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Extended Abstract
Introduction
The "Biophilia Approach" as a maximization approach pursues a comprehensive integration of
different dimensions of the natural environment in cities, but has been less addressed in internal
research, especially from the origins of urban planning knowledge. It seems that a more detailed
analysis of this concept and moving towards the development of strategies for its realization in
the field of urban planning can be effective on improving the relationship between citizens and
nature. The present study seeks to apply the indicators of this approach in a conceptual model to
be applied in the design and planning of urban neighborhoods.
Methodology
In the first step, "library studies" and a review of scientific resources in the field of
environmental design and planning by the biophilic approach have been considered. After
reviewing the sources, by qualitative analysis method, the components, dimensions and
characteristics of the biophilic neighborhood were classified, compiled and formed the initial
research model. In the second step, "Delphi method" was used to develop and complete the
model and determine the priority of the indicators. This method was performed by selecting a
group of eleven members of the faculty of Shiraz University in the fields of architecture, urban
planning and design and in three stages (interviews and two questionnaires). After inscription of
in-depth interviews by qualitative content analysis method; dimensions, components and
indicators considered by the members were added to the initial model and provided to them in
the form of a Likert scale questionnaire. Then, after reviewing the interviews and
questionnaires, and adding one dimension and about ten indicators to the initial model, in the
"third stage", the final questionnaire was sent for the final approval of the members and the
percentage of agreement or disagreement with the components of this model and the resulting
data were collected and analyzed by using of Kendall coefficient. These indicators constructed
the research model in the form of 6 dimensions.
Results and discussion
The development of the biophilic neighborhood model has been done in six dimensions:
"natural resources", "artificial environment", "neighborhood landscape", "activities", "local
community" and "neighborhood people" and in the form of 26 indicators. The findings show
that in terms of "natural resources"; conservation of natural resources, in terms of "artificial
environment"; integration of physical environment with nature, in terms of "activities"; green
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transportation, in the "local community" dimension; people's participation in nature protection
and in the "neighborhood people" dimension, people's emotional connection with nature have
been the most agreed upon among members of the Delphi circle. In the "natural resources"
dimension of resource conservation, the most important goal has been the sustainable
development approach in the last two decades. In addition to environmental goals, the "Access
to Resources" index is also an achievement of social justice in the neighborhood. In today's
high-rise cities, access to optimal sources of airflow, uniform ventilation, adequate lighting, as
well as fair access to green space and adequate vegetation in the city are very important. In the
"dimension of the artificial environment" in small-scale approaches to the design of the
environment, including in architecture, the emphasis is on combining the artificial environment
with natural elements. Valuable examples of this indicator are available in the historical past of
Iranian architecture and urban planning, the development of examples and inspiration in urban
design and planning in order to realize the biophilic neighborhood is a way forward. In terms of
"activities", active transportation, while reducing air pollution, will also increase the health and
vitality of the residents of the neighborhood. Also, in the experience of green neighborhoods in
recent years, there are successful examples of urban agriculture and communal gardens on a
neighborhood scale that have very environmental, economic, social and cultural benefits, and
their native patterns can be exploited in our country. In the "neighborhood people" dimension,
in our historical past, indigenous knowledge and public information about the surrounding
nature and its elements have been significant, especially in rural areas. Contemporary
urbanization has distorted people's attention and general sensitivity to nature and reduced
environmental sensitivity to the environment. This issue requires special attention of urban
management and governmental and public institutions decision-maker in the field of culture.
Conclusion
It seems that the application of the obtained indicators from this research with a local approach
in formulating design and planning strategies of urban neighborhoods can help the process of
realizing the biophilic neighborhood in our country. The characteristics of this model, while in
line with previous research, show the need for localization and attention to local examples of the
history of traditional architecture and urban planning. In future research, more accurate
prioritization of indicators, case studies and testing in the redesign and planning of urban
neighborhoods, as well as measuring the status of urban neighborhoods based on this
framework, can be tracked.
Keywords: Biophilic, Urban Design, Urban Planning, Neighborhood, Sustainable City.
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چکیده
یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر در راستای پیوند بـا طبیعـت در حـوزه طراحـی و برنامـهریزی شـهری
موردتوجه بوده است ،رویکرد «بایوفیلیا» است .این رویکرد حداکثری ،تلفیق همهجانبـه بـا ابعـاد مختلـف محـی
طبیعی در شهرها را دنبال میکند اما در پژوهشهای داخلی ،بهخصوص از خاستگاه دانش شهرسازی کمتر بـه آن
پرداختهشده است .پژوهش حاضر به دنبال آن است که شاخصهای این رویکرد را در قالب یـک مـدل مفهـومی،
بهمنظور کاربست در طراحی و برنامهریزی در مقیاس محلههای شهری ،بومی و کاربردی نماید .بـه ایـن منظـور،
ابتدا به بررسی منابع نظری موجود به روش «مطالعات کتابخانـهای» پرداختـه شـد .شـاخصهای حاصـل از ایـن
مرحله ،پس از تحلیل محتوا و دستهبندی ،مدل اولیه پژوهش را شکل داد .پسازآن بهمنظور تکمیل و تأیید مدل،
به روش «دلفی» در سه مرحله ،نظرات  11تن از اساتید معماری و شهرسازی و صاحبنظر در این باب ،به کمک
پرسشنامه و مصاحبه جمعآوری گردید .شاخصهای طراحی محله بایوفیلیک و سپس اولویتبندی آنها به کمـک
مصاحبه و پرسشنامه جمعآوری شد .دادههای حاصل از مرحله اول به کمک تحلیل محتـوا و دادههـای حاصـل از
پرسشنامه با روشهای توصیفی آماری مورد تحلیل قرارگرفته است .تدوین مدل محلـه بایوفیلیـک در شـش بعـد
«منابع طبیعی»« ،محی مصنوع»« ،منظر محله»« ،فعالیتها»« ،اجتماع محلی» و «مردم محله» ،انجام پذیرفته
است .یافتهها نشان میدهد ،در بعد «منابع طبیعی»؛ حفاظت از منابع طبیعی ،در بعـد «محـی مصـنوع»؛ تلفیـق
کالبد با طبیعت ،در بعد «فعالیتها»؛ حملونقل سبز ،در بعد «اجتماع محلی»؛ مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت
و در بعد «مردمی»؛ ارتبا عاطفی مردم با طبیعت ،بیشترین توافق را در میان اعضای حلقه دلفی داشتهاند.
واژگان کلیدی :بایوفیلیک ،طراحی شهری ،برنامهریزی شهری ،محله ،شهر پایدار.
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مقدمه
اهمیت ارتبا با طبیعت در شهرسـازی ،بهخصـوص در دو دهـه اخیـر و در ادامـه طـرح بحـ توسـعه پایـدار ،در قالـب
رویکردهای مختلفی خود را نشان داده است« .شهر سبز»« ،شهر اکولوژیک» و «شهر پایدار» ازجمله این رویکردهاسـت.
یکی از رویکردهای متأخر در جهت دستیابی به توسعه پایدار شـهری و آشـتی انسـان بـا طبیعـت در پهنـههای محـی
مصنوع ،رویکرد بایوفیلیا در شهرسازی و مفهوم «شهر بایوفیلیک» است .شـهر بایوفیلیـک بـهعنوان انگـارهای جدیـد در
طراحی و برنامهریزی شهری ،در واقع شهری دوستدار طبیعت است که ضمن تلفیق زندگی روزانه مردم شهر با طبیعـت
به دنبال بازگرداندن کیفیتهای محیطی و جریان طبیعی زندگی در بستر شهر است.
«شهر بایوفیلیک» در واقع شهری است که از طبیعت در ساخت خود الگوبرداری نموده و از سیستمها و فرمهـای طبیعـی
در طراحی ساختمانهایش ایده میگیرد .این رویکرد در پی آن است که ارتبا مردم شهر با بستر طبیعی و تاریخی آن را
برقرار سازد .عشق و توجه به طبیعت از ارزشهای اصلی این رویکرد در شهرسازی است ( .)Beatly,2011:17به نظـر
میرسد واکاوی دقیقتر این مفهوم و حرکت به سمت تدوین راهکارهای تحقق آن در حوزه شهرسازی بتوانـد بـر ارتقـا
رابطه شهروندان و طبیعت تأثیرگذار باشد .با توجه به دغدغههای مطرح در این رویکرد و تأکید بر همگامی با طبیعـت در
سبک زندگی روزمره شهروندان ،مقیاس «محله» میتواند مقیاس مناسبی برای تدوین مدل شاخصهای رویکرد بایوفیلیا
بهمنظور کاربست در برنامهریزی و طراحی شهری باشد .این پژوهش با توجه به خأل پژوهشهای پیشـین بهخصـوص در
داخل کشور ،در پی تدوین یک مدل اولیه از «محله بایوفیلیک» است که در حوزه دانش شهرسازی و در سطوح مختلـف
سیاستگذاری و راهبرد سازی برای محلههای شهری ،کاربردی باشـد .در ایـن راسـتا مهمتـرین پرسـش ایـن پـژوهش
ازاینقرار است؛ «شاخصهای رویکرد بایوفیلیا بهمنظور تدوین یک مدل کـاربردی در طراحـی و برنامـهریزی محلـههای
شهری کداماند؟» .پژوهشهای انجامشده در تبیین و کاربست مفهوم «بایوفیلیـا» در محی هـای مصـنوع در حوزههـای
دانشی مختلفی انجام پذیرفته است .دانش «شهرسـازی»« ،محی زیسـت»« ،برنامـهریزی محـی »« ،طراحـی منظـر»،
«معماری» و «روانشناسی محیطی» ازجمله مهمترین این حوزهها هستند که هر یک از زاویهای به مفهـوم بایوفیلیـا در
مقیاسهای مختلف شهری پرداختهاند .برای واکاوی شاخصهای بایوفیلیک در مقیاس محله ،بررسی پژوهشهای مرتب
در این حوزهها الزم به نظر میرسد.
در حوزه «شهرسازی» ،در برخی پژوهشها ضمن تبیین اهمیت موضوع و ابعاد و مؤلفههای آن ،به تطبیق این مفهـوم بـا
مفاهیم «شهر تابآور» و «شهر پایدار» در ابعاد مختلف پرداختهشده است ( Beatly & Newman,2013; Beatly,
 .)2011ارتبا این مفهوم با بازآفرینی شهری در پـژوهش دیگـری مـدنظر بـوده اسـت ( Cabanek & Newman,

