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 چکیده
از  یاریبس یزندگ طیشرا، ستیز طیمح بیآن تخر به دنبال و پیشرفت فناوری و شهرها هیرویو رشد ب تیجمع شیبا افزا امروزه

و  لیبا تسه کیلیوفیبا یطراح ؛شده استعدم آسایش و آرامش و که باعث دور شدن انسان از طبیعت  موجودات زنده دشوار شده است

 طیمح بیتخر لبر کنتر یسع داریپا یطراح یجهان یهایاستراتژ یریکارگه اطراف خود، با ب عتیارتباط انسان با طب تیفیک یارتقا

ذشته از تجارب گ یریگقدرت درک و پردازش و بهره جادیهمراه با ا افته،ی ءارتقا یو فرهنگ یاجتماع طیبا شرا ییهاطیدارد تا مح ستیز

 یبرا آلدهیا یگسترده خود، شهر اسلو را شهر یهادر پژوهش یتلی. پروفسور بابدیبهبود  یشهر یزندگ تیفیک تیتا درنها دیخلق نما

 هر بااین ش قیعنوان الگو و تطب بهشهر  نینظر قرار دادن ا با مد پژوهش نیمنظور در ا نیاند. به همکرده یمعرف کیلیوفیبا یشهرساز

 مقاله سعی دارد روشاین  .صورت گرفته است کیلیوفیبا یلحاظ شهرسازه ب بلوار تیوضع یارتقا به منظوررامسر  شهر در بلوار معلم

ءکیفیت ثر بر ارتقاهای مؤصیف، تحلیل و تفسیر مطالب راهکاربیان تو بابررسی کند و  یفیصورت که ب را هاو سنجش یلیتحل -یفیتوص

 محیط با رویکرد ادراک محیطی در طراحی شهری بایوفیلیک ارائه دهد.

بلوار معلم در شهر رامسر پتانسل رسیدن به طراحی شهری بایوفیلیک را بر اساس مطالعه تطبیقی ، دهدنشان مینتایج حاصل از پژوهش 

رتقاء کیفیت محیط شهروندان ابرای  یهایاحی بایوفیلیک، پیشنهاد طرحرهای ادراک محیطی و طو با به کارگیری مؤلفه را دارد،با شهر اسلو 

 و بازدیدکنندگان را فراهم ساخت.

طیادراک مح -طیمح تیفیک -کیلیوفیبا یشهرساز :یدیکل واژگان
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 مقدمه
از نیمی از جمعیت ها وجود داشته است. با شهر نشینی گسترده، بیش در مسیر زندگی انسان در طول چند قرن گذشته تغییرات مهمی

ت زیس آثارای از مسائل شامل افزایش وابستگی به اتومبیل و رشد مجموعه "پراکندگی شهری"این ، کنندها زندگی میجهان نزدیک شهر

ها و تخریب فضاهای سبز و ساخت مراکز ایش روز افزون جمعیت شهربا افز. های شهرها را به همراه آورده استمحیطی از آالینده

های شهروندان؛ در دو دهه اخیر، به طور ویژه انجام پژوهش در زمینه؛ چگونگی تجربیات موثر اقتصادی و اجتماعی برای رفع نیاز

 ها یک نیاز احساسی ود که انساندهطبیعت بر سالمت جسم و روان انسان دیده شده است. میزان در حال رشدی از شواهد نشان می

مورد  دتواناین پژوهش فیزیکی و روانی برای تجربیات منظم با طبیعت، مشخصا می. ]1[ های فیزیکی و عصبی دارنددر طیفی از پاسخ

بادوام اقتصادی و های شهری عملکردی، که به دنبال پتانسیلی برای ایجاد محیط عالقه برنامه ریزان، توسعه دهندگان و شهروندان باشد

همچنین شواهد در حال افزایشی از طیفی از مزایای مستقیم و غیر مستقیم استفاده از طبیعت به عنوان یک . ]2 [تر است قابل زندگی

علت انجام  .های متفارت مربوط به تغییر آب و هوا، جمعیت شهری در حال افزایش و منابع وجود دارندقاعده طراحی، پرداختن به فشار

یاز بشر برای همبستگی و پیوند با دنیای طبیعی نیازی است فطری که درک و فهم این نیاز، انتقال مفاهیم آن در طراحی ناین پژوهش 

ترین مسائلی که در هر شهر باید به آن توجه یکی از مهم. های زندگی باعث افزایش کیفیت زندگی بشر خواهد شدها و محیطساختمان

ای پر کار و پر استرس نیاز به فضایی دارد که است. یک شهروند بعد از گذراندن هفته "پرداختن روح و روان شهروندان"ای شود ویژه

د.فراهم کر آن را "شهر بایوفیلیک"توان های مهم شهروندان از نظر جسمی و روحی میحتی و آرامش کند؛ بسیاری از نیازاحساس را

دهد کنند. این الگو نشان میها نقش بسیار فعالی در سازماندهی ادراکشان از محیط بازی میانساندارد که الگوی برانسویک عنوان می

 داریم به شدت به تجارب قبلی در محیطمان وابسته هستیمکه ما در تالش برای معنی دهی به اطالعات حسی که در هر زمان دریافت می

 استدیگر زندگی است، و به نوعی ذات مستخرج شده از ارث های ارگانیسم وابستگی احساس ذاتی انسان به"به عقیده ویلسن  .]3[

 .]4[و بخشی از طبیعت بشری است 

های چند حسی هستند جایی که صداهای طبیعت )و دیگر تجربیات حسی( به اندازه تجربهشهرهایی با رویکرد بایوفیلیک دارای محیط

که خود باعث حس  ،]5[ هستندها و مواد طبیعی هم چنین دارای فرم ها، شکلشوند؛ وهای بصری و دیداری قابل درک در محیط می

یف ها شامل طی ارائه مزایای قابل توجه در شهرشهرسازی بایوفیلیک پتانسیلی برا .شودمکان و افزایش سرزندگی در کیفیت زندگی می

