پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،3پاییز 1401
ص1107 -1124.
DOI:10.22059/JHGR.2021.318139.1008247

تحلیل و سطحبندی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان
بر مبنای رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک



سیدمحمد شکرانی  -دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
همایون نورائی -1استادیار شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت1399/12/30 :

تاریخ پذیرش1400/05/18 :

چکیده
به دنبال رشد سریع جمعیت ،گسترش شهرها و افزایش جدایی گزینی شهر از طبیعت ،مشکالت متعددی ازجملهه
آلودگی هوا ،کاهش پویایی اجتماعی در ارتباط با طبیعت ،عدم همخوانی طبیعت با کالبد شهر ،ههدر رفهت منهابع
طبیعی و معضالت ترافیکی ناشی از کاهش استفاده از گزینههای حملونقلی سازگار با محیط طبیعی گریبان گیهر
شهرها و بهویژه کالنشهرها شدهاست .رویکرد نوی برنامهریزی شهری بیوفیلیک با در نظر گرفت ارتباط شهر و
شهروندان با طبیعت بهعنوان اصل اساسی در برنامهریزی ،در راستای رفع مشهکالت فهوا ارا هه گردیهده اسهت.
پژوهش حاضر با هدف ارا ه چارچوبی چندبعدی برای سنجش رویکرد برنامهریزی شههری بیوفیلیهک در مقیها
کالن و تحلیل و سطحبندی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامهریزی شههری بیوفیلیهک
میباشد .در ای راستا از پارادایم پژوهش مختلط (شامل روشهای کمی و کیفی بهصورت ترکیبی) استفادهشهده و
اطالعات موردنیاز از طریق روشهای کتابخانهای و میدانی (از نوع پرسشنامه) گردآوری شدهاست .بهرای تحلیهل
دادهها از روشهای تحلیل فضایی (تحلیل شبکه ،تحلیل فاصهله اللیدسهی و درونیهابی) و سهنجشازدور ،جههت
سطحبندی مناطق از روش شکستهای طبیعی و نیز برای وزن دهی به سنجهها و مؤلفهها از روش سهوارا بههره
گرفتهشده است .نتایج پژوهش حهاکی از عهدم تهوازن میهان منهاطق پانزدهگانهه کالنشههر اصهفهان بهه لحها
برخورداری از امکانات و پتانسیلهای طبیعتمحور میباشد بهگونهای که از یکسهو در منهاطق مرکهزی و غربهی
بهخصوص مناطق  3 ،1و  9عمده شرایط و زیرساختهای برنامهریزی شهری بیوفیلیک تجمع یافتهاند و از سوی
دیگر مناطق  14و  15در محرومتری وضعیت به لحا رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک میباشند.
واژگان کلیدی :سطحبندی ،شهر بیوفیلیک ،برنامهریزی شهری بیوفیلیک ،کالنشهر اصفهان.

 . ای مقاله برگرفته از پایان نامه آلای سیدمحمد شکرانی به راهنمای نویسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان میباشد.
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مقدمه
طی لرنهای اخیر ،شهرها و بهخصوص کالنشهرها با رشد لابلتوجه تولید ،مبتنی بر توسعه بیسابقه فناوری و افهزایش
سریع جمعیت مواجه بودهاند .ای گرایشها اساساً اصول استفاده از منابع طبیعهی را تغییهر داده اسهت تها بتوانهد تقاضهای
جمعیت در حال رشد را تأمی نماید (یارانتسوا .)58 :2019 ،رشد و توسعه شهرها تأثیر عمیقی بر تغییهر فضهاها و عناصهر
طبیعی موجود در آنها داشته است (بیتلی )14 :2016 ،ادامه ای روند پیامدهای مخرب زیستمحیطی بسیاری را به دنبال
دارد .بهعبارتدیگر تمرکز زیاد بر کالبد شههرها (ساختوسهازهای بیشهمار و بهدون لاعهده) ،افهزایش تهراکم جمعیتهی و
عدمتناهی به بعد زیستمحیطی ،منجر به عدم ارتباط متناسب کالبد با طبیعت بومی و درنتیجه تخریب طبیعهت میگهردد
(ملکی و دیگران .)126 :1398 ،در ای راستا و بهمنظور حفظ محیطزیست شهرها ،نظریهههای گونهاگونی نظیهر باغشههر
(هاوارد ،)1965 ،1شهر سبز (کمپل )1996 ،2و شههر اکولوییهک (رجیسهتر )1987 ،3مطهر گردیهد (زیهاری و همکهاران،
ارتبهاط بهابا
شههروندان در ارت باط
ههنهنی شهروندان
های هه
 .)487 :2018یکی دیگر از ای نظریهها که عالوه بر وجه محیطی شهر به ویژگیههای
طبیعت شهر نیز توجه بسیاری داشته است ،نظریه شهربیوفیلیک بوده است (ناظمی و همکاران .)5 :1396 ،شهر بیوفیلیک
شهری است که کامالً از طبیعت موجود درون و اطراف خود بهره میگیرد .طبیعت همیشه وجود دارد و تالش میشود تها
از دسترسی فیزیکی و بصری به ویژگیها و خصوصیات طبیعی اطمینان حاصل گردد (بیتلی.)17 :2016 ،
مشخصه متمایز برنامهریزی و طراحی شهری در هزاره سوم میالدی ،برنامهریزی مبتنی بر اصل طبیعتمحوری و رعایت
اصول توسعه پایدار در کلیه فعالیتهای مربوط به مسا ل شهری است (رزالیان و همکهاران )156 :1391 ،کهه از الزامهات
آن تلفیق شهر با طبیعت بهمنظور کاهش فشارهای روانی شهری و کهاهش آلهودگی شههر و از میهان بهردن بسهیاری از
مشکالت ناشی از ترافیک میباشد که از آن بهعنوان برنامهریزی شهری بیوفیلیک یاد میشود و برگرفته از نظریهه شههر
بیوفیلیک میباشد (زیاری و همکاران .)50 :1394 ،برنامهریزی شهری بیوفیلیک مبتنی بر ای اسا