 .)2015پژوهشهای دیگری در این حوزه جلوتر رفته و به تدوین سیاستها و ضواب الزم و ابزارسازی بهمنظور تحقـق
شـهر بایوفیلیـک پرداختهانـد ( .)Grayson,2014; Littke,2016در یکـی از پژوهشهـای اخیـر بـه مقیـاس واحـد
همسایگی نیز بهمنظور کاربست و تحقق رویکرد بایوفیلیا در طراحی شهری ،توجه شده است ( .)Xing,2019نیـومن در
پژوهشی پارادایم «طراحی شهری» بایوفیلیک را تدوین نمـوده و سـنگاپور را بـهعنوان تجربـهای موفـق در ایـن حـوزه،
موردبررسی قرار میدهد ( .)Newman,2014داونتون و همکارانش به طراحی شهری بایوفیلیک در چـارچوب طراحـی
شهر هوشمند پرداختهاند ( .)Downton et al,2016رویکردی یکپارچه به این مفهوم و کاربست آن در نوسازی شهری
نیز در پژوهش دیگری مدنظر بوده است ( .)Reeve et al,2015همچنین تأثیرات ایـن رویکـرد بـر گروههـای خـاص
استفادهکنندگان از فضا مانند سالمندان بررسیشده است ( .)Bhatt,2015در حوزه «طراحی منظر» در پژوهشی به تبیین
و تدوین تجارب حاصل از فضاهای همزیست با طبیعت بهمنظور کاربست در طراحی فضاهای سـبز شـهری پرداختهشـده
است ( .)Mansor,2011رویکرد دیگر رایج در پژوهشهای «بایوفیلیا» ،تأکید بر رابطه «طبیعت و مردم» و اهمیـت آن
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در بهبود جوامع انسانی در شهر است .کلرت که از حوزه «بومشناسـی اجتمـاعی »1بـه ایـن مفهـوم پرداختـه اسـت در دو
پژوهش خود در سالهای  2008و  2015اصول و راهبردهای طراحی بایوفیلیک را با این رویکرد اسـتخراج نمـوده اسـت
( .)Kellert et al,2008, Kellert & Calabrese,2015در رویکردهـای «روانشناسـانه» بـه ایـن موضـوع نیـز
تأثیرات و مزایای روانشناختی طراحی بایوفیلیک موردتوجـه و بررسـی بـوده اسـت ( .)Kahn,1997گیلیـز و گتـرزلبن،
طراحی بایوفیلیک یک محی را راهبردی جهت تحقق «محی ترمیمگر» روان ،میداننـد ( Gillis & Gatersleben,

