی را براي خروج بیشـــتر کودکان از خانه و گذران 
شهر فعالیت  ست . در این  شتر در خارج از خانه فراهم کرده ا اوقات بی

ـــده براي  ـــال  15احیا و روباز کردن رودخانه در طول هاي انجام ش س
ــهري موجب ایجاد  ــته در محالت ش ــیر رودخانه  16000گذش متر مس

 12و کونرادن 11مسیر رودخانه شده است. بوچلی 40روباز و روباز کردن 
ند  نه می گوی ها اینگو یت  عال ید این ف ماعی و فوا تاثیرات اجت در مورد 

}36: { 
دهاي روباز موجب ایجاد روابط بین با احترام به ســیســتم فرهنگی، رو"

انســـان و طبیعت و افزایش حس حفاظت در بین مردم شـــده اســـت. 
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ـــارکت  موجب افزایش تعامالت و ارتباطات اجتماعی در محالت ، مش
ــه برنامه ریزي و اجرا و افزایش همکاري هاي بین  ــهروندي در پروس ش

ست. بیشتر پروژه ه شده ا سازمانهاي دولتی  اي روباز سازمانی در میان 
مشــارکت و کردن رودخانه ها منجر به تقویت ســیســتم هاي اجتماعی 

 "هاي مردمی شده اند.

 
 }37: روباز کردن آبراه هاي زوریخ {2تصویر 

شهر بیوفیلیک برروي آموزش کودکان در مورد طبیعت پیرامون شان و 
ـــتون تگزاس ،  ثال در هیوس ید دارد. براي م تاک درك روابط طبیعی 

 "حیات وحش هیوستون"سازمانهاي دولتی و خصوصی به نام  ائتالفی از
شان  ستی پیرامون سترده به آموزش کودکان در مورد تنوع زی به طور گ

ـــده که در پایان دوره به آنها  ـــکیل ش می  "13ویزاي حیات وحش"تش
دهند که تمامی دانش آموزان ســال چهارم مدارس هیوســتون باید این 

اکوسیستم  10به عنوان راهنمایی براي مدرك را داشته باشند. این ویزا 
 10منطقه می باشــد و همچنین به تشــویق کودکان براي بازدید از این 

 }38اکوسیستم می پردازد{
شــهروندان نیز می توانند نقش مهمی را در جمع آوري اطالعات و 

جنبش "کمک به علوم اکولوژیک داشـته باشـند. مثال می تواند توسـط 
ســاعت به برداشــت کلیه  24که در طول ي شــهري  "14هاي برق آســا

شهر می پردازند. این  صوص در داخل  ستی یک منطقه به خ تنوعات زی
جنبش ها رفته رفته به تعداد بیشــتر در شــهر هاي آمریکایی در حال 

پا در پارك  82اتفاق هستند.(مثال کشف گونه جدیدي از بی مهرگان با 
عالوه براین شــهر ها مرکزي شــهر نیویورك در یکی از این جنبش ها). 

می توانند به پرورش شهروندان دانشمند در مورد علوم طبیعی بپردازند 
کان کالس هفتمی از  ند کردن کود قه م (تالش نیویورك در براي عال

}.  39طریق مشــاهده و برداشــت ســمندر ها در پارك هاي شــهري){
نتایج بلند مدت این گونه فعالیت هاي بیوفیلیک هنوز مشخص نیست و 
می تواند موضوع بحث تحقیقات آینده اي باشد که در حوصله این مقاله 
نمی گنجد. با این حال عقالنی اســت که فرض کنیم چنین مشــارکت 

ساس  شد ، از جمله اح شته با سیاري را می تواند دا هاي مردمی فواید ب
ستی ها و روابط نزدیکی عمیق ی با طبیعت و محیط پیرامون و ایجاد دو

 اشاره کرد. اجتماعی  را می توان

 بحث و نتیجه گیري: -6
سازي بیوفیلیک به عنوان راهکاري  شهر تاب آوري براي قدرت و ارزش 

شغول اجراي پروژه  شهر هاي زیادي در جهان م ست و  ضح ا شهري وا
ـــترش طبیع ت در درون و اطراف هایی در زمینه احیا و محافظت و گس

ــهر ــتند. همانش ــان هس ــد فواید  هاي ش طور که در این مقاله گفته ش
زیادي از ســرمایه گذاري هاي بیوفیلیک حاصــل می آید ( از درختان و 
ــتم هاي رودخانه اي و  ــیس ــهري گرفته تا زمین ها و س جنگل هاي ش

بدترین  "ساحلی) که موجب افزایش ظرفیت تطابق پذیري در مقابله با 
هایی که شـــهر هاي جهانی در ســـالهاي آینده با آن روبرو می  "رانبح