است کهه انسهانها

یک ارتباط هاتی با طبیعت دارند که باید در زندگی روزمره آنها ،بهخصوص در شهرها فراهم گهردد (نیهوم و همکهاران،
 .)127 :2017برنامهریزی شهری بیوفیلیهک در سالهای اخیر توسط کشورهای آمریکایی و اروپایی موردتوجه لرارگرف ته
لرارگرفتهه
نهد و سههعی
سهعی
اسهت .ای رویکرد بر اهمیت حفاظت ،توسعه و احیاء طبیعت در محیطهای ساختهشهده شههری تأکید میککنههد
دارد تا ارتباط بی شهرها را با طبیعت (بهصورت مستقیم ،غیرمستقیم و یا حتهی تشهابهی هماننهد معمهاری الهام گرفته از
ند (تردسهت و همکهاران .)120 :1399 ،علهیرغم اهمیهت مورداشهاره در خصهوص توجهه بهه اصهل
تقویهت ککنهد
طبیعت) تقو یت
طبیعتمحوری در برنامهریزی شهری و رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک در شهرهای دارای پتانسیلهای محیطی ،با
توجه به نوی بودن بحث شهر بیوفیلیک در ادبیات علمی ،مطالعه پیشینه پژوهش بیانگر آن است که اکثهر پژوهشههای
مرتبط با موضوع شهر بیوفیلیک در حیطه طراحی شهری و مقیا

خهرد صهورت پذیرفتهه اسهت .ازجملهه پژوهشههای

انجامشده در ای حیطه میتوان به مطالعه روستا و حس شاهی ( )1399در زمینه تدوی مدل مفهومی محلهه بیوفیلیهک،
پژوهش یینگ ( )2019در زمینه بهکارگیری طراحی شهری بیوفیلیک در مقیها

واحهد همسهایگی و مطالعهه سهلمان و

همکاران ( )2021با محوریت تبیی نقش طراحی بیوفیلیک در توسعه شهر پایدار و زیست پذیر اشاره نمهود .همننهی در
معدود پژوهشهای صورت پذیرفته در زمینه برنامهریزی شهری بیوفیلیک کمتر بهصهورت جهامع و در ابعهاد مختله بهه
موضوع توجه گردیده و همننان چارچوب موردتوافقی در ای زمینه بهویژه برای ارزیابی در مقیها

کهالن وجهود نهدارد.

ازجمله ای پژوهشها میتوان به مطالعه زیاری و همکاران )1398( ،با محوریت کهاهش آلودگیههای زیسهتمحیطی بها
1 . Howard
2 . Campbell
3 . Register
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رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک و پیادهسازی شاخصهای لابلاجرا با توجه به شرایط موردمطالعه ،پژوهش تردسهت
و همکاران ( )1399با هدف تحلیل رتبهبندی و تحققپذیری شاخصهای رویکرد بیوفیلیک در مناطق منتخهب و مطالعهه
ابراهیمپور و همکاران ( )2017با محوریت پیشنهاد مدل مفهومی شهر زیست پذیر برمبنای رویکهرد برنامههریزی شههری
بیوفیلیک اشاره نمود .با توجه به خالء مهذکور ،ههدف از ایه مقالهه ارا هه چهارچوبی چندبعهدی بهرای سهنجش رویکهرد
برنامهریزی شهری بیوفیلیک در مقیا

کالن و تحلیل و سطحبندی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان برمبنهای ایه

رویکرد میباشد .چراکه کالنشهر اصفهان در سالهای اخیر با افزایش لابلمالحظه جمعیت و مشهکالت زیسهتمحیطی
مرتبط با آن ازجمله آلودگی هوا ،آبوخاک ،کاهش فضاهای سبز ،تغییهر کهاربری اراضهی باغهات و کشهاورزی و کهاهش
سرزندگی شهری مواجه شده است .با توجه به وجود پتانسیلهایی از لبیل زمی های بایر ،عناصهر طبیعهی و ظرفیتههای
زیستمحیطی ازجمله رودخانه زایندهرود ،فضاهای سبز و پوشش گیاهی در ای شهر از یکسو و وجود مشکالتی ازجملهه
آلودگی هوا ناشی از ترافیک و وجود صنایع از سوی دیگر ،میتهوان از طریهق بههکارگیری رویکهرد برنامههریزی شههری
طبیعتمحور زمینه غلبه بر بسیاری از مشکالت بخصوص در بعد زیستمحیطی و تحقق توسعه پایدار را فراهم نمود .لهذا
در راستای هدف فوا ،ابتدا سنجههای برنامهریزی شهری بیوفیلیک از طریق مراجعه به مبانی نظهری اسهتخرا گردیهده
است و سپس وضعیت مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان بر اسا

ای سنجهها موردسنجش و تحلیل لرارگرفته است.

در نهایت هم ضم بحث در مورد نتایج ،به ارا ه پیشنهادهای بهبود بخش مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان بر اسا
رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک پرداخته شدهاست.
مبانی نظری
بیوفیلیا و برنامهریزی شهری بیوفیلیک

بیوفیلیا مفهومی است که نخستی بار در دهه  1960توسط روانکاوی به اسم اریک فروم در کهاوش در ارتبهاط بها جهوهر
انسان مطر گردید (فروم .)45 :1964 ،ای مفهوم در سال  1984توسط ادوارد ویلس در کتابش تحهت عنهوان بیوفیلیها
عمومیت یافت .وی از اصطال بیوفیلیا برای توصی احساسات عمیق ارتبهاط خهود بها طبیعهت در طهی دوره اکتشهاف و
جستجو در دنیای طبیعی استفاده نمود .نگرش خاص ویلسون ای بود که گرایش بیوفیلیا بهعنوان بخشی از بقای تکاملی
گسترشیافته است ،بنابرای ویژگیهای خاصی را در برمیگیرد که حتی در شهرهای مدرن در کنار انسان بالی میماننهد
(ویلسون .)14 :1984 ،در بررسی بهکارگیری فرضیه بیوفیلیا در برنامهریزی شهری ،پیشهروانی نظیهر بیتلهی و نیهوم بها
انتشار مقاالت و کتابهایی مانند برنامهریزی شهری سبز :فراگیری از شهرهای اروپایی (بیتلهی ،)2000 ،شههرهای تهاب
آور :پاسخی به افزایش نفت و تغییرات اللیمی (نیوم و همکاران ،)2009 ،شهرسهازی بیوفیلیهک :دعهوت از طبیعهت بهه
جوامع و زندگی ما (بیتلی )2010 ،و شهرهای بیوفیلیک :ادغام طبیعت در برنامهریزی و طراحی شهری (بیتلهی )2011 ،در
ترویج شهرسازی بیوفیلیک نقش اساسی و تعیی کنندهای داشتهاند.
برنامهریزی شهری بیوفیلیک یک مدل مفهومی برای برنامهریزی شهری بدون آالینده و بدون ضایعات است که در دهه
 1990پدید آمد که بر استفاده بهینه از انریی تأکید میکند .ای مفهوم در جستجوی برنامهریزی و طراحهی مجهدد بهرای
بیوفیلیهک
یک
شههری بیوفیل
برنامههریزی شهری
بخشهای موجود شهری و بازتولید مراکز شهری پساصنعتی میباشد (مهیال .)5 :1993 ،برنا مه
کافی از
پاسخی به تراکم فزاینده در شهرهاست .ای رویکرد به دنبال ایجاد اطمینان از اینکه شهرنشینان روزانه به مقدار کهافی
طبیعت بهرهمند میشوند ،میباشد (شهرداری اصفهان .)11 :1398 ،برنامهریزی شهری بیوفیلیک مزایهای لابهلتوجهی را
شامل مدیریت سیالب و رواناب (ناشی از بارندگی) ،کاهش مصرف انریی ،کاهش دمای شهری ،افزایش سالمت جسهمی