 .)2015; Chen,2017بررسی پژوهشهای پیشین ،خأل پرداختن به این موضـوع از خاسـتگاه برنامـهریزی و طراحـی
شهری با مقیاس محله و بهخصوص در پژوهشهای داخلی را نشـان میدهـد .بـه نظـر میرسـد تـدوین مـدلی اولیـه از
شاخصهای محله بایوفیلیک با رویکرد بومی بتواند در تحلیل و ارزیابی شرای و تدوین راهبردهای طراحی و برنامهریزی
شهری مؤثر واقع شود.
جدول شماره  .1دستهبندی موضوعی پژوهشهای حوزه بایوفیلیک در دانشهای مختل؛
حوزه دانشی

پژوهشها

رویکردها و مسائل موردتوجه
ارتباط رویکرد بایوفیلیا در شهرسازی با مفاهیم «تابآوری شهری»،
«پایداری شهری» و «بازآفرینی شهری»
تدوین ضوابط ،سیاستها و ابزارها بهمنظور تحقق شهر بایوفیلیک

شهرسازی

بررسی نمونههای موفق و تدوین شاخصها
توجه به مقیاس واحد همسایگی در تحقق «شهر بایوفیلیک»
تدوین چارچوب «شهر بایوفیلیک» در چارچوب مفهومی «شهر
هوشمند»

& Beatly,2011; Beatly
Newman,2013; Grayson,
;2014; Newman,2014
;Gabanek & Newman,2015
;Bhatt,2015; Reeve et al, 2015
;Downtown et al, 2016
& Littke,2016; El -Baghdadi
;Desha,2017
Xing,2019

تدوین پارادایم «طراحی شهری بایوفیلیک»
کاربست طراحی شهری بایوفیلیک در نوسازی شهری
مزایای توجه به این رویکرد در شهرسازی در باب گروههای خاص
استفادهکننده (سالمندان و )...
معماری

;Browning et al,2014
;Soderlund & Newman, 2015
Ramzy,2015

تبیین مفاهیم معماری بایوفیلیک
تدوین الگوهای طراحی ساختمانهای بایوفیلیک
بازخوانی تاریخ معماری بهعنوان منبع الهام معماری بایوفیلیک

معماری منظر

تدوین تجارب حاصل از فضاهای همزیست با طبیعت بهمنظور کاربست

Mansor,2011

در طراحی فضاهای سبز شهری
زیستشناسی

تأکید بر رابطه «طبیعت و مردم» و اهمیت آن در بهبود جوامع انسانی در

اجتماعی

شهر

روانشناسی محیطی

بررسی طراحی بایوفیلیک یک محیط بهعنوان راهبردی جهت تحقق
«محیط ترمیمگر» روان

Kellert et al,2008
Kellert & Calabrese,2015
& Kahn,1997; Gillis
Gatersleben,2015; Chen,2017

مبانی نظری
واژهشناسی «بایوفیلیا»
اصطالح «بایوفیلیا» برای اولین بار توس روانشناسی به نام اریک

فروم2در

سال  1964میالدی برای توصـیف وابسـتگی

طبیعی انسان" ،عشق به طبیعت" و گرایش روانی مجذوب شدن نسبت به تمام چیزهای زنده و زندگیبخش استفاده شد
1. Social Ecology
2. Erich Fromm
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( .)Cabanek & Newman,2016:66ویلسون ،بایوفیلیا را "وابستگی ذاتی انسان به سایر موجودات زنـده" تعریـف
میکند .ازنظر ویلسون ،بایوفیلیا "مجموعهای از قوانین یادگیری" است که طی هزاران سـال تکامـل و تعامـل انسـان و
محی زیست ایجادشده است (.)Beatley & Newman,2013:3329
رویکرد «بایوفیلیا» در حوزه طراحی و برنامهریزی محیط

کنفرانس رودآیلند آمریکا در سال  ،2006نقطه عطفی جهت توجه به رویکرد «بایوفیلیا» در طراحی و برنامهریزی محـی
به شمار میرود .این نشست بر عملیاتی نمودن شاخصهای بایوفیلیا در طراحی شهری و معماری تأکید داشـت و حاصـل
آن در قالب کتاب "طراحی بایوفیلیک" به همت کلرت و همکارانش ،منتشر گردید ( .)Kellert et al,2008در حقیقت
کلرت ،نظریه بایوفیلیا را در زیستشناسی اجتماعی پذیرفته و آن را در طراحی محی ساختهشده به کـار بـرد و اصـطالح
«طراحی بایوفیلیک» را مطرح نمود .به گفته وی ،بایوفیلیا یک پیوند گمشده در طراحی پایدار است ( Lukman,2014:

 .)17تصویر شماره یک در قالب یـک نمـودار «خـ زمـان» ،سـیر تکامـل کاربسـت مفهـوم «بایوفیلیـا» در طراحـی و
برنامهریزی محی را نشان میدهد.