این شهرها عرصه مهمی در خصوص آموزش طبیعت و تنوع زیستی  .استسالمت ساکنان شهر وسیعی از مزایای اجتماعی، روانی و 

گیری از طبیعت وجود دارد. شهرهای های زیادی برای پیوستن به دیگران در یادگیری و بهرهوفیلیک فرصتای. در شهرهای بهستند

کنند. این امر گذاری می کردن شهرنشینان به طبیعت نقش دارند، سرمایه ای اجتماعی و فیزیکی که در نزدیکهوفیلیک در زیرساختایب

های تفریحی انجام ها و پروژهها و برنامههای طبیعتی مبتنی بر مدرسه، و یا پارکوحش، طرحاز طریق موزه تاریخ طبیعی، مراکز حیات

ریزی و مدیریت خود جای داده است. به طراحی، برنامهوفیلیک شهری است که نخست طبیعت را در ایبه طور کلی شهر ب .]4[شود می

قانه طراحی شهری سبز با مشارکت زندگی الوفیلیک بیانگر ترکیب خایریزی شهری بنظران در این زمینه، برنامه اعتقاد برخی از صاحب

است. امروزه بسیاری از شهرها  ر از آناالتت تا مناطق زیستی و حتی سطوحی بالهای سبز از محبیرونی، حفاظت و بازیابی زیرساخت

وفیلیک به معنی شهر سبز نیست و وجود طبیعت در ابعاد گسترده ایبا این حال شهر ب .اندمناطق بزرگ سبزی را در خود جای داده

از  تیوفیلیک، ساکنین مستقیماً وارد عمل شده و برای یادگیری، لذت بردن و مراقباضروری است، اما شرط کافی نیست. در شهرهای ب

یوفیلیک رسیدگی اکنند. چالش طراحی بشوند و ارتباطات حسی عمیق توسعه یافته با طبیعت برقرار میخود نامزد می ،طبیعت اطراف

بخش از نفوذ طبیعت درون  ای رضایته تجربه ای جدید برای ارائهههای مناظر و ساختارهای معاصر از طریق ایجاد شبکهبه کاستی

 .]1[ استمصنوع  محیط
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 دهیرس جهینت نیا شده و به یبررس کیلیوفیبا یدر شهرها ی، سبک زندگ"کیلیوفیبا یاسلو"با نام  یتلیاز مقاالت پروفسور ب یکیدر 

دارد و به طور  یاریگذار بسریثأسبز تهای ویژگیچراکه اسلو  د،ینام کیلیوفیشهر با کیتوان  یاست که شهر اسلو را به طور خاص م

ها، رساختیو ز طیاز جمله: شرا کیلیوفیتمام ابعاد شهر با یبا بررس یتلیاست. ب کیآل نزددهیا کیلیوفیشهر باک ی یارهایکامل به مع

دهد شهر ینشان م کیلیوفیسسات و دولت باؤم ک،یلیوفیو دانش با شیگرا ک،یلیوفیبا یزندگ یهاو سبک هاتیرفتارها، الگوها، فعال

 ارهایبه مع رانیشهرها در ا نیترکیاز نزد یکی .است کیلیوفیبا با یعیعناصر طب وندیو پ تیتقو یابر لیپتانس یدارا یادیز شکلاسلو به 

و غافل  تیجمع هیروی. اما با رشد باست رانیرا دارد؛ شهر رامسر در شمال ا کیلیوفیبه شهر با دنیرس لیابعاد و پتانس یکه تا حدود

 یقیمطالعه تطبمقاله  نی. در ااستل انحالو  رییشهر به مرور زمان دچار تغ نیا عت،یخوان با طبهم یشهر یو طراح یشدن از معمار

شهر رامسر  تیوضع یارتقا یها و ابزار مناسب برااریها و معحلراه تیکه در نها ردیگی عنوان الگو و رامسر انجام مه شهر اسلو ب انیم

شود.میارائه  کیلیوفیآل بادهیبه شهر ا دنیرس یدر راستا

شده تا راهی برای ارتباط دوباره بین محیط ساخته جلب  سازیو شهر بنابراین به تازگی توجه بیشتری توسط نظریه پردازان معماری

 طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء کیفیت محیط -1: آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده است شودر شده با این عناصر برقرا

در خصوص ارتباط تدوین معیارهای مناسب  -3 طراحی منظر شهری، به منظور آوردن طبیعت به درون شهرهای برای ارائه راه -2

ادراک ه ک پژوهش به دنبال آن است تا به این سوالت پاسخ گویداین در حقیقت طراحی شهری بایوفیلیک و رویکرد ادراک محیطی 

چه عواملی در ادراک محیطی با توجه به طراحی و  کیفیت محیط دارد؟محیطی چه نقشی در طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء 

 محور پیاده در شهر بایوفیلیک چه تاثیری در روانشناسی محیطی دارد؟ و گذارد؟ شهری بایوفیلیک اثر می

مبانی نظری پژوهش

بایوفیلیک -1

 ابتدای در که است فرمیBio واژه ، شده گرفته بیوفیلیا از یوفیلیکاب کلمه ،است شده زبان حوزه وارد تازگی به که است یواژه یوفیلیکاب

 برعکس Phobia مردم ترس و بیزاری تشکیل شده است که Bioو philia جز  دو از بیوفیلیا که است شده استفاده قیدها و هاصفت ها،اسم

Philiaمربوط است. هاانسان زندگی یا و زنده چیزهای به که شود،می Philia هاعادت به نسبت مردم که است مثبتی احساس و جذابیت

که چیزهایی تمام و هافعالیت به نسبت هاانسان مثبت احساس همان Biophilia . باشد می دارند وجود طبیعی جهان در که و چیزهایی

 .]6[ما است  اطراف طبیعت در

 Erich )طبیعت است که اولین بار توسط روانشناس آلمانی اریک فراماصطالح بایوفیلیا برگرفته از ریشه یونانی به معنای عشق به  