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،3پاییز 1401

1110

و روحی ،افزایش امنیت ،کاهش جرم و جنایات و افزایش کارایی برای شهرها به دنبال دارد .همننی راههی بهرای ادامهه
تجربه عالی شهری که بهرهوری التصادی باالیی از طریق تعادل بی زیرساختهای بت و فوالدشهری با فرمهای خالا
و تلفیقشده طبیعت شهری را به دنبال دارد بهطوریکه حفظ جنبه زیباییشناسی ،زیست پذیری و جذابیت برای سهاکنی
فعلی و آینده بهوسیله محیطهای شهری تضمی شود را فراهم نموده است (نیوم  .)50 :2014 ،خصوصهیات اصهلی ایه
رویکرد در لالب شکل شماره  1نمایش دادهشده است.

شکل شماره  .1ویژگیهای برنامهریزی شهری بیوفیلیک ،منبع( :ابراهیمپور و همکاران)29 :2017 ،

تجربیات جهانی موفق در ارتباط با برنامهریزی شهری بیوفیلیک

عالوه بر موارد فوا ،مرور تجربیات موفق جهانی بیانگر اهمیت توجه به اصول جهامع برنامههریزی شههری بیوفیلیهک در
موفقیت آن شهرها در حفظ منابع طبیعهی و بهرهگیهری از اثهرات مثبهت آن اسهت .یکهی از شههرهای موفهق در زمینهه
برنامهریزی شهری بیوفیلیک شهر سنگاپور است .در ای شهر حدود نیمی از مساحت زمی ها به طبیعهت و فضهای سهبز
اختصاص دادهشده است و بهعنوان دستاوردی مهم باوجود تراکم بسیار زیاد میباشد (بیتلی .)46 :2011 ،ازجمله مهمتری
فعالیتهای بکار گرفتهشده در شهر سنگاپور بهمنظور حرکت به سمت شهر بیوفیلیک میتوان به تدوی و اجهرای برنامهه
سبز سنگاپور و برنامه جامع خیابانهای سبز ،اتصاالت پارکها ،پارک باغبانی بیوفیلیهک ،برنامهه مهدیریت آب ( )ABCو
ایجاد باغهای اجتماعی اشاره نمود (نیوم  .)53-49 :2014 ،از دیگر نمونههای موفهق شههر بیوفیلیهک ،شههر بیرمنگهام
(بهعنوان اولی شهر بیوفیلیک در انگلستان) میباشد .ای شهر در سال  2013به شبکه شهرهای بیوفیلیهک ملحهق شهد
(گریسون .)135 :2014 ،بخش عمده رویکرد جامع بکار گرفتهشده در بیرمنگام را میتوان در برنامه فضاهای سبز شهری
مشاهده کرد که شامل پیشنهادی برای ایجاد دسترسی به شهبکه رودخانههها و کانالهها بهوده و بههعنوان مبنهایی بهرای
دسترسی به شبکه مسیرها میباشد .احیا سیستم کانال در مرکز شهر باعث افهزایش بازدیدکننهدگانی شهد کهه از فضهای
ساحلی لذت میبرند .علیرغم شهرت ای شهر بهعنوان یک منطقه صنعتی خاکستری ،فضای سبز زیادی بها بسهیاری از
منابع طبیعی محلی وجود دارد .بیرمنگام هدف خود را بهعنوان نخستی شهر پایتخهت طبیعهی انگلسهتان اعهالم کهرده و
شهری پیشرو در توسعه "معیارهای سرمایه طبیعی" برای ارزیابی اثهرات زیسهتمحیطی پرویهههای توسهعه بهوده اسهت
(سایت شهرهای بیوفیلیک) .ویتوریا -گستینز از دیگر نمونههای موفق شهر بیوفیلیک است .میتهوان ادعها کهرد ویتوریها
شهر عابران پیاده می باشد؛ شهری که شکل متراکم و فشرده فعالیت فیزیکی و زندگی در فضای باز را پهرورش میدههد.
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برخی ادعا میکنند نزدیک نیمی از تمام سفرهای صورت گرفته در حوزه شهری ویتوریها -گسهتینز بها پیهادهروی انجهام
میشود .ای آمار نهتنها در مرکز شهر بلکه در سراسر منطقه بکار میرود .بهعنوان مرزهای حوزه شهری نهتنها شهر بلکه
بیشتر منطقه اطراف (یک برنامهریزی بسیار مفید شرایط) را در برمیگیرد (بیتلی.)86 :2011 ،
درمجموع برمبنای مبانی نظری فوا ،سنجههای برنامهریزی شهری بیوفیلیک در لالب پنج مؤلفه حیات اجتماعی ،پویایی
التصادی ،حملونقل سبز ،پایداری زیستمحیطی و مدیریت شهری کارآمد مطابق با شکل  2ارا ه گردیده است.

شکل شماره  .2مؤلفهها و سنجههای تحلیل و سطحبندی برمبنای رویکرد برنامهریزی شهری طبیعتمحور
منبع ( :ناظمی و همکاران1396 ،؛ زیاری و همکاران1397 ،؛ نادری و محمدی1397 ،؛ ملکی و همکاران1398 ،؛ تردست و
همکاران1399 ،؛ ویلسون1984 ،؛ بیتلی2000 ،؛ بیتلی2011 ،؛ کلرت و فینگان2011 ،؛ بیتلی2012 ،؛ ریو و همکاران2012 ،؛
بیتلی و نیومن2013 ،؛ گریسون2014 ،؛ نیومن2014 ،؛ ابراهیم پور و همکاران2017 ،؛ پدرسن زری2017 ،؛ زیاری و همکاران،
2018؛ سایت شهرهای بیوفیلیک)