سالی و تاثیرات دیگر  شک شدید، خ شامل گرمی  شوند. این بحران ها 
سیب هاي طبیعی و کمبود منابع و قحطی  پدیده ي تغییر آب و هوا ، آ
ستند. شامیدنی ه شدن منابع نفت و کمبود غذا و آب آ  هایی مانند کم 

ـــهر هاي بیوفیلیک ، فواید زیادي هم عالوه بر فواید زیا ـــتقیم ش د مس
هســتند که دســترســی به طبیعت می تواند موجب ســالمتر و شــادابتر 
شـدن جوامع، خانواده ها و افراد شـود و به ایجاد روابط و دوسـتی هاي 
شهر کمک می کند. افراد  اجتماعی نیز کمک می کند که به تاب آوري 

ـــالم ـــوند که در  املتر و متع ، خانواده ها و جوامع س تر موجب می ش
که طبیعی و از جمله مواردي  آینده تطابق پذیري آنها نیز افزایش یابد.

شکل می کند شدت م شهرها را به  سائل سبز کردن   در برخی موارد م
شند. -اجتماعی و برخی دیگر حقوقی-فرهنگی صادي می با به عنوان اقت

یلیک توسط شهرسازي و طراحی شهري بیوف ،در شهرهاي زیاديمثال 
سوگیري فرهنگی و زیبایی شناسی  و یاقوانینی که از قبل گذاشته شده 

 شده است. از جمله:محدود 
 زیبایی در فضاي سبز طبیعی  ادیده گرفتنن

و یا آرایش  شمشاد هاي هرس شدهمحدود به  دیدن منظر سبز شهري
 چمن ها

نزدیکی رد فضاي سبز در وترس هایی که براي خیلی از شهروندان در م
سکونت وجود دارد(مثل ترس از سبز به  محل  ضاهاي  حیواناتی که در ف

 طور طبیعی وجود دارند)
مقاومت در برابر شــهرســازي بیوفیلیک ممکن اســت از ســمت خود 
شهروندان منافع و  شان می دهد که برخی  شد. تحقیقات ن شهروندان با

ست کم میگیرند. برنامه شدت د شی از طبیعت را به  هاي  لذت هاي نا
ستگی بیش از حد به زندگی و کار در  سنگین کاري، واب شلوغ، تعهدات 
ـــتگی به خودرو موانع دیگري در این زمینه  ـــاختمان و وابس داخل س
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حال آنکه مشکالتی هم از طرف مسئولین کوتاه مدت سیاسی  هستند.

صمیم گیري وجود دارد. هزینه ي کوتاه مدت  ستگاه ت صادي در د و اقت
پروژه هاي ســبز مثال نصــب بام یا دیوار هاي ســبز یا انجام باالي انجام 

پروژه هاي محالت سبز اگرچه بازده بلند مدت فوق العاده اي دارند ولی 
به دلیل زود بازده نبودن آنها در دوره ریاســت مســئولین شــهري انجام 

 آنها با مشکل روبروست.
ـــهرها وجود دارد که  همچنین راههاي دیگري براي بیوفیلیک کردن ش

ـــهر مقاله در این  مورد بحث قرار نگرفت. براي مثال یکی از تعاریف ش
ستم هاي طبیعت یاد  سی ست که از  شهري ا ست که  بیوفیلیک این ا
صالح و  شهرهایی که به بومی بودن م شت می کند.  گرفته و از آنها بردا

ـــهري طبیعی ـــم ش تر اهمیت ویژه می دهند، پایدارتر و تاب  متابولیس
ا همچنین می توانند با استفاده از احجام و اشکال موجود آورترند. شهره

تر باشـــند که موجب ایجاد روابط احســـاســـی و  در طبیعت بیوفیلیک
 اجتماعی خاصی می شود.

همانطوري که در این مقاله به تکرر اشــاره شــد هنوز تحقیقات زیادي 
در هاي اشاره شده در این مقاله هنوز  باید در این زمینه انجام شود. راه

 شود. انجامباید در مورد آنها  زیاديمرحله آزمایشی هستند و مطالعات 
ـــادابی و  که موجب ش قدار محیط طبیعی  قل م حدا ما مثال در مورد 

نان شود اطالعاتی نداریم.(یا تاثیر فضاهاي یسالمتی و تاب آوري شهرنش
سبز مختلف یا ترکیبی از فضاي ساختمانی و فضاي سبز). این تحقیقات 

ما تایج احت هاي مختلف ن یا آب و هوا یایی مختلف و  قاط جغراف ال در ن
 متفاوتی را نشان می دهد.

 منابع: -7
سا(-1 شی از محور مهران رود ")؛ 1395قبادي، پری ساماندهی بخ

، پایان "تبریز در ارتباط با بافت پیرامون با رویکرد طبیعت محور
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز.
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