Fromm)  های زنده و زندگی بخش معرفی شد و به صورت وانی مجذوب شدن نسبت به تمام چیزبرای توصیف گرایش ر 1960در دهه

سان نیاز لیا به این معنی است که انبررسی شده است. مفهوم بایوفی "بایوفیلیا"عمومی، به وسیله ادروارد ویلسن در کتابش با عنوان 

وری و روابط بیولوژیکی برای ارتباط با طبیعت در سطوح مختلف فیزیکی، روحی و اجتماعی دارد و این ارتباط بر سالمت شخص، بهره

تکاملی، روانشناسی محیط، روانشناسی  های مختلف روانشناسیوفیلیک ترکیبی از نظریهایطراحی ب .]7[اجتماعی تأثیر گذار خواهد بود 

 .]8[شوند یبه کار گرفته م ها و ارتباط آن با طبیعتنعلوم اعصاب است که برای انسا شناختی، وم بو

 :بندی طراحی به دو دسته طراحی ارگانیک و طراحی بومی توسط کلرت انجام شده استطبقه

های موجوداشکال و فرم گیرد.میهای موجودات زنده در طبیعت صورت بر مبنای واقعیت ،بعد ارگانیک یا طبیعی :انیکطراحی ارگ -1

 .]9[ ای داردتأکید ویژه "استبه طور مستقیم، غیر مستقیم، و یا نمادین ترغیب کننده میل ذاتی مردم به ارتباط با طبیعت  "طبیعت کهدر 

. از سوی دیگر برخورد غیر هستند در ارتباطهایی مانند قدم زدن در طول ساحل طبیعت افراد با فعالیتت، برخورد مستقیم با طبیع
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مستقیم با طبیعت نیاز به تعامل مستمر انسان با عناصر طبیعت مانند آبیاری باغ و یا مراقبت از حیوان خانگی دارد. برخورد نمادین با 

های طبیعت مانند مشاهده یک نقاشی، بوی عطر یک گیاه و از طریق نشانهطبیعت نیاز به تعامل با محیط زیست طبیعی ندارد، این امر 

 .]10[ پذیردیا گوش دادن به صدای آب و ... صورت می

ها و فضاهایی اشاره دارد که در آن یک مکان به واسطهمکان و یا طراحی بومی به ساختار طراحی مبتنی بر زمان،: طراحی بومی -2

 .]9[شود ایجاد میتالقی فرهنگ، محیط و تاریخ 

 .تاس شامل کاهش فشار خون، افزایش رضایتمندی، بهبود سالمت که عوامل فیزیکی -1گذارد: صورت اثر می سهطراحی بایوفیلیک به 

،تمرکز ، افزایشبهبود تعامالت اجتماعی ی که شاملعوامل اجتماع -3.است خالقیت، انگیزه، کاهش استرس که شامل عوامل رفتاری-2

.]11[ شودمی مقابله و تسلط بهترمهارت 

 -)رنگ های محیطیویژگی -1:اند بندی و توصیف شدهیوفیلیک در طراحی در شش عنصر اصلی دستهامستقیم و غیرمستقیم ب به طور

تغییرات  -هاحواس متنوع انسان بکارگیری) الگوها و فرآیندهای طبیعی -3های طبیعی ها و فرمشکل -2نور خورشید و...(  -هوا -آب

 -ارتباط تاریخی با مکان –سازی با منظر هم)  روابط مبتنی بر مکان -5و...(  تنوع فضایی  -نور گسترده)  نور و فضا -4 و...(  زمانی

 .]12[ و... جذابیت و زیبایی-  -چشم انداز و سرپناه ) طبیعت -تکامل روابط انسان -6و...(  روح مکان

های مسکونی نیست بلکه تنها خانه، یوفیلیکاهای بها و ساختمانخانه -1: استدسته  3شامل  بایوفیلیکریزی و طراحی سطوح برنامه

 گیرد.های شهر و حتی دیوارها را نیز در بر میها و سایر ساختمانها، کتابخانهادارات، بیمارستان

استفاده از گیاهان محلی و چمن -وجود داشته باشدها به عنوان یک سکونتگاه طبیعی فضاهای در بین ساختمان، یوفیلیکامحالت ب -2

.استجایگاه مناسب، استفاده از عنصر آب، وجود درختان ها در کردن پیاده راه

ه از تمام عناصرشود. بدان معنا کگرفته می ،ریزی، طراحی و مدیریت آن از طبیعت الهامشهر بیوفیلک در برنامه، یوفیلیکاشهرهای ب -3

.]13[ شودطبیعت در درون شهر استفاده می

 فواید شهرسازی بایوفیلیک

زان وجود میو  وردهبه وجود آ رودررو رابطه بین همسایگان در چنین شرایطی بهتر است چرا که محیط طبیعی پیرامون فرصت آشنایی

ی سبزه و ادار یهادر مکانو همینطور  نهدزندگی تأثیر مستقیم می فضای طبیعی و همچنین فعالیت در این فضا بر ارزیابی از کیفیت

فضای  حضور طبیعت به ویژه، یابدگیاه، میزان تخریب محیط و یا ایجاد سرو صدا و مزاحمت و همچنین تخریب دیوارها کاهش می

های عاری از طبیعت، مردم را از یکدیگر فضاته؛ زندگی در گذارد. در مجموع مطالعات انجام یافسبز بر احساس امنیت نیز اثر مثبت می

 .]14[آورد جدا کرده و جامعه فرد گرا به وجود می

 طراحی شهری بایوفیلیک

ها و شرایط طبیعی محیطها و به طور کلی تفکر درباره کیفیتترغیب کردن مردم به خروج از ساختمانتوجه عمده طراحی بایوفیلک 

های اجتماعی و فرهنگی، میزان طراحی شهری بایوفیلیک خوب با الهام گرفتن از شرایط هنجار .]15[ های شهری نهفته شده است

سازی شده با اکوسیستم شهری ایجاد میپارچهکیجمعیت، درک و پردازش تجارب گذشته؛ فضاهایی سالم، ترمیم شده، الهام بخش و 