روش پژوهش
پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روشهای کمی و کیفی بهصورت توأمان دارای پارادایم مخهتلط میباشهد .روش کمهی
مورداستفاده در ای پژوهش از نوع پیمایشی میباشد ،زیهرا توصهی عینهی و دلیهق از سهنجههای برنامههریزی شههری
بیوفیلیک در کالنشهر اصفهان صورت پذیرفته است .روش کیفی مورداستفاده در ای پژوهش نیز از نهوع مهورد پژوههی
میباشد ،زیرا پژوهشگر در پی آن بوده است تا مفهوم رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک را با تمرکهز بهر موردمطالعهه
(مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان) بیابد .همننی ای پژوهش از نظهر ههدف جهزء تحقیقهات کهاربردی اسهت .نهوع
پژوهش پیشرو بر اسا

ماهیت آن بهصورت توصیفی -تحلیلی میباشد .اطالعات موردنیاز بهمنظور توصهی و تحلیهل

سنجهها مطابق با جدول شماره  1به روشهای کتابخانهای و میدانی (از نوع پرسشنامه) گردآوری شدهاست .برای تحلیل
دادهها از روشهای تحلیل فضایی (تحلیل شبکه ،تحلیل فاصله اللیدسی و درونیابی) استفاده گردیهده اسهت .شهایانهکر
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است تحلیل سنجههای وضعیت پوشش دهی ایستگاههای اتوبو

و مترو به ترتیب با لحا سطح پوشش دهی استاندارد

 400و  800متری (گروه پژوهشی حملونقل )33 :2003 ،و با استفاده از روش تحلیل شبکه ،سنجه فاصله از رودخانهه بها
روش تحلیل فاصله اللیدسی و سنجههای آلودگی هوا و آلودگی صوتی از طریق روشهای تحلیل فضایی (ازجمله تحلیل
فاصله اللیدسی و تحلیل درونیابی) در نرمافزار  GISصورت پذیرفتهه اسهت .همننهی بههمنظور تحلیهل سهنجه درصهد
مساحت جزایر گرمایی و ارزیابی دمای سطح زمی و تعیی جزایر گرمایی ،تصویر مهاهوارهای از طریهق دو بانهد  10و 11
ماهواره لندست  8از سایت سازمان زمی شناسی آمریکا در تاریخ  19سپتامبر ( 2020که آب در رودخانه زایندهرود موجهود
بوده است) ،با لدرت تفکیک  30متر استخرا گردید .سپس جهت ارزیابی دلیق دمای سطح زمی از فیلتر پوشهش ابهری
کمتر از  10درصد و همننی فیلتر فقدان گردوغبار استفاده شد .پس از آمادهسازی تصهویر مهاهوارهای ،نقشهه دمهایی در
سطح کالنشهر اصفهان با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور و استفاده از نرمافزار  GISایجاد و در نهایت بخشههای
مختل کالنشهر اصفهان برمبنای روش طبقهبندی شکستهای طبیعی (جنکز )1967 ،و با توجه به دما به سهه بخهش
محدوده پایی تر از نرمال ،محدوده نرمال و محدوده باالتر از نرمال دستهبندی گردید و لسمتهای باالتر از نرمال تحهت
عنوان جزایر گرمایی مشخص شدهاست .پس از توصی و تحلیل هر سنجه ،سطحبندی مناطق به تفکیک هر سهنجه بهر
اسا

روش طبقهبندی شکستهای طبیعی صورت پذیرفت و به مناطق بر اسا

طیه لیکهرت پنجگانهه ،امتیهاز تعلهق

گرفت .در مرحله بعد بهمنظور وزن دهی به مؤلفهها و سنجهها از روش سوارا استفاده گردید .روش سوارا یا روش تحلیهل
نسبت ارزیابی وزن دهی گامبهگام برای نخستی بار در سال  2010توسط کرسوالی  ،زادوسهکا

و تورسهکیس مطهر

گردید .ای روش از جدیدتری روشهای وزن دهی به معیارهها و شهاخصها میباشهد کهه بهه لحها دلهت در ارزیهابی
دیدگاههای خبرگان و صاحبنظران در ارتباط بها اهمیهت معیارهها ،نسهبت بهه سهایر روشههای وزن دههی برتهری دارد
(کرسوالی و همکاران .)243 :2010 ،بر اسا

ای روش ،در مرحله اول ،معیارها بها توجهه بهه توافهق جمعهی نظرههای

کارشناسان اولویتبندی میشوند .در مرحله دوم درصهد اهمیهت نسبی ههر یهک از معیارهها نسهبت بهه یکهدیگر تعیهی
مهیشهود .بهطورکلی ،هریهک از جدولهای روش سوارا پنج سهتون دارد .سهتون اول معیارهها را نشهان میدهد .سهتون
دوم  Sjاست که بر اسا

اطالعات جمعآوریشده ازنظرهای کارشناسهان به دست میآید و مبنهای اصهلی روش مهذکور

است .در ستون سوم مقدار  Kjاز جمع  Sjبا عدد  1حاصل میشود .ستون چهارم فرآیند ابتدایی محاسهبه وزن اسههت .در
ستون پنجم ،وزن معیارها با تقسیم تکتک اوزان محاسبهشده در ستون چهارم بر جمع ستون چههارم بهه دسهت میآیهد
(فضلی و همکاران .)224 :1396 ،در راستای وزن دهی مؤلفهها و سنجهها ابتدا از طریق روش نمونهگیری کیفهی از نهوع
موارد شناختهشده (رنجبر و همکاران1391 ،؛ تدلی و یو ،)2007 ،تعداد  30نفهر از متخصصهان (شهامل  8نفهر از اعضهای
هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان 6 ،نفر از مدرسی دانشگاه هنر اصفهان 9 ،نفهر از کارشناسهان محیطزیسهت 4 ،نفهر از
مسئوالن شهرداری اصفهان و  3نفر از مسئوالن اداره راه و شهرسازی استان اصفهان) انتخاب شدند و سهپس رتبهبنهدی
مؤلفهها و نیز سنجههای هر مؤلفه برمبنای دیدگاه آنها صورت پذیرفت .پهس از جمعبنهدی نظهرات و مشهخص شهدن
اولویتبندی نهایی مؤلفهها و سنجهها و مرتب شدن آنها به ترتیب اولویت از باال به پایی  ،اهمیت نسهبی ههر مؤلفهه و
سنجه نسبت به مؤلفه و سنجه باالتر از خود ،توسط خبرگان تعیی گردید .در نهایت بر اسا

جمعبندی دیدگاه خبرگهان،

ضرایب اهمیت نسبی و برمبنای آنها ضرایب  ،Kjوزن اولیه و وزن نهایی هر مؤلفه و سنجه محاسبه شد .در مرحله بعد و
با توجه به وزن سنجههای هر مؤلفه ،نقشه سطحبندی هر مؤلفه از طریق کد نویسی افزونه پایتون در نرمافزار  GISتهیه
گردید و در نهایت با توجه به وزن مؤلفهها و همپوشانی نقشههای سطحبندی هر مؤلفه از طریهق کهد نویسهی هکرشهده،
سطحبندی مناطق بر اسا

رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک صورت پذیرفت.
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جدول شماره  .1روش گردآوری داده به تفکیک سنجهها
سنجه

روش
گردآوری

نسبت تعداد مراکز گذران اولات فراغت روباز به جمعیت منطقه ،تعداد موزههای مرتبط با طبیعت ،نسبت بودجه مصوب
شهرداری منطقه به مساحت منطقه ،درصد شاغالن بخش کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری نسبت بهکل شاغالن،
سرانه مسیرهای پیاده ،نسبت طول مسیرهای دوچرخه به جمعیت منطقه ،نسبت تعداد ایستگاههای دوچرخه به جمعیت
منطقه ،وضعیت پوشش دهی ایستگاههای مترو ،وضعیت پوشش دهی ایستگاههای اتوبو  ،تعداد جایگاههای CNG

برای استفاده خودروهای گازسوز ،درصد مساحت فضاهای سبز اکولوییکی نسبت به مساحت منطقه ،سرانه فضاهای سبز
اکولوییکی ،نسبت تعداد تکدرختان به مساحت منطقه ،فاصله از پارکها ،فاصله از رودخانه ،نسبت طول مسیرهای سبز

کتابخانهای

در منطقه ،به مساحت منطقه ،درصد مساحت زمی های کشاورزی و مزارع شهری نسبت به مساحت منطقه ،توزیع
فضایی آلودگی هوا ،توزیع فضایی آلودگی صوتی ،درصد مساحت جزایر گرمایی نسبت به مساحت منطقه ،میزان تراکم
جمعیت ،تعداد برنامههای حسا

به محیط طبیعی ،تعداد سازمانهای مردمنهاد مرتبط با محیطزیست ،سرانه تولید

پسماند با ارزش (زباله خشک) ،نسبت میزان متوسط الالم بازیافتی در ایستگاههای بازیافت به جمعیت منطقه ،سرانه
نظافت معابر در سال ،درصد پیامهای رسیده از شهروندان به سامانه  137با موضوع رفع آلودگی زباله و نظافت ،نسبت
تعداد چاهها به مساحت منطقه ،نسبت طول عناصر خطی با لابلیت جمعآوری آبهای سطحی به مساحت منطقه
مدتزمان حضور شهروندان در طبیعت شهری ،میزان مشارکت شهروندان در ترمیم طبیعت و تالشهای داوطلبانه
مبتنی بر طبیعت ،میزان تعامالت اجتماعی و گذران اولات فراغت شهروندان در ارتباط با طبیعت ،میزان امنیت در
میدانی (از نوع

فضاهای طبیعی ،وضعیتآگاهیهای مرتبط با طبیعت ،میزان تمایل شهروندان برای پرداخت کمکهای مالی به

پرسشنامه)

شهرداری بهمنظور حفظ و گسترش فضاهای طبیعی ،میزان استفاده شهروندان از گزینههای حملونقل سبز ،میزان
رضایت شهروندان از گزینههای حملونقل سبز ،میزان رضایت ساکنان در زمینه جمعآوری بازیافت ،میزان رضایت
ساکنان در زمینه مدیریت آبهای سطحی

جامعه آماری در پژوهش حاضر کل پالکهای مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان میباشد .اما ای جامعه از دو ویژگهی
برخوردار بوده است :نخست اینکه جامعهای غیر همگ و لابلطبقهبندی به طبقات همگ بود و دوم اینکه با عنایهت بهه
از روش نمونههگیری چندمرحلههای بهصهورت زیهر

لدیمیبودن نقشه نیاز به بهروزرسانی آن نیز بوده است .بر ای اسا
استفاده گردید:

یق روش
طریهق
نه از طر
نمونهه
مرحله نخست :با عنایت به اینکه جامعه غیر همگ و لابلطبقهبندی به طبقات همگ بود ،حجم نمو
نرخ رشد

نمونهگیری طبقهبندیشده محاسبه گردید .شایانهکر است که تعداد کل پالکها در نقشه سال  1393بر اسا

ماری در ننظهر
ظر
جمعیتی شهر اصفهان ،برای سال  1399تخمی گردید (عدد  457581پالک) و ای تعداد بهعنوان جامعه آآمهاری
حجم نمونه کلی با لحا سطح اطمینان  95درصد و خطای نمونهگیری  0/05برابر است با:

گرفته شد .بر ای اسا

مرحله دوم :از روش تخصیص متناسب برای تعیی حجم نمونه در هر یک از مناطق استفاده گردید (جدول )2
جدول شماره  .2تعیین حجم نمونه در مناطق پانزدهگانه کالن شهر اصفهان برمبنای روش تخصیص متناسب
منطقه
تعداد
پالکها
حجم
نمونه

1
20363

2
20209

3
30141

4
31966

5
23741

6
23073

7
32331

8
50644

9
26262

10
48270

11
19715

12
29257

13
27257

14
36895

15
37457

مجموع
457581

33

33

49

52

39

37

53

82

43

79

32

48

44

60

61

745
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نقشهه در ددسهتر
ستر
مرحله سوم :با عنایت به اینکه نق شه

سبی در ددسهتر
ستر
مناسهبی
چارچوب منا
ست ((چهارچوب
نبهوده ااسهت
بههروز ن بوده
به

نمونهگیری سیستماتیک برای توزیع پرسشنامه بی پالکها استفاده گردید (فاصله نمونهگیری بر اسا

بود) ،از روش
نبهود)،
جدول شماره  3و

از طریق حضور میدانی در مناطق مطابق با شکل شماره .)3
جدول شماره  .3تعیین فاصله نمونهگیری برای توزیع پرسشنامه بین پالکها بر اساس روش نمونهگیری سیستماتیک
1
617

منطقه
فاصله نمونهگیری

2
612

3
615

4
614

5
608

6
623

7
610

8
617

9
610

10
611

11
616

12
609

13
619

14
614

15
614

شکل شماره  .3موقعیت توزیع نمونهها در مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان

پرسشنامه تهیهشده برای ای پژوهش در لالب دو بخش مشخصات فردی (شامل جنس ،سه  ،تحصهیالت و اشهتغال) و
سؤاالت تخصصی (مستخر از سنجههای پرسشنامهای) گردآوری شدهاست .سنجش روایی پرسشنامه با استفاده از روش
اعتبار محتوایی (روایی محتوایی) و از طریق نظرسنجی از  20نفر از خبرگان و متخصصان (شامل اعضای هیأت علمهی و
اساتید مدر

دانشگاه هنر اصفهان) صورت پذیرفته است .همننی برای سنجش پایهایی پرسشهنامه از روش همسهازی