شکل شماره  .1سیر زمانی کاربست مفهوم «بایوفیلیا» در دانشهای محیطی

طراحی بایوفیلیک مبتنی بر فرضیه بیوفیلیا است .مطابق این فرضیه ،انسان ارتباطی درونی با دنیای طبیعی دارد و ازاینرو
تماس با دنیای طبیعی برای حصول آرامش او اهمیت دارد .بااینحال ،تعامل انسـان بـا طبیعـت اغلـب در جوامـع مـدرن
امروزی به جهت گرایشهای اجتماعی نظیر شهرسازی ،طراحی ساختمان و سبک زندگی بـه چشـم نمیخـورد .بنـابراین
ایده پایهای طراحی بایوفیلیک ،گنجاندن ویژگیها و سیستمهای طبیعی در محی مصنوع است تـا بـدین طریـق امکـان
تماس بسیار ضروری انسان با طبیعت فراهم شود ( .)Gillis & Gatersleben,2015:948طراحـی بایوفیلیـک یـک
فلسفه طراحی است که استفاده از سیستمها و روشهای طبیعی را در طراحی محی مصنوع تشویق میکنـد .اعتقـاد بـه
اینکه انسانها بهطور ذاتی به جستجوی رنگها ،طرحها ،الگوها ،اصوات و بوهای موجود در طبیعت میپردازنـد و برخـی
از این تأثیرات ،سالمت روانی ،عاطفی ،جسمی و حتی معنوی را تسهیل و پشتیبانی میکنند ،یک اصل اساسی در طراحی
بایوفیلیک است ( .)Green,2012ازنظر شینگ هدف از طراحی بایوفیلیک ،ایجاد زیستگاه مناسب برای افـراد بـهعنوان
"ارگانیسمهای زیستی" در مناطق شهری ساختهشده است ( .)Xing,2019ویلسون و کلرت اظهـار داشـتند کـه هـدف
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اصلی از طراحی بایوفیلیک "تالش آگاهانه برای تجلی درك ذات انسانی در ارتبا با سیستمها و فرآیندهای طبیعـی بـه
طراحی «محی ساختهشده» است (« .)Cabanek & Newman,2016:66طبیعت در الگوسازی فضا»« ،شبیهسازی
الگوهای طبیعی» و «طبیعت فضا» ،سه رویکرد اصلی است که توس براونینـگ و همکـاران در راسـتای دسـتیابی بـه
طراحی بایوفیلیک توصیهشده است ( .)Browning et al,2014طراحی شهری بایوفیلیـک ایجـاد محـی هـای سـالم،
جذاب و بههمپیوسته مانند کریدورهای سبز ،کمربندهای سبز ،شبکههایی از معماری سرزنده شهری با استفاده از جدارهها
و بامهای سبز ،رودخانهها و کانالها بهعنوان مکانهای بالقوه برای زیستگاههای جدید را دنبال میکند .طراحـی شـهری
بایوفیلیک توسعه امکانات آموزشی و طراحی زیرساختها بهگونهای که تعامل با طبیعت را ترغیب کنـد ،تـرویج نمـوده و
درعینحال ذهن کنجکاو را در تمام سنین در محی طبیعی خـود درگیـر میکنـد ( Cabanek & Newman,2016:

 .)67شهر بایوفیلیک یک شهر سبز اسـت ،شـهری بـا طبیعـت و سیسـتمهای طبیعـی فـراوان کـه بـرای شهرنشـینان
قابلمشاهده و در دسترس است ( .)Beatley,2011:17مفاهیم شهر بایوفیلیک در یکچیز مشترك هسـتند ،دسترسـی
به طبیعت بهعنوان ضرورت یک زندگی معنیدار و شاد .شهرهای بایوفیلیک در صدد ساخت طبیعتی هسـتند کـه بـهطور
عادالنه برای تمام ساکنان قابلدسترسی و لذتبخش باشند ( .)Beatley,2011:50هرچند شـهرهای بایوفیلیـک تنهـا
روی فضای سبز موجود در مناطق شهری متمرکز نیستند بلکه فرصتهای بیشتری را برای استفاده از شـکل طبیعـت در
طراحی و ساخت پروژههای جدید در شهرها ایجاد میکنند تا ارتبا ساکنان با طبیعت را تقویـت کننـد ( Xing,2019:

 .)12در شهرهای بایوفیلیک ،ساکنان بهطور مستقیم و فعاالنه مشغول یادگیری ،لذت بردن و مراقبت از طبیعـت اطـراف
خود هستند و ارتباطات عاطفی مهمی با طبیعت برقرار کردهاند ( .)Beatley & Newman,2013:3331این ارتبا با
طبیعت ممکن است منجر به سازههای مفید ،آموزشی و تحولگرا شود که ضـمن حفاظـت از منـابع طبیعـی ،بـه تعـادل
زیستمحیطی زمین و همننین به ادامه چرخه زندگی زیستمحیطی کمک میکنند ( .)Price,2010:21به گفته بیتلی،
شهرسازی بایوفیلیک نشاندهنده ترکیبی خالقانه از طراحی شهری سبز با الزام به زنـدگی در فضـای بـاز و محافظـت و
احیای زیرساختهای سبز از زیست منطقه تا سطح محله است ( .)Beatley,2011:46ریو و همکاران ویژگیهای شهر
بایوفیلیک را در سه مقیاس «ساختمان»« ،خیابان» و «شهر» بررسی و جمعبندی نمودهاند .رویکـرد آنهـا بهرهگیـری از
عناصر سبز در مقیاسهای مختلف بوده است (.)Reeve et al,2015
محله بایوفیلیک و شاخصهای آن

در مقیاس محله با بهرهگیری از الگوی بارتون ،گرانت و گایس ( )2003بهعنوان یک الگـوی پایـه کـه محلـه را در پـنج
سطح؛ مردم ،اجتماع محلی ،فعالیتهای محلی ،مکان (محی مصنوع) و منابع طبیعی دستهبندی مینماینـد ،میتـوان بـه
تبیین محله بایوفیلیک و تدوین مدلی اولیه برای آن ،پرداخت .ویژگیها و شاخصها در این مدل برگرفته از مبانی نظـری
و ادبیات علمی مرور شده در زمینه شهر بایوفیلیک و طراحی بایوفیلیک است که پیش از آن به آن اشاره شد.
در رویکرد کالن ،محله بایوفیلیک بهمثابه یک ارگانیسم طبیعی تلقی شده و تجلی رابطه ذاتی و درونی انسان با طبیعت و
نیاز بیرونی او به این ارتبا است« .مردم» در یک محله بایوفیلیک ،در تماس و ارتبا مستقیم و غیرمستقیم بـا طبیعـت
هستند ،از این ارتبا لذت میبرند ،نسبت به اکتشاف و ادراك محی طبیعی پیرامون خود حساس هسـتند و در آموزشـی
پیوسته بهمنظور مراقبت از طبیعت و احیای آن قرار دارند .بستر محیطی بر تعامالت اجتماعی و سرزندگی و حضور پذیری
مردم در قالب «اجتماع محلی» تأثیر مستقیم گذاشته و «عدالت فضایی» در بهرهمندی از منابع ،خدمات و زیرسـاختهای
طبیعی برقرار است .در الیه «فعالیتها» توجه ویژه به آموزش و فعالیتهای آموزش محور در ارتبـا بـا حفـظ و احیـای
طبیعت پیرامون و توجه به زیرساختها و خدمات مرتب با آن وجود دارد« .مکانهـا و محی هـای ساختهشـده» (محـی
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مصنوع) در این محله ضمن بهرهگیری از الگوهای طبیعی و مصالح طبیعی ،در تلفیق بـا طبیعـت پیرامـون قـرار دارنـد و
درنهایت در برخورد با «منابع طبیعی»« ،حفاظت /مراقبت» و «احیا» در این محلهها بهصورت جدی مدنظر است .در ایـن
الیه قابلمشاهده بودن منابع (ارتبا بصری) و در دسترس قرار گرفتن آنها در سطح محله نیز موردتوجه است .در شکل
شماره  ،2مدل اولیه محله بایوفیلیک ترسیم گردیده است.