افزایش سالمت  باعثطراحی  این .]16[عشق به مکان را پرورش دهدطراحی شهری بایوفیلیک باید احساس تعلق و کند. مهم تر از همه 

ها و های طراحی بایوفیلیک که در ساختماناستراتژی وهای ساخته شده اتباط بین مردم و طبیعت در محیط و رفاه انسان و برای ایجاد

 .]17[یابد میهای انسان ساخت، سالمت جسمی و روانی مردم از طریق فراهم نمودن ارتباط مثبت با طبیعت پرورش دیگر محیط
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محیط کیفیت -2

هر ، تعارف زیادی شده است اما کندرا دربرگیرنده، احاطه کننده و جای زندگی آدمی معرفی می« محیط»فرهنگ لغات فارسی معین 

با ، بندی انواع محیطدر باب تقسیم .]18[توصیف، تعریف یا تبیین ماهیت کارکرد محیط، باید با توجه به چیزی در فضای اطراف باشد 

. دهدمیو مورد استفاده قرار ثر، که فرد به آن توجه مؤدو نوع محیط مواجه هستیم. اول محیط بالقوه برای رفتار انسان و دوم محیط 

شوند. محیط کالبدی شامل پهنهل میئتمایز قا« رفتاری»و « روانشناختی»، «اجتماعی»، «کالبدی»ها بین محیط بسیاری از پژوهشهمچنین 

ها، محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم و های متشکل از افراد و گروهرافیایی، محیط اجتماعی شامل نهادهای زمینی و جغ

آید، تفاوت بندی بیش از هر چیز به دیده میدهد. آنچه در این تقسیماست که فرد به آن واکنش نشان میمحیط رفتاری مجموعه عواملی 

میان جهان واقعی )حقیقی یا عینی( پیرامون انسان و جهان پدیدارشناختی است که خودآگاه یا ناخودآگاه، الگوهای رفتاری مردم را به 

سان ان ناختی، پدیداری جهان به میزان و چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان بستگی دارد.دارد. در دیدگاه جهان پدیدارشواکنش وا می

گویی روح و ذهن انسان در حالت عدم تحرک و عدم تعامل با محیط  ،در فرآیند زیست خود به تعامل فکری و ذهنی با محیط نیاز دارد

شود برعکس، محیط و فضای آشنا و منطبق دچار سکون و مرگ می ها،)طبیعی و مصنوعی( و فضا، در شکل طبیعی و بسیار پیچیده آن

با ساختار کلی فرهنگ، پیچیده، خوانا و منسجم هم باعث شادابی و انبساط خاطر، آرامش، اطمینان، احساس تعلق خاطر و ... موجب 

شود. دلبستگی یش از پیش فرهنگی میخره تعالی بالتوسعه و افزایش توان اندیشه، خالقیت فکری، کارایی باالی نظری و عملی، و با

ا ن و رفع نیازهدرک مفاهیم و چیره شد برایهای عمیقی دارد. این دلبستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان، انسان به فضا ریشه

کند و از برقرار می گیرد. اصوالً انسان بین خود، اشیا و محیط پیرامون خود رابطههای مختلف، سرچشمه میدر مقابل حوادث و رویداد

 .]19[برد در زبان، به منظور برقراری ارتباط با محیط و دیگران، سود می پنهانآن برای حصول به حقایق تجریدی و مفاهیم 

همچنین . ]20[است شدهبه لحاظ ریشه شناسی واژه کیفیت در فرهنگ فارسی عمید، چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی عنوان 

زبان انگلیسی به معنای چیزی است که یک شخص، یک شی و یا یک فکر داشته و موجب خاص و جالب شدن آن واژه کیفیت در 

درجه خوبی و ارزش  -1 :دهداز سوی دیگر، فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز برای واژه کیفیت چهار معنی ارایه می. ]21[ شودمی

اما در واقع کیفیت، چگونگی یک .]22[ه جنبه ویژه وعالیم مشخص -4خصوصیات،صفات و  -3خوبی و کمال به مفهوم عام، -2چیزها،

ای باشد که حواس انسان قادر به این تأثیر باید به گونه.]23[ گذاردکه تأثیر عاطفی و عقالنی خاص بر انسان می استچیز یا پدیده 

 .]24[شود. کیفیت در حالت عادی برای وصف درجه کمال اشیا و پدیده ها به کار برده می ،احساس و ادراک آن باشد

های ها و خصوصیات محیط شهری داللت دارد. کیفیت محیط در تئوریگونه که از عنوانش پیداست، بر ویژگیکیفیت محیط همان

کنند تعریف مشخصی از این مفاهیم چند بعدی ادعا میهای گوناگون بررسی شده است؛ به طوری که صاحب نظران مختلف از جنبه

 ها و افراد مختلف است های گروه ها و ارزش کیفیت محیط موضوعی پیچیده و در بر گیرنده ادراکات ذهنی، نگرش. ]25[  وجود ندارد

که این نیازها عبارتند از غذا، مسکن، شغل،  بیان شدهمعادل برآورده شدن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی  ،کیفیت محیط .]26[

هایی دارد که از محیط زندگی و اطراف خود کیفیت زندگی انسان بستگی به انواع پیام، ]27[ است... بهداشت، امکان پیشرفت فردی و 

. کیفیت محیط از برآیند تر کیفیت زندگی تعریف کردتوان به عنوان بخش اساسی از مفهوم گستردهمحیط را می ،]28[کند دریافت می

های دانش مشغولی را یکی از مهمترین دل« کیفیت محیط»توان ه واقع می. ب]25[ شودکیفیت اجزای متشکل یک ناحیه معین حاصل می

طراحی ترین وظیفه فعالیت را مهم« ارتقاء کیفیت محیط»ای است که بسیاری از نظریه پردازان طراحی شهری دانست. این امر به گونه

پوشانی این مفهوم با مفاهیم مبهم و پیچیده دیگر همچون کیفیت زندگی، ارتباط یا همتوان نتیجه کیفیت محیط را می.]23[دانند شهری می