درونی و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بههره گرفتهشهده اسهت .ضهریب آلفها کرونبهاخ سهؤاالت دارای طیه لیکهرت
پرسشنامه ای پژوهش با استفاده از نرمافزار  spssبرابر  0/843بهدستآمده است و به دلیهل بهاالتر بهودن از مقهدار ،0/8
ضریبی لابللبول میباشد و نشاندهنده همسازی درونی مناسب بی سؤاالت پرسشنامه است .شایانهکر است با توجه به
اینکه سطح معنیداری (مقدار  )sigدر آزمهون کولمهوگروف -اسهمیرنوف بهرای دادهههای مربهوط بهه همهه سهنجههای
پرسشنامهای کمتر از  0/05میباشد ،بنابرای دادههای پرسشنامهای در ای پژوهش دارای توزیع غیر نرمال هستند.
محدوده موردمطالعه
شهر اصفهان مرکز استان طبق آخری تقسیمات شهری در سال  1392دارای پانزده منطقه میباشد (شکل  .)4هر منطقه
دارای محدوده لانونی و حریم مشخص میباشد .الزم به هکر است مناطق یک ،سه و هشت فالد حریم هستند (شهرداری
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آخری سرشماری در سال  1395برابر با  1961260میباشد (مرکهز

آمار ایران .)1395 ،در جدول شماره  4خصوصیات اجمالی جمعیتی و التصادی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان ارا هه
گردیده است.

شکل شماره  .4موقعیت محدوده موردمطالعه
جدول شماره  .4خصوصیات اجمالی جمعیتی و اقتصادی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان
منطقه

جمعیت کل

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

79091
69120
110368
133731
149923
110838
165767
239756
75168
207803
58841
132798
132469
164805
119600
1950123

نسبت
جنسی
96/04
103/65
97/69
99/90
93/84
96/08
101/72
100/83
102/54
101/86
103/96
101/22
118/45
104/62
105/29
101/71

بعد
خانوار
2/90
3/17
2/99
3/05
3/15
2/96
3/19
3/18
3/08
3/16
3/28
3/21
3/40
3/44
3/22
3/17

نرخ باسوادی
(درصد)
95
89
93
94
97
95
92
93
90
91
87
93
94
87
87
91/8

بارتکفل
2/47
2/40
2/59
2/44
2/66
2/49
2/45
2/43
2/37
2/49
2/50
2/45
2/79
2/49
2/35
2/47

نرخ اشتغال
(درصد)
86
89
87
86
83
84
87
86
88
88
88
86
82
89
89
86/53

درصد مالکیت
ملکی
55
55
56
56
52
54
50
52
58
53
54
52
48
47
57
53/3

نگارندگان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از مشخصات عمومی پاسخدهندگان پرسشنامه نشاندهنده آن است که  45درصد از پاسخدهندگان زن و 55
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درصد مرد؛ از نظر سنی  16درصد در گروه سنی  18تا  28 ،20درصد در گروه سنی  20تا  31 ،30درصهد در گهروه سهنی
 30تا  18 ،40درصد در گروه سنی  40تا  50و  7درصد در گروه سنی  50سال به باال؛ از نظر تحصیالت  11درصهد زیهر
دیپلم 28 ،درصد دیپلم 15 ،درصد فوادیپلم 34 ،درصد لیسانس و  12درصد فوالیسانس و باالتر و به لحا اشهتغال 35
درصد شاغل 26 ،درصد بیکار 10 ،درصد دارای درآمد بدون کار 19 ،درصد محصل و  10درصد خانهدار بودهاند.
در راستای سطحبندی مناطق کالنشهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک ،در ابتدا دادههای مهرتبط
با هر سنجه از ای رویکرد ،به تفکیک مناطق بررسی و تحلیل شد .سپس امتیاز مربوط به هر سنجه مطابق با شکل  5به
نمره استاندارد تبدیل گردید (نمره  5برای حداکثر برخورداری و نمره  1برای حدالل آن لحها گردیهد) .شهایانهکر اسهت
شش سنجه فاصله از پارکها ،فاصله از رودخانه ،توزیع فضایی آلودگی هوا ،توزیع فضایی آلودگی صوتی ،درصد مسهاحت
جزایر گرمایی نسبت به مساحت منطقه و درصد پیامهای رسیده از شهروندان با موضوع رفع آلودگی زباله و نظافت ارتباط
معکوسی با موضوع برنامهریزی شهری بیوفیلیک دارند .بهعنوانمثال با افزایش فاصله از پارکها و رودخانهها و افهزایش
آلودگی هوا ،از پتانسیل طبیعتمحوری کاسته میشود .بنابرای امتیهازدهی و ارزشگهذاری ایه شهش سهنجه بهصهورت
معکو

لحا گردیده است .در مرحله بعد برای مؤلفهها و سنجههای زیرمجموعه آنها به روش سهوارا و بها اسهتناد بهه