شکل شماره  .2مدل اولیه محله بایوفیلیک

روش پژوهش
این پژوهش ،به لحاظ هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرارگرفته و متأثر از رویکرد «تفسیرگرایی» در روش تحقیـق
بوده و بهمنظور دستیابی به اهداف تحقیق از راهبردهای کیفی بهره گرفته است .در گام اول «مطالعات کتابخانـهای» و
مرور منابع علمی روز دنیا در زمینه طراحی و برنامهریزی محی با رویکرد بایوفیلیک مدنظر بوده است .پس از مرور منابع،
به روش تحلیل کیفی ،مؤلفهها ،ابعاد و شاخصهای محله بایوفیلیک دسـتهبندی و تدوینشـده و مـدل اولیـه پـژوهش را
تشکیل دادند .در گام دوم بهمنظور توسعه و تکمیل مدل و تعیین اولویت شاخصها ،از «روش دلفی» اسـتفاده شـد .ایـن
روش با انتخاب گروهی یازده نفره از اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز در رشتههای معماری و شهرسازی (برنامهریزی و
طراحی شهری) و در سه مرحله انجام پذیرفت .در مرحله اول با هر نفر از اعضای حلقه دلفی ،حـدود سـی تـا چهـلوپنج
دقیقه مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد .کلیت سؤاالت و موضوع مصاحبه از قبل برای اعضـا ارسـال گردیـده
بود .پرسشهای اصلی در این مصـاحبهها حـول محـور «چیسـتی ابعـاد ،مؤلفـهها و شـاخصهای محلـه بایوفیلیـک» و
«چگونگی اتخاذ رویکردهای مناسب بهمنظور بومیسازی آن» قرار داشت .پس از مکتوب نمـودن مـتن مصـاحبهها ،بـه
روش تحلیل محتوای کیفی ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدنظر اعضا به مدل اولیه اضافه گردید و در قالب پرسشنامهای
با طیف لیکرت در اختیار آنان قرار گرفت .این پرسشنامه ،فضایی نیز برای پرسشهای باز و دریافت مجـدد آرا و نظـرات
اعضای حلقه دلفی را در اختیار آنان قرار میداد .پس از مرور و تحلیل مصـاحبهها و پرسشـنامهها ،و افـزودن یـک بعـد و
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حدود ده شاخص به مدل اولیه ،در «مرحله سوم» ،پرسشنامه نهایی بـهمنظور تأییـد نهـایی اعضـا و درصـد موافقـت یـا
مخالفت با اجزا این مدل ،ارسال و دادههای حاصل از آن جمعآوری و تحلیل گردید.
بحث و یافتهها
پرسشهای مصاحبه در دور اول روش دلفی بهصورت نیمه سـاختاریافته ،نـاظر بـه ابعـاد و ویژگیهـا محلـه بایوفیلیـک،
مصادیق تاریخی-سنتی آن در کشور ما و نیز شاخصهای نیازمند بومیسازی بود .محتـوای مصـاحبهها پـس از تحلیـل،
بهصورت کدهایی در تطبیق با مدل اولیه پژوهش قرار گرفت .کدهای ناظر به هر مقوله ،در مقابل آن قرار گرفتند .در این
میان ،کدهایی نیز خارج از مدل اولیه قرار داشتند که بهصورت یک مقوله جدید معرفیشده یا یک تم جدید را شکل دادند.
در جدول شماره  ،2سلولهای پر (رنگشده) ،تم و مقوله (شاخص) های جدیـد را نشـان میدهـد کـه برآمـده از تحلیـل
محتوای مصاحبههاست و در مدل اولیه مدنظر قرار نگرفته بود .همانگونه که در این جدول دیده میشود ،پس از تحلیـل
محتوای مصاحبهها و بررسی فراوانی کدها« ،منظر شهری» در قالب مقوله /شاخصهای «منظر شـهری طبیعـتمحور»،
«چشماندازهای طبیعی» و «منظر ذهنی» به مدل اضافهشده است.
جدول شماره  .2تحلیل محتوای مصاحبهها در مرحله اول دلفی
تم

ردیف

کدهای حاصل از تحلیل مصاحبهها

مقوله

 -1منابع طبیعی

پاکی هوا -پاکی آب  -تنوع گونههای زیستی در محله

1 -1

حفاظت از منابع طبیعی

1 -2

احیای منابع طبیعی

1 -3

قابلمشاهده بودن منابع

1 -4

در دسترس بودن منابع

جریان آب در سطح محله

2 -1

تلفیق با طبیعت

فضاهای سبز در مرکز محله -فضاهای سبز در جداره خیابانها -بامهای سبز -استفاده از

2 -2

الهام از فرمهای طبیعی

الهام از هندسههای طبیعی در طراحی

2 -3

مصالح طبیعی

استفاده از مصالح طبیعت دوست (سازگار با محیط) در ساخت -مصالح بوم آورد

2 -4

فرم متناسب با شرایط طبیعی

توجه به زمینه و بستر طراحی -تعیین ارتفاع بر مبنای همسازی با طبیعت (کاهش ارتفاع)

3 -1

منظر شهری طبیعتمحور

منظر طبیعی محله

3 -2

چشماندازهای طبیعی

چشمانداز به عناصر طبیعی  -دید و چشمانداز وسیع -امکان دیدن آسمان

3 -3

منظر ذهنی

ادراک مردم از طبیعت و عناصر طبیعی -تصویر ذهنی مردم از طبیعت محله

4 -1

نهادهای آموزشی طبیعتمحور

وجود مدارس و مهدکودکهای طبیعتمحور

4 -2

احیای زیرساختهای طبیعی

استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و پاک (باد ،آب و خورشید)