 .]25[ دقابلیت زندگی و پایداری باش
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ادراک محیطی -3

شود و ما از این تصویر ادراکی و ذهنیت خود ای ذهنی تبدیل میموجودیت خارجی مستقل، در فرآیند ادرک به پدیده با وجودهر فضا 

سنجیم. پس تشخیص هویت در واقع نوعی ارزش گذاری یا تعیین کیفیت است که بین فضا با اندوختهگیریم و فضا را با آن میبهره می

ادراک همواره با شناخت انسان  از این رو فرآیند .]29[ دکنهای ذهنی فرد از تجربیات مستقیم تا فرهنگ و سنت ارتباط کاملی برقرار می

. ]30[ نهایت در یادگیری مورد توجه قرار می گیرد نقش محیط به عنوان عامل اساسی در رشد، توسعه و در ،از محیط همراه است

گاهی فرآیند یادگیری روشن است و  ،های الگویی محیط ساخته شده باید آموخته شونداکولوژیک ادراک، ادراک ویژگی براساس مدل

رف اجتماعی به طور طبیعی از طریق فرآیندهای اجتماع پذیری آموخته می شود این مدل بر اهمیت فرهنگ در درک معانی محیط ع

عوامل گوناگون در زمینه ادراک محیطی، در دو دسته کلی قابل طبقه بندی هستند که البته در ارتباط دو . ]31[ساخته شده تأکید دارد 

های ناظر بستگی به ویژگی هاتعدادی از آن -2نوع عوامل محیطی پیرامونی  تعدادی از آن ها به -1اند: رفتهسویه با یکدیگر نیز قرار گ

 .دارند

عواملی چون محصوریت فضایی، تعریف شدگی لبه فضاها، سلسله مراتب ،عوامل مختلفی دخالت دارند عوامل محیطی پیرامون: -1

.]32[ فضایی

شوند که این نوع ازدر امر ادراک، مؤثر واقع می ..اش وموقعیتش، احساسات و ارزش هایش، قوای حسیناظر، های ناظر: ویژگی -2

ها مدنظر قرار ها و نیازهای ناظر باید در امر ادراک ورودیادراک در پیوندی ناگسستنی با نوع اول قرار می گیرد. به طور کلی توانایی

تر محیط تمایز قائل آموزد که بین جزییات ریز و عناصر کلیط مهم است و انسان میگیرد. از نظر لنگ، نقش حرکت در ادراک محی

 .]31[د شو

 ادراک در طراحی شهری

ورود مباحث ادراکی به . ]33[ گیردت میأ، نش«شهری که درک می شود»با « شهری که هست»ادراک در طراحی شهری از تفاوت میان 

حوزه دانش طراحی شهری از نیم قرن گذشته شروع شده و سرآغاز آن را می توان تغییر نگاه به رابطه انسان و محیط شهری دانست که 

 ینبا ابداع کاربرد تصویر ذهنی از شهر و تبی« سیمای شهر»در کتاب « کوین لینچ» شد« رویکرد طراحی شهری ادراکی»منجر به پیدایش 

مانبا تشریح عوامل موثر بر تجسم پذیری ساخت« دانلد اپلیارد»کیفیت خوانایی، آغازگر نهضت منظر ذهنی شناخته شد. در ادامه کار وی 

سازی اهمیت آن به مثابه یک کیفیت بنیادین ادراکی به همراه خوانایی ها و عناصر تصویر ذهنی، به تشریح کیفیت نقش انگیزی و برجسته

 .]34[ پرداخت

 تحقیق روش
در سه سطح اصلی شناخت، تحلیل  ،کل پژوهش .است یفیصورت که ها بو سنجشبوده  یلیتحل -یفیتوص در این مطالعه قیروش تحق

در  به صورت مطالعه تطبیقی با شهر اسلوبلوار معلم در شهر رامسر  با تأکید بر ادراک محیطی با هدف ارتقاء کیفیت محیط و طراحی

های متفاوتی بکار برده پذیرد، مطالعات در دو بخش با روش و رویهصورت میبه کمک اصول طراحی شهری بایوفیلیک کشور نروژ 

که با استفاده  شده است،ای( استفاده شود، در بخش اول که بخش مطالعات و مبانی نظری است، رویه توصیفی و اسنادی )کتابخانهمی

شود؛ در بخش مختلف و همچنین به بررسی تعاریف با اهمیت در این پژوهش پرداخته می ها به بررسی نظریات و رویکردهایاز آن

فرآیند تحلیل سلسه به کمک های میدانی و تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد، رویه استدوم که بخش شناخت و تحلیل وضع موجود 

شامل انجام می شود که گیری های پیچیده تصمیمو درک و تحلیل  به (SWOT)و روش  است چهار چوبی منطقیکه  (AHP)مراتبی 

 :است بخش 7
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، دو جدول برای هر شهر در نظر گرفته شد که یکی از آن ها، موجب(SWOT)جدول  تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید -1

ایوفیلیک رسیدن به طراحی ب شناخت کامل بلوار معلم و دیگری بررسی شهر اسلو برای مطالعه تطبیقی با این شهر که کمک زیادی برای

 کرد.

ا ارزیابیزمان راهای سحوزه وظیفهعوامل توان میبا استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل  ،(IFE) تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -2

بیشترین اهمیت و  4شود که عدد ای داده میرتبه 4تا  1 از ،این ماتریس ستون رتبه دارد که بر اساس اهمیت هر کدام از عواملکرد. 