دیدگاه متخصصان مطابق با جداول  5و  6ضرایب اهمیت تعیی گردید .بر ای اسا

مؤلفههای پایداری زیستمحیطی و

حیات اجتماعی و از درون آنها سهنجههای درصهد مسهاحت و سهرانه فضهاهای سهبز اکولهوییکی و مهدتزمان حضهور
شهروندان در طبیعت شهری بیشتری تأثیرگذاری را در سطحبندی مناطق به لحا برنامهریزی شهری بیوفیلیهک دارنهد.
پس از طی شدن فرآیند وزن دهی ،سطحبندی هر مؤلفه مطابق شکل  6و برمبنای آن سطحبندی نهایی در لالهب شهکل
شماره  7مشخص گردید .با استناد به نتایج استخرا شده ،به لحا مؤلفه پایهداری زیسهتمحیطی منهاطق  9 ،3و  10بها
توجه به وجود فضاهای سبز و پوشش گیاهی غنی و فاصله نزدیک از رودخانه ،از نظر مؤلفه حیات اجتماعی منهاطق 6 ،1
و  9بهواسطه حضور پذیری شهروندان و تعامالت اجتماعی زیاد ،به لحا مؤلفه حملونقل سبز مناطق  3 ،1و  8والهع در
مرکز شهر ،از نظر مؤلفه مدیریت شهری کارآمد مناطق  9 ،3 ،1و  6و در نهایت از نظر مؤلفه پویایی التصادی مناطق  6و
 9وضعیت مناسبتری نسبت به سایر منهاطق دارنهد .درمجمهوع منهاطق کالنشههر اصهفهان بهه لحها برخهورداری از
زیرساختها و شرایط برنامهریزی شهری بیوفیلیک در پنج سطح به شر هیل طبقهبندی میشوند:
 مناطق بسیار محروم :شامل مناطق  14و  15که در وضعیت بسهیار نامناسهبی بهه لحها پتانسهیلها و زیرسهاختهایطبیعتمحوری میباشند و برنامه ریزی شهری بیوفیلیک در جهت افزایش رفاه و سالمت سهاکنی بهرای ایه منهاطق در
اولویت اول میباشد.
 مناطق محروم :مناطق  11 ،7و  12در ای سطح میباشند .ای مناطق وضعیت نامناسبی از نظر طبیعتمحوری دارند وبرنامهریزی برای ای مناطق در اولویت دوم میباشد.
 مناطق نیمه برخوردار :مناطق  8 ،5 ،4 ،2و  13وضعیت نسبتاً مناسبی به لحا طبیعتمحوری دارند و برنامهریزی برایای مناطق در اولویت سوم است.
 مناطق برخوردار :مناطق  6و  10در ای سطح هستند .ای مناطق وضعیت مناسبی به لحا طبیعتمحوری دارنهد و دراولویت چهارم برنامهریزی میباشند.
 مناطق بسیار برخوردار :مناطق  3 ،1و  9وضعیت بسیار مناسهبی از نظهر پتانسهیلها و زیرسهاختهای طبیعهتمحورینسبت به سایر مناطق دارد و برنامهریزی برای ای مناطق در اولویت آخر میباشد.
برمبنای سطحبندی فوا ،مناطق  14و  15نامناسبتری مناطق از نظر برنامهریزی شهری بیوفیلیک هسهتند .بهر اسها
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نتایج حاصل از ارزیابی سنجهها عمدهتری دالیل محرومیت بیشتر مناطق  14و  15نسبت به سایر منهاطق ،برنامههریزی
نامناسب برای حفظ و تقویت فضاهای سبز و تأثیر زیاد خشکسالی اخیر بر ای مناطق ،طر های توسعه شهری ناکارآمهد
و کیفیت نامناسب خدماترسانی ،وجود سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای ،آلودگی هوا ناشی از گردوغبار و نزدیکی بهه
صههنایع آالینههده (بهخصههوص در منطقههه  ،)14ضههع در سیسههتم حملونقههل عمههومی و زیرسههاختهای پیههادهروی و
دوچرخهسواری میباشد .بهموازات ای موارد و ضع مدیریت شههری در زمینهه طبیعهتمحوری ،تمایهل شههروندان بهه
رفتارهای بیوفیلیکی در ایه منهاطق نسهبت بهه سهایر منهاطق نهامطلوبتر میباشهد .از سهوی دیگهر منهاطق  3 ،1و 9
مناسبتری مناطق در زمینه برنامهریزی شههری بیوفیلیهک هسهتند .منهاطق  1و  3غالبهاً بهواسهطه اسهتقرار در حاشهیه
زایندهرود و بهرهمندی از فضاهای سبز بزرگمقیا

و پوشش گیاهی نسبتاً غنی در ای محدوده ،وجود نهرها و پهراکنش

مناسههب فضههاهای سههبز محلههی ،برخههورداری از سیسههتم حملونقههل عمههومی مناسههب و زیرسههاختهای پیههادهروی و
دوچرخهسواری با توجه به استقرار در مرکز شهر ،وضعیت بهتری از نظر طبیعتمحوری نسهبت بهه سهایر منهاطق دارنهد.
همننی عمدهتری دالیل وضعیت بسیار برخوردار منطقه  ،9آلودگی ههوای کمتهر نسهبت بهه سهایر منهاطق (بهه دلیهل
بهرهمندی از پوشش گیاهی غنی ،فضاهای سبز ،جریان هوا و فاصله نسهبتاً مناسهب از صهنایع) ،وجهود محهدوده طبیعهی
نایوان بهعنوان ریه تنفسی کالنشهر اصفهان ،وجود باغات لدیمی ،نزدیکی به زایندهرود ،وجود نهرها و پراکنش مناسهب
فضاهای سبز محلی میباشد .بهموازات ای شرایط مناسب در مناطق  3 ،1و  9رفتارهای بیوفیلیکی شهروندان ای مناطق
نسبت به سایر مناطق بیشتر است.

شکل شماره  .5سطحبندی سنجههای منتخب در مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان
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جدول شماره  .5محاسبه وزن مؤلفههای برنامهریزی شهری بیوفیلیک
مؤلفه

مقدار متوسط اهمیت
نسبی sj

ضریب kj = sj + 1

پایداری زیستمحیطی
حیات اجتماعی
حملونقل سبز
مدیریت کارآمد
پویایی التصادی

0
0/62
0/51
0/44
0/85

1
1/62
1/51
1/44
1/85

وزن اولیه

= wj

وزن نهایی qj
=

1
0/62
0/41
0/28
0/15

0/41
0/25
0/17
0/12
0/06

جدول شماره  .6محاسبه وزن سنجههای هر مؤلفه برنامهریزی شهری بیوفیلیک
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شکل شماره  .6سطحبندی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصفهان با بهکارگیری رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک

نتیجهگیری
در ای مقاله در راستای تحلیل و سطحبندی مناطق پانزدهگانه کالنشهر اصهفهان بها بههکارگیری رویکهرد برنامههریزی
شهری بیوفیلیک ،پس از مرور مبانی نظری موضوع و بها در نظرگیهری مهورد پژوههی ،سهنجههای برنامههریزی شههری
بیوفیلیک در لالب پنج مؤلفه حیات اجتماعی ،پویایی التصادی ،حملونقل سبز ،پایداری زیستمحیطی و مدیریت شههری
کارآمد استخرا گردید و در مناطق پانزدهگانه موردسهنجش و تحلیهل لهرار گرفهت .نتهایج نشهاندهنده تفهاوت منهاطق
پانزدهگانه به لحا برخورداری از پتانسیلها و شهرایط برنامههریزی شههری بیوفیلیهک در پهنج سهطح بسهیار برخهوردار،
برخوردار ،نیمه برخوردار ،محروم و بسیار محروم میباشد بهگونهای که در مناطق مرکزی و غربی بهخصوص مناطق 3 ،1
و  9عمده شرایط و زیرساختهای برنامهریزی شهری بیوفیلیک تجمع یافتهانهد و نیهز منهاطق  14و  15در محرومتهری
سطح لرار دارند.
با توجه به اینکه از یکسو اکثر پژوهشهای مرتبط با موضوع شهر بیوفیلیک در حیطه طراحهی شههری و مقیها

خهرد

صورت پذیرفته است و در معدود پژوهشهای انجامشده در ارتباط با رویکهرد برنامههریزی شههری بیوفیلیهک نیهز کمتهر
بهصورت جامع ابعاد مختل ای رویکرد موردتوجه لرارگرفته است و از سهوی دیگهر در کشهور مها بههکارگیری رویکهرد
برنامهریزی شهری بیوفیلیک در کالنشهرها از موضوعات بدیع است ،در پهژوهش حاضهر بها توجهه بهه ارا هه چهارچوب
چندبعدی برای سنجش رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک در مقیا
کالنشهر اصفهان بر اسا

کالن و تحلیل و سطحبندی منهاطق پانزدهگانهه

چارچوب تدوی شده ،به لحا موضوع ،موضع و روش ارزیابی ای رویکرد نوآوری وجود دارد.