4 -3

ارائه خدمات طبیعتمحور

فعالیتهای مرتبط مردم در محله

4 -4

گذران فراغت در طبیعت

امکان گذران اوقات فراغت در دل طبیعت

4 -5

حملونقل سبز

حملونقل سبز -حملونقل پیاده مدار

چرخه مطلوب آب
حضور ملموس طبیعت در محله  -نورپردازی در خدمت طبیعت

عناصر طبیعی در فضا -کالبد درهمآمیخته با طبیعت -حضور ملموس طبیعت در محله

 -2مکانهای مصنوع

حیاطدار بودن خانهها و حیاط مرکزی -حضور و جریان آب در سطح محله -عنصر
باغچه -عنصر حوض

رنگ متناسب با بستر طبیعی -جهتگیری متناسب با طبیعت  -فرم و شکل همساز با
طبیعت (مثال کوچههای مسقف)

 -3منظر شهری

کیفیات فضایی منجر به ادراک -حس محصوریت به کمک طبیعت  -خاطرهانگیزی و
خاطره سازی به کمک طبیعت

 -4فعالیتها

بهرهبرداری از نور طبیعی
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4 -6

کشاورزی شهری

تمهید مکانهایی برای کشاورزی شهری در محله -باغچههای اشتراکی

5 -1

تعامالت اجتماعی در طبیعت

تعامل اجتماعی در بستر طبیعت محله

5 -2

سرزندگی اجتماعی به کمک

حضور مردم در فضاهای طبیعی محله -بازی کودکان در فضاهای طبیعی محله

طبیعت

 -5اجتماع محلی

5 -3

مشارکت در حفظ و احیای

نهادهای مشارکتی برای حفظ و احیای طبیعت

طبیعت
5 -4

عدالت در بهرهمندی از منابع

دسترسی عادالنه همه افراد محله به منابع طبیعی (درخت ،آب ،نور ،هوا)

طبیعی
5 -5

هویت اجتماعی در ارتباط با

تعریف هویت اجتماعی محله به کمک عناصر طبیعی

طبیعت
حضور ملموس طبیعت در محله -ارتباط بیشتر با طبیعت

6 -1

تماس با طبیعت

6 -2

ارتباط عاطفی و حس تعلق به

حس تعلق به طبیعت محله -ارتباط بیشتر با طبیعت -کاشت گیاهان و درختان مثمر

طبیعت

بهمنظور ارتقاء حس تعلق -عناصر طبیعی کوچکمقیاس بهمنظور ارتقاء حس تعلق

حضور در طبیعت (مثالهایی از طراحی حوض ماهیها یا مکانی برای تجمع کبوترها و

(باغچهها ،گل جایها و )...

 -6افراد (مردم)

افزایش آگاهیهای زیستمحیطی -آموزش مردم در باب انواع گونههای زیستی (گیاهی

6 -3

آموختن از /درباره طبیعت

6 -4

مراقبت از طبیعت

یادگیری روشهای مراقبت از طبیعت -گروههای مشارکتی مراقبتکننده از طبیعت

6 -5

احترام به طبیعت

احترام گذاشتن به طبیعت و عناصر آن -تواضع در برابر طبیعت

6 -6

غنای تجربه حسی در طبیعت

تجربه طبیعت توسط مردم -حضور و لمس آب در فضاهای طبیعی -تجربه نور و سایه

و جانوری) متناسب با شرایط اقلیمی محله

غنای تجربه شنیداری در طبیعت (صدای خشخش برگها ،صدای پرندگان ،صدای
آب( )..صدای طبیعت) -احساس فصل و تمایز فصلها -تجربه راه رفتن روی کفهای
طبیعی
تحریک حس بویایی طبیعی -لمس مصالح و عناصر طبیعی (بافت کاهگل و )...

در ادامه و بعد از مصاحبه ،پرسشنامه مرحله اول بهمنظور آزمون شاخصهای مدل اولیه ،تدوین گردید .یافتههای حاصـل
از پرسشنامه اول ،در جدول شماره  3دیده میشود .در این جدول ،میانگین امتیازهای هر شـاخص کـه بـه کمـک طیـف
لیکرت مورد پرسش قرارگرفته بود ،و نیز ،انحراف معیار و ضریب پراکندگی نشان دادهشده است.
طبق یافتههای حاصل از این مرحله ،برقراری ارتبا عاطفی با طبیعت ،یادگیری مراقبت از طبیعـت و نیـز تلفیـق محـی
کالبدی با طبیعت ،مهمترین شاخصهای محله بایوفیلیک (میانگین  4/5از  ،)5از دیدگاه اعضای حلقه دلفی است .امکـان
تماس مستقیم با طبیعت در محله ،امکان برقراری تعامالت اجتماعی در بستر طبیعت ،ارتقا سرزندگی اجتماعی به کمـک
طبیعت و نیز استفاده از مصالح طبیعی در ساخت در رده بعدی (میانگین  4/2و  4/3از  )5از مهمترین شاخصها هستند.

23

روستا و حسنشاهی /تدوین مدل مفهومی «محله بیوفیلیک»...
جدول  .3نتایج حاصل از پرسشنامه اول (مرحله دوم دلفی)
ردیف

ویژگی /شاخص

الیه

میانگین

انحراف

CV

معیار
امکان تماس مستقیم با طبیعت

4/2

0/94

0/22

1

برقراری ارتباط عاطفی و حس تعلق به طبیعت

4/5

0/99

0/22

امکان آموختن از طبیعت (کنجکاوی ،اکتشاف ،خالقیت)