 دخواه 4تا  1در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نیز صرف نظر از تعداد عوامل، امتیاز نهایی این ماتریس بین . استبی اهمیت  1عدد 

اگر این عدد به چهار برسد بدین معناست که سازمان در محیط خود برای داخلی محقق  ،می شود 2.5انگین این جمع نیز برابر با . میدوب

 یانگر این است که داخلی در محیط سازمان و در مجموع ضعفب 1روبرو است. عدد  (قوت)ساختن مقاصد آرمانی با شرایط خوبی 

 .]35[ روبرو است

توان عواملی اقتصادی، اجتماعی،یبا استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی م (EFE) تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -3

عوامل داخلی محاسبه شده است. روش مانند این ماتریس ،]35[  سیاسی، تکنولوژیک و تخصصی را ارزیابی کرد

در (SWOT) بر اساس جدولهایی استراتژیک، (SWOT)ها، نقاط قوت و نقاط ضعف تشکیل تطبیقی ماتریس تهدیدات، فرصت -4

ها برای ضعف، های شهر اسلو و بلوار معلم شهر رامسرنقاط قوت و فرصتتطبیق شود به صورتی که راهبردهایی برای نظر گرفته می

راهبردهای  جدولهای هر دو شهر به صورت جداگانه ها و ضعفطور برای تهدیدو همین ها و تهدیدهابرای قوت، هاو فرصت

 .تشکیل شده استی پیشنهاد

و همینطور (EFE) و عوامل خارجی (IFE)با توجه به مراحل قبل امتیاز عوامل داخلی، ((IFتشکیل ماتریس داخلی و خارجی  -5

دار نشان وکه نقطه تالقی این دو نم است (EFE)و  (IFE)شود که دارای دو محور می مها، نموداری ترسیماتریس تطبیقی استراتژیک

 نشان داده شده است.(  2و  1نمودار )که در  استدهنده نوع استراتژی 

بلوار معلم  (IF)ماتریس داخلی و خارجی -1نمودار 

اسلو (IF)ماتریس داخلی و خارجی  -2نمودار 

IFE 

EFE 

EFE

IFE EFE 
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هارا به صورت مجزا با عوامل داخلی و خارجی که در نظرهر کدام از استراتژیک، (QSPM)ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه -6

 IFEو EFEامتیازی که در جدول  و وزن هر کدام را بر اساس ارزیابی قرار دادهبرا شهر اسلو بلوار معلم رامسر مورد گرفته شده بودند 

ها می توان وزن آن 4تا 1اهمیتشان نسبت به عوامل مورد نظر داده می شود که از هارا بر اساس حاصل شد، قرار داره و و جذابیت آن

حاصل ضرب این، است دارای کمترین اهمیت و تأثیر 1اهمیت و تأثیر بسیار باالیی دارد و عدد  4در نظر گرفت به صورتی که شماره 

 دهد هر عامل چه امتیازی نسبت به هر راهبرد دارد.ها نمرات نشان می

در این مرحلههایی که در مراحل قبل بررسی شد راهبرد ،(QSPM)ریزی استراتژیک منتج از ماتریس برنامه هااولویت استراتژی  -7

حاصل  که به کمک استها هر کرام از راهبرد ( EFE) عوامل خارجیو  (IFE) نمره جذابیت عوامل داخلی بر اساس هابندی آناولویت

 .ه شده استقرار دادمیانگین کمترین عدد کمترین رتبه،  و 1رتبه  که از بیشترین عدد میانگین، میانگین هر دو

، در آغاز اقدام به ایجاد ساختار Expert choiceافزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم به صورتی است که، AHPروند انجام 

در مدل. شودسلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی می کنیم که در آن هدف، معیار ها، زیر معیار ها و ارتباط بین آن ها نشان داده می

شود و دقت مقایسه، یا مشکل روبرو ها توسط محقق یا کارشناسان با چالش مواجه میآن لسله مراتبی در هر سطح از مقایسهسازی س

گیرند باید قابل قیاس با یکدیگر باشند و شود. نکته دیگر که باید مورد توجه واقع شود، عناصری که در سطح مورد مقایسه قرار میمی

 .]36[دار نباشد این تفاوت معنیدارای تفاوت خیلی زیاد یا خیلی اندک با یکدیگر نباشند و 

ها، اقدام به ورود بعد از ساختن درخت سلسه مراتبی معیارها و زیر معیار، های اصلی و محاسبه وزن آن هاهای زوجی معیارمقایسه

آورده می شود و وزن معیارهای اصلی، در ارتباط با هدف به دستمی AHPافزار های مقایسات زوجی در نزمها و ایجاد ماتریسداده

 5کمی مهمتر،  3اهمیت کم، 1به این صورت که عدد  است شدهایی ال ساعتی انتخاب درجه 9ها، طیف دهی به معیارشود. برای امتیاز

تواند نرخ ناسازگاری، محقق می ]36[شود و استفاده نمیاست بینابین  6-4-2العاده مهمتر بوده و مقادیرفوق 9خیلی مهمتر،  7تر، مهم

باشد،  0.10 یا برابر ها را بدست آورد. به طور کلی اگر نرخ سازگاری کمترحتمالی و همچنین میزان ناسازگاری در قضاوتخطای ا

 .صورت باید مقایسات مجدداً انجام گیرد نرا پذیرفت. در غیر ای هاها و سازگاری مقایستوان قضاوتمی

 های پژوهشیافته
ها مورد تحلیل قرار در هر کدام از شهر (SWOT)ها فرصت و تهدید ،ضعف ،اسلو و رامسر بسیاری از نقاط قوت شهر بررسی تطبیقی با

ها دارند زیرا جمع ها تسلط بیشتری نسبت به ضعفشهراسلو قوت دریافت شد که (IFE) داخلی عوامل بررسی با هاآنبه کمک  ،گرفت

 و استباالتر  2.5از عدد  که طبق توضیحات فوقشده است  2.55طور بلوار معلم شهر رامسر و همین 3.074امتیاز وزنی همه عوامل 

ها دارند زیرا جمع امتیاز ها تسلط بیشتری نسبت به تهدیدفرصتاسلو  شهردهد، نشان می (EFE)همینطور با بررسی عوامل خارجی 

 .استبیشتر  2.5که طبق توضیحات فوق از عدد شده است  2.955 طور بلوار معلم شهر رامسرو همین 3.156وزنی همه عوامل 