همننی با توجهه بهه اینکهه در پهژوهش حاضهر دسهتهبندی و اولویتبنهدی منهاطق بهه لحها زیرسهاختها و شهرایط
طبیعتمحوری و تعیی امکانات و محدودیتهای مناطق به لحا رویکرد برنامهریزی شهری بیوفیلیک صورت پذیرفتهه،
در نتایج پژوهشی نیز نسبت به سایر پژوهشها نوآوری وجود دارد.
برمبنای نتایج تحلیلهای صورت گرفته بر اسا

سنجهها و امکانات و محدودیتهای موجود مناطق بهه لحها رویکهرد

برنامهریزی شهری بیوفیلیک ،مهمتری دالیل ضع غالب مناطق کالنشهر اصفهان به لحا طبیعتمحوری ،ضع در
زیرساختها و شرایط بیوفیلیکی و وجود معضالتی از لبیل آلودگی هوا ناشی از صنایع آلودهکننده و ترافیک ،عدم جریهان
آب در زایندهرود و نهرها در اکثر ایام سال ،فاصله زیاد برخی از محالت از فضاهای سبز ،ضهع در زیرسهاختهای پیهاده
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مداری و دوچرخهسواری ،ضع در سیستم حملونقل عمومی ،از بی رفت تدریجی پوشهش گیهاهی ،تبهدیل باغهات بهه
اراضی کشاورزی ،ساختوساز غیرمجاز در زمی های حاصلخیز میباشد .بهموازات فهراهم نبهودن زیرسهاختها و شهرایط
بیوفیلیکی مناسب و کمتوجهی مدیران شهری به اصول شهر بیوفیلیک ،از شدت تمایل شهروندان به رفتارهای بیوفیلیکی
نیز کاسته شدهاست .ازجمله ای موارد میتوان به مدتزمان کم حضور مردم در طبیعت ،کاهش مشهارکتهای داوطلبانهه
در حفههظ و ارتقههای طبیعههت محههل زنههدگی و کههاهش اسههتفاده از گزینههههای حملونقههل سههبز بهخصههوص پیههادهروی و
دوچرخهسواری اشاره نمود .همننی در سطحی فراتر مشکالتی از لبیل مدیریت غیرمنسجم در ارتباط با طبیعت شهری،
عدمکفایت و ضمانت اجرایهی ضهوابط و برنامهههای حسها

بهه طبیعهت شههری ،اولویهت پهایی دیهدگاهها و مسها ل

زیستمحیطی و برتری ابعاد التصادی و سیاسی بر آنها ،کمتوجهی به عوامل فضایی کالن موثر بهر کهاهش معضهالت
محیطی در نظام برنامهریزی شهری ،ساختار سنتی برنامهریزی حملونقل و آشنایی ناکافی از روشها و ابزارهای ارزیهابی
اثرات الدامات توسعه در بروز معضالت زیستمحیطی بهویژه در حیطه شهرسازی ،منجر به چالشههای جهدی در زمینهه
طبیعت شهری بهخصوص در کالنشهرهای کشور گردیده است.
ازجمله مهمتری الدامات بهبود بخشی در راستای حل مشکالت مذکور و تحقق رویکرد برنامهریزی شهری طبیعتمحور
در کالنشهر اصفهان ،میتوان به جلوگیری از تغییر کاربری فضای سبز و باغات ،احیاء رودخانه و نهرهها ،فهراهم نمهودن
امکان مشارکت شهروندان در حفظ طبیعهت از طریهق آموزشههای زیسهتمحیطی و بههکارگیری دیهدگاههای آنهها در
برنامهریزی ،ایجاد مسیرهای پیوسته ویژه دوچرخهسواری و پیادهروی ،بهبود وضعیت حملونقل عمومی از طریق اجهرای
خطوط بالیمانده مترو و ایجاد مسیرها و ایستگاههای اتوبو
گرفت مشواهای مالی برای برنامههای اجرایی حسا

در بخشهای با سهطح پوشهش دههی نامناسهب ،در نظهر

به محیطزیست ،حمایت از نهادهای غیردولتی مرتبط با طبیعهت،

مدیریت تصفیه فاضالب و جلوگیری از ورود آن به رودخانه و نهرها و بهبود کشاورزی شهری اشاره نمود.
ازجمله مهمتری پیشنهادها برای پژوهشهای آتی در راستای توفیق در زمینهه رویکهرد برنامههریزی شههری بیوفیلیهک
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مراکهز
کز
به مرا
 برونسپاری الدامات و فعالیتهای فنی و تخصصی مرتبط با موضوعات زیستمحیطی و طبیعت شهری بهه
دانشگاهی و افراد متخصص؛
ستمحیطی
موضهوعات زیزیسهت
گهرفت مو ضوعات
ظر گرفت
صیلی و در ننظهر
 الزام به رعایت ضوابط زیستمحیطی در طر های جامع و تفتفصهیلی
بهعنوان نخستی اولویت در تهیه ای طر ها و پایش و نظارت منظم بر آنها؛
 در نظر گرفت عوامل کالن موثر بر طبیعتمحوری در تهیه طر های جامع و تفصیلی؛
 انجام مطالعات دلیق ارزیابی اثرات زیستمحیطی پرویههای توسعه توسط نیروی انسانی متخصص؛
 انجام مطالعات در زمینه تدوی چارچوب الزامات دستیابی به شهر بیوفیلیک بر پایه تفکر نهادی؛
 انجام مطالعات مرتبط با نظریه شهر بیوفیلیک در مقیا

مناطق و محالت؛

 انجام مطالعات در راستای ارا ه چارچوب نظری برای ارزیابی نظریه حملونقل سبز در مقیا

مناطق و محالت؛

 انجام مطالعات در راستای ارا ه چارچوب نظری برای ارزیابی نظریه شهر کمکرب در مقیا

مناطق و محالت؛

 بهکارگیری رویکردهای پارادایم مدیریت و کاهش تقاضا در برنامهریزی حملونقل شهری.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،ای مقاله حامی مالی نداشته است.
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