3/8

0/94

0/25

4

یادگیری مراقبت از طبیعت

4/5

0/66

0/15

5

امکان برقراری تعامالت اجتماعی در بستر طبیعت

4/3

0/96

0/23

مشارکت بهمنظور حفظ و احیای منابع طبیعی

3/9

1/08

0/28

ارتقاء سرزندگی اجتماعی بهواسطه طبیعت

4/3

0/96

0/23

برقراری عدالت در دسترسی به فضاها و منابع طبیعی

3/9

1/00

0/25

استقرار نهادهای آموزشی طبیعتمحور در مقیاس محله

3/5

1/30

0/37

ارائه خدمات طبیعتمحور در مقیاس محله

3/5

1/08

0/31

تلفیق محیط مصنوع با طبیعت در برنامهریزی و طراحی

4/5

0/66

0/15

الهام از فرمها و الگوهای طبیعی در طراحی

3/5

1/30

0/38

13

استفاده مصالح طبیعی در ساخت

4/2

0/94

0/22

14

حفاظت از منابع طبیعی

4/1

0/90

0/22

احیای منابع طبیعی

3/7

0/86

0/23

قابلمشاهده بودن منابع

3/4

0/98

0/29

در دسترس بودن منابع

3/6

0/88

0/24

2

مردم در محله بایوفیلیک

3

6

اجتماع محلی در محله بایوفیلیک

7
8
9
10

فعالیتها در محله بایوفیلیک

11
12

15
16

محیط مصنوع در محله بایوفیلیک

محیط طبیعی در محله بایوفیلیک

17

در سومین مرحله ،به کمک تحلیل دادههای مصاحبه ،پرسشنامه دوم تنظیمشـده و در آن ،میـزان توافـق اعضـای حلقـه
دلفی ،با لیست نهایی شاخصها مدنظر بود .در این پرسشنامه ،افراد میزان موافقت خود با شاخصهای نهایی را بین  10تا
 100درصد اعالم نمودند .جدول شماره  ،4یافتههای حاصل از این مرحلـه را نشـان میدهـد .یافتـههای حاصـل از ایـن
جدول ،ضمن تأیید کلی شاخصهای مدل (با موافقت بیش از  76درصد) ،در هر دسته شـاخصهای بـا بیشـترین سـطح
توافق را نیز نشان میدهد.

ردیف
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
4-1
4-2

جدول شماره  .4سطح توافق اعضای دلفی با شاخصهای محله بایوفیلیک در مرحله سوم دلفی
درصد مخالفت
درصد موافقت
شاخص
6
94
حفاظت از منابع طبیعی
12
88
احیای منابع طبیعی
20
80
قابلمشاهده بودن منابع طبیعی
8
92
در دسترس بودن منابع طبیعی (آب ،نور ،خاك ،گیاه و سبزینگی و )...
10
90
تلفیق کالبد با طبیعت
33
67
الهام گرفتن از فرمهای طبیعی
24
76
استفاده از مصالح طبیعی
17
83
انتخاب فرم متناسب با زمینه طبیعی
20
80
منظر عینی طبیعتمحور
24
76
چشمانداز به عناصر طبیعی
12
88
منظر ذهنی و ادراك طبیعتمحور
21
79
فعالیت «نهادهای آموزشی طبیعتمحور
14
86
احیای زیرساختهای طبیعی انرژی

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،4زمستان 1399

24
4-3
4-4
4-5
4-6
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6

ارائه خدمات و فعالیتهای سبز و طبیعتمحور
گذران اوقات فراغت در طبیعت
حملونقل سبز و پیاده مدار
امکان کشاورزی و باغداری شهری» در مقیاسهای محلی
برقراری تعامالت اجتماعی در فضاهای طبیعی»
سرزندگی اجتماعی» به کمک طبیعت
مشارکت مردم در حفظ و احیای طبیعت
عدالت اجتماعی در بهرهمندی از منابع طبیعی
شکلگیری «هویت اجتماعی» در ارتبا با طبیعت
امکان تماس مردم با طبیعت
ارتبا عاطفی مردم و حس تعلق به طبیعت محله
سطح آگاهی باالی مردم درباره طبیعت و گونههای مختلف زیستی
مراقبت مردم از طبیعت
احترام و تواضع مردم نسبت به طبیعت
غنای تجربه حسی مردم (بویایی ،شنوایی ،المسه و  )...در طبیعت