ر اسلو، مانند شهبلوار معلم را  که باشدمی استراتژی های در نظر گرفته شده به صورت تهاجمی دریافتیم،  (IF)در ادامه به کمک ماتریس

اهمیت بیشتری نسبت به بقیه داشته استراتژی که  QSPMتر کند. به کمک جدول نزدیک را بایوفیلیک طراحی شهریشرایط رسیدن به 

  بندی شده است.اولویت(  1 جدول) و در شناسایی شده

تنوع و پویایی، نور، دسترسی، نفوذ پذیری  شامل زیر معیارهای: معیار عملکردی -1زیر معیار در نظر گرفته شد؛ 15و  یارمع 3طبق آنها 

 -3 قخوانایی، خاطره انگیزی، هویت مکان، امنیت، زیبایی بصری، حس تعلهای زیر معیارمعیار تجربی و زیبایی شناختی  -2ی بصر

ه بهای سرزندگی، بوم گرایی، پاکیزگی، سازگاری با محیط، چشم انداز به طبیعت بکر در نظر گرفته شد. معیار زیست محیطی زیر معیار
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اده شد، اولویت که بر طبق جدول ال ساعتی د ها بر اساس ضریب اهمیتیهر کرام از معیار EXPERT CHOICE، AHPافزار کمک نرم

 .ه استبرای طراحی بلوار معلم به صورت ماتریس اهمیت مشخص شد( 4) نمودار و زیر معیار  (3)نمودار  هاهر کدام از معیار

اولویت بندی استراتژی های تهاجمی بلوار معلمترتیب  -1جدول 

عنوان استراتژیاستراتژی تهاجمیاولویت

1SO5حفظ و تقویت دیدها و منظرها

2SO4وجود عوامل تشویق کننده برای مسافران برای توقف در فضا

3SO6ایجاد فضاهای پویا و تفریحی مناسب و گسترش فعالیت پیاده

4SO10اطراف بلوار ینما یساز بایز

5SO2ایجاد فضاهای هماهنگ با شرایط اقلیمی

6SO18تقویت نشانه های بلوار

7SO12 به فضا های عمومیتبدیل فضا های رها شده

8SO7ارائه تسهیالت برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغییرات پوشش گیاهی

9SO13ایجاد امکانات مورد نیاز گردشگران برای جذب بازدید از بناهای تاریخی

10SO11ایجاد مسیر های مخصوص دوچرخه

11SO14احداث پل هوایی برای ارتباط قسمت شرقی و غربی

12SO1 ایجاد فضاهای سبز بیشتر

13SO16ایجاد روشنایی متناسب در تمام ساعات شبانه نور

14SO19یو آموش یمراکز فرهنگ جادیا

15SO8احداث مسیر های ویژه حمل و نقل عمومی

16SO3ایجاد پارکینگ عمومی برای بازدیدکنندگان

17SO15/ SO17 در پیاده راه ها/ استفاده از مبلمان هم خوان طراحی بایوفیلیکایجاد صدا های آرامش بخش

اولویت بندی معیارها -3نمودار 

اولویت بندی همه زیر معیار ها -4نمودار
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بر اساس توضیحات فوق  است 0.1نرخ ناسازگاری کمتر از  که دهدمیها نتیجه به دست آمده نشان بر اساس ماتریس اهمیت معیار 

یگر است.های دولویت بیشتری نسبت به بقیه معیارمعیار عملکردی ا ها به درستی داده شده است؛دهد که ضرایب اهمیت معیارنشان می

بر اساس توضیحات فوق  است 0.1دهد که نرخ ناسازگاری برابر با نشان میبر اساس ماتریس اهمیت زیر معیار نتیجه به دست آمده 

امنیت، چشم انداز به طبیعت، حس تعلق، نور، دسترسی،  کهها به درستی داده شده است معیارزیر دهد که ضرایب اهمیت ان مینش

 ترین قرار گرفتند.سازگاری با محیط و خوانایی جزء پر اهمیت

 گیرینتیجهبحث و 
به کمک طراحی شهری  حسی و ذهنی شهرونداناین پژوهش برای کنترل شرایط محیط برای ارتقاء کیفیت محیط و افزایش ادراک 

رده است؛ را تخریب کانسان قسمت بزرگی از جهان طبیعت بایوفیلک صورت گرفته است، زیرا با افزایش جمعیت و گسترش شهرها 

ای روزمره یازهشهروندان برای ن بیشترها فاصله محل زندگی شهروندان از مراکز اقتصادی و اجتماعی زیاد شده و به ناچار با توسعه شهر

ها برای تخریب محیط زیست شهرو باعث آلودگی  زمان ذربه گ کنند، این اتفاقهای شخصی در طول روز استفاده میخود از خودرو

جاده سازی، ساختمان سازی، ... برای رسیدن به شهری مطلوب برای ساکنان، و از سوی دیگر باعث زوال زیست بوم بسیاری از 

 شده است. جانداران در کره زمین

شهر اسلو به کمک طراحی شهری بایوفیلیک، شرایط بسیار مطلوبی را برای شهروندان محیا کرده و باعث رضایت از محیط شده است، 

، خدمات تفریحی و افزایش فضای سبز ،های دوچرخههای خودرو و جایگذاری پارکینگاین شهر با تخریب پارکینگ برای نمونه

شهروندان را مجاب به استفاده از دوچرخه کرده است همین امر باعث ارتباط انسان با طبیعت بیشتر شده و کمک به سالمت جسمی و 

روانی رضایت از محیط زندگی شده است. برای رسیدن بلوار معلم به طراحی شهری بایوفیلک برای ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد 

مسافران  یبرا کننده قیوجود عوامل تشو ،و منظره دهاید تیحفظ و تقو ها:گرفته شد که مهم ترین آنهایی استراتژیادراک محیطی 

 تیرش فعالمناسب و گست یحیو تفر ایپو یفضاها جادیاایجاد فضاهایی برای تجمع و افزایش چشم انداز طبیعت،  ،توقف در فضا یبرا

اسلو، کنترل تخریب فضای سبز،  ند شهرمانفاده از دوچرخه برای رفت آمد استافزایش حمل و نقل عمومی و تشویق مردم به ، ادهیپ

ا هجز مهم ترین اولویت های راهبرد، روشنایی و امنیت محیط ، افزایش حس تعلق و هویت به مکانکنترل آلودگی هوا و آلودگی صوتی

 طراحی که در نظر گرفته شد:که در طراحی بلوار باید در نظر گرفته شود.