81
78
96
90
79
77
92
90
76
84
92
91
92
86
86

19
22
4
10
21
23
8
10
24
16
8
9
8
14
14

همانگونه که جدول شماره  4دیده میشود در دسته «منابع طبیعی» ،حفاظت از منابع و در دسترس بودن منابع بیشترین
سطح توافق را بهعنوان شاخص محله بایوفیلیک داشتهاند .در پژوهشهای پیشین ،بهخصوص در پژوهش بیتلـی (،)2011
در دسترس بودن منابع ،بهعنوان یکی از شاخصهای ضروری شهر و محله بایوفیلیک مورد تأکید بوده است .حفاظـت از
منابع ،مهمترین هدف رویکرد توسعه پایدار در دو دهه اخیر نیز بوده است .شاخص «در دسترس بودن منـابع» نیـز بـهجز
اهداف زیستمحیطی ،تحققبخش عدالت اجتماعی در محله نیز محسوب میشود .در شهرهای بلندمرتبه امروز ،دسترسی
ب ه منابع مطلوب جریان هوا ،تهویه یکسان ،نور مناسب و نیز دسترسی عادالنه به فضای سبز و پوشش گیاهی مناسـب در
سطح شهر بسیار حائز اهمیت است.
در دسته «محی مصنوع»  ،تلفیق کالبد با طبیعت ،بیشترین سطح توافق میان اعضای حلقـه دلفـی را داشـته اسـت .ایـن
تأکید در پژوهشهای طراحی بایوفیلیک نیز بسیار به چشم میخورد ( ;Browning et al,2014; Green,2012
 .)Xing,2019در رویکردهای کوچک مقیاس به طراحی محی ازجمله در معماری ،تأکید به تلفیق محـی مصـنوع بـا
عناصر طبیعی بسیار به چشم میخورد .این تلفیق که در مصاحبه با اعضای حلقه دلفی نیز مورد تأکید بود ،با رویکرد بومی
و با توجه به ظرفیتهای محلی در هر منطقهای میتواند در مقیاس محله موردتوجه باشد .نمونـههای ارزشـمندی از ایـن
شاخص در گذشته تاریخی معماری و شهرسازی ایرانی موجـود اسـت کـه تـدوین مصـادیق و الهـام از آن در طراحـی و
برنامهریزی شهری در راستای تحقق محله بایوفیلیک راهگشا است.
در دسته «فعالیتها» ،حملونقل سبز و کشاورزی شهری در مقیاس محله ،مهمترین شاخصها از دید گـروه کارشناسـان
دلفی بوده است .در پژوهش ریو و همکاران ،ضمن اشاره به ویژگیهای خیابان بایوفیلیک ،مسائل حملونقل سبز و فعـال
را در تحقق رویکرد بایوفیلیا تأثیرگذار دانستهاند ( .)Reeve et al,2015حملونقل فعال ،ضمن کاهش آلـودگی هـوا،
به افزایش سالمت و سرزندگی ساکنان محله نیز منجر خواهد شد .همچنین در تجارب محلههای سبز در سـالهای اخیـر
نمونههای موفقی از کشاورزی شهری و باغنههای اشتراکی در مقیاس محله دیده میشود کـه مزایـای بسـیار محیطـی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با خود دارد و الگوهای بومی آن میتواند در کشور ما قابل بهرهبرداری باشد.
در دسته «اجتماع محلی» ،مشارکت مردم و عدالت اجتماعی در بهرهمندی از منـابع ،بیشـترین درصـد موافقـت از سـوی
اعضای حلقه دلفی را داشته است .در پژوهشهایی که از خاستگاه شهرسازی به موضوع بایوفیلیا پرداختهاند ،تأکید بر این
موضوعات دیده میشود ( .)Beatley,2011; Beatley & Newman,2013; Xing,2019الگوهـای بـومی
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بسیاری در گذشته تاریخی ما در ارتبا با مشارکت مردم در حفاظت و مراقبت از منابع طبیعی مانند آب و گیاهـان وجـود
داشته که قابل احیا و بازسازی است .همچنین دسترسی عادالنه بـه منـابع طبیعـی موضـوعی اسـت کـه از چالشهـای
شهرنشینی معاصر به شمار میآید و از معیارهای انکارناپذیر در تحقق یک محله بایوفیلیک است.
درنهایت در دسته «مردم محله» ،ارتبا عاطفی مردم با طبیعت ،سطح آگاهی مردم و مراقبت مردم از طبیعـت ،بیشـترین
توافق اعضای حلقه دلفی را با خود دارند .حضور سه شاخص از این دسته در میان بیشترین توافقها نشـاندهنده اهمیـت
فرهنگسازی مردم محله به منظور تحقق محله بایوفیلیک است .در فرضیه مفهـوم طراحـی بایوفیلیـک در پژوهشهـای
پیشــین نیــز رویکــرد مردمــی ایــن مفهــوم نهفتــه اســت ( & Cabanek & Newman,2016; Gillis
; .)Gatersleben,2015; Green,2012در گذشته تاریخی ما ،دانش بومی و اطالعات عمومی مـردم نسـبت بـه
طبیعت پیرامون و عناصر آن ،بهخصوص در زیستگاههای روستایی قابلتوجه بوده است .شهرنشینی معاصـر ایـن توجـه و
حساسیت عام مردم نسبت به طبیعت را مخدوش نموده و حساسیت محیطی نسبت به پیرامون را کاهش داده است .ایـن
موضوع ،توجه ویژه مدیریت شهری و نهادهای دولتی و مردمی تصمیمگیر در حوزه فرهنگسازی را میطلبد.
درنهایت ،در شکل شماره  ،3مدل نهایی محله بایوفیلیک طبق نظر اعضای حلقه دلفـی ،در قالـب  6بعـد و  28شـاخص،
تدوینشده است.

شکل شماره  .3مدل نهایی محله بایوفیلیک

نتیجهگیری
این پژوهش ،با توجه به خأل پژوهشهای داخلی ،به دنبال تـدوین مـدلی اولیـه از شـاخصهای یـک محلـه بایوفیلیـک
بهمنظور کاربست در برنامهریزی و طراحی محلههای شهری بود .به این منظور عـالوه بـر روش مطالعـات کتابخانـهای،
بهمنظور تأمین رویکرد بومی ،از تکنیک دلفی در سه مرحله ،برای تدوین و توسـعه مـدل بهـره گرفـت .بـه کمـک ایـن
روشها ،پرسش اصلی پژوهش که چیستی شاخصهای محله بایوفیلیـک اسـت ،قابـل پاسـخ اسـت .طبـق فرآینـد ایـن
پژوهش 28 ،شاخص برای محله بایوفیلیک در شش بعد« :منـابع طبیعـی»« ،محـی مصـنوع»« ،فعالیتهـا»« ،اجتمـاع
محلی» و «مردم ساکن» قابل دستهبندی است .یافتهها نشان میدهد ،در بعد «منابع طبیعی»؛ حفاظت از منـابع طبیعـی،
در بعد «محی مصنوع»؛ تلفیق کالبد با طبیعت ،در بعد «فعالیتها»؛ حملونقل سبز ،در بعد «اجتماع محلـی»؛ مشـارکت
مردم در حفاظت از طبیعت و در بعد «مردمی»؛ ارتبا عاطفی مردم با طبیعت ،بیشترین توافق را در میان اعضـای حلقـه
دلفی داشتهاند .به نظر میرسد کاربست شاخصهای حاصل از این پژوهش با رویکرد بومی در تدوین راهبردهای طراحانه
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، در پژوهشهـای آتـی.و برنامهریزانه محلههای شهری بتواند به فرآیند تحقق محله بایوفیلیک در کشورمان کمک نماید
 مطالعه موردی و آزمون آنها در بازطراحی و برنامهریزی محلههای شهری و نیز سنجش،اولویتبندی دقیقتر شاخصها
. قابلپیگیری خواهد بود،وضعیت محلههای شهری بر اساس این چارچوب
تقدیر و تشکر

،از اساتید بخش معماری و شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز که با حضور در حلقـه دلفـی ایـن پـژوهش
 صـمیمانه قـدردانی و، تجربه و وقت گرانبهای خویش را بیدریغ در تدوین و تکمیل مدل پژوهش صرف نمودنـد،دانش
، دکتر علـی سـلطانی، دکتر رزا وکیلنژاد، دکتر سارا دانشمند، دکتر مریم اختیاری،سپاسگزاری میشود؛ دکتر مهسا شعله
 دکتر علیرضا صادقی و دکتر مجتبی آراسته و نیز دکتـر پرسـتو عشـرتی (عضـو، دکتر محمد نیککار،دکتر حسن ایزدی
. این مقاله حامی مالی نداشته است، بنا به اظهار نویسنده مسئول.)هیئتعلمی دانشگاه تهران
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