نطوریرامسر و هم یمخمل یهاسمت به جنگل کیر معلم که از وابکر بل عتیانداز به طبتوان چشمیم پلی روی دریای خزر طراحی -1

که سر  بلوار یکامل به درختان نخل و توسکا دید نطوریبر جا مانده است و هم یاز دوران پهلو یخیتار یرامسر که آثار یمیبه هتل قد

همانطور که این پژوهش سعی دارد  دهدیم طیبه مح یخشیو منظر آرامش  دیخزر د یبایز یایبه در گرید یاز سو اند، دهیبه فلک کش

ارتباط انسان با محیط زیست اطراف را بیشتر کرده، این پل ارتباط را بیشتر کرده و فضاهایی برای ارتباط بیشتر تعامالت اجتماعی که 

فضاهای  ،با طراحی فضاهایی برای استراحت ، روی این پلکیفیت محیطی شده باعث رضایت بیشتر بازدیدکنندگان که باعث افزایش

شود، شیبی برای ورود روی پل در که معلولین و سبز، مسیر دوچرخه و محیطی وسیع برای حرکت بازدید کنندگان در نظر گرفته می

هایی گون بلنداری باشد. با در نظر گرفتبه دوچرخه سوسالمندان بتوانند به راحتی از این محیط استفاده کنند و همینطور تشویق بیشتری 

شود که آرامش محیط های روی آن که در کنار نیمکت ها برای استراحت در نظر گرفته شده، موزیک آرامش بخشی پخش میدر باغچه

 . گذاردرا چند برابر کرده و روی ادراک محیط تأثیر زیادی می
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تعامالت اجتماعی بیشتر و استراحت، این دو میدان را در نظربه منظور برای ایجاد فضاهایی  ،باز سازی دو میدان وسط این بلوار -2

هایی در داخل میدان، گرفته شده که فضاهایی برای ریلکس شدن با صدای فواره آب و صدای درختان در هنگام باد و تعبیه نیمکت

استراحت استفاده کرد و حس تعلق به مکان و هویت مکان و آرامش را  یها هم براتوان از آنهایی در نظر گرفته می شود که میچمن

 تقویت کند.

رای عابرانب طراحی پل عابر پیاده در قسمت جنوبی سایت که باعث ارتباط قسمت شرقی و غربی سایت با هم شده و دسترسی را -3

و منظر زیبایی روی پل به بلوار داشته که حس تعلق و  طور دیدتر کرده و همینها، سالمندان و معلولین را راحتپیاده، دوچرخه سوار

 .هویت مکان وزیبایی را تقویت کرده است

زیبا سازی سیمای شهر و فضای سبز کنار خیابان که باعث، تشویق عابرپیاده وها از نظر روشنایی و هم کفسازی، راهاصالح پیاده -4

است. ها شدهامنیت آن

به علت استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و کمک به کنترل آلودگی محیط مخصوص نگهداری دوچرخه،ها و فضاهایی تعبیه راه -5

طور کمک به سالمت جسمی و روانی شهروندان می شود.و همین

نترل، باعث کنترل ترافیک و ککندتر میهای اتوبوس و مسیر ویژه حمل و نقل عمومی که رفت و آمد را راحتایستگاه قرارگیری -6

آلودگی محیط زیست و حفظ زیست بوم جانداران شده و همینطور با طراحی مخصوص ) قرارگیری گیاهان و استفاده از رنگ های 

 خاص( ارتباط انسان را با طبیعت بیشتر کرده و تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر می کند.

رای عابرانب ارتباط قسمت شرقی و غربی سایت با هم شده و دسترسی را طراحی پل عابر پیاده در قسمت جنوبی سایت که باعث -7

ها، سالمندان و معلولین را راحت کرده و همینطور دید و منظر زیبایی روی پل به بلوار داشته که حس تعلق و پیاده، دوچرخه سوار

 هویت مکان وزیبایی را تقویت کرده است.

شهروندان شهر رامسر تری را برای را افزایش داد و شرایط مطلوب بلوار، وضعیت کیفی داده شدههای ارائه طرحتوان با اجرای حال می

 .فراهم ساخت و ساکنین بلوار رامسر
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Abstract 

Today, with the increase of population and the uncontrolled growth of cities and the advancement of 
technology and the consequent destruction of the environment, the living conditions of many living beings 

have become difficult, which has caused man to move away from nature and lack comfort and tranquility; 

Biophilic design by facilitating and improving the quality of human communication with nature around it, 

using global sustainable design strategies tries to control environmental degradation to environments with 
improved social and cultural conditions, along with creating the ability to understand and process and benefit 

from past experiences. Create to ultimately improve the quality of urban life. In his extensive research, 

Professor Beatle has identified Oslo as an ideal city for biophilic urban planning. For this purpose, in this 
research, by considering this city as a model and adapting this city with Moallem Boulevard in Ramsar city in 

order to improve the condition of the boulevard in terms of biophilic urban planning, the present article tries 

based on descriptive-analytical method and To evaluate the measurements qualitatively and by describing, 
analyzing and interpreting the contents, to provide effective solutions on improving the quality of the 

environment with the approach of environmental perception in biophilic urban design. 

The results show that Moallem Boulevard in Ramsar has the potential to achieve biophilic urban design based 

on a comparative study with the city of Oslo, and by using the components of environmental perception and 
biophilic design, proposes plans to improve the quality of citizens' environment And created visitors. 

 

Keywords: Biophilic urban planning - Environmental quality - Environmental perception 
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