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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. 
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 چکیده

 یشـهر یزیرنامـهو بر یدر حـوزه طراحـ عـتیبـا طب وندیپ یدر راستا ریاخ یهاکه در سال ییکردهایاز رو یکی

  یف محـجانبـه بـا ابعـاد مختلـهمه قیتلف ،یحداکثر کردیرو نیاست. ا «ایلیوفیبا» کردیموردتوجه بوده است، رو

ه آن کمتر بـ یخصوص از خاستگاه دانش شهرسازبه ،یداخل یهااما در پژوهش کندیدر شهرها را دنبال م یعیطب

 ،یممـدل مفهـو کیـقالب  را در کردیرو نیا یهاژوهش حاضر به دنبال آن است که شاخصپ شده است.پرداخته

، نظـورم نیـبـه ا .دینما یو کاربرد یبوم ،یشهر یهامحله اسیدر مق یزیرو برنامه یمنظور کاربست در طراحبه

 نیـحاصـل از ا یهاپرداختـه شـد. شـاخص «یامطالعات کتابخانـه»موجود به روش  یمنابع نظر یابتدا به بررس

 مدل، دییو تأ لیمنظور تکمازآن بهل داد. پسپژوهش را شک هیمدل اول ،یبندمحتوا و دسته لیمرحله، پس از تحل

باب، به کمک  نینظر در او صاحب یو شهرساز یمعمار دیتن از اسات 11در سه مرحله، نظرات  «یدلف»به روش 

ها به کمـک آن یبندتیو سپس اولو کیلیوفیمحله با یطراح یها. شاخصدیگرد یآورپرسشنامه و مصاحبه جمع

حاصـل از  یهـاادهمحتـوا و د لیکمک تحل بهحاصل از مرحله اول  یهاشد. داده یآورمصاحبه و پرسشنامه جمع

د در شـش بعـ کیـلیوفیمدل محلـه با نیتدو قرارگرفته است. لیمورد تحل یآمار یفیتوص یهاپرسشنامه با روش

 رفتهیم پذ، انجا«حلهمردم م»و  «یاجتماع محل» ،«هاتیفعال»، «منظر محله»، «مصنوع  یمح» ،«یعیمنابع طب»

 قیـ؛ تلف«مصـنوع  یحـم»در بعـد  ،یعیحفاظت از منابع طب ؛«یعیمنابع طب»در بعد  دهد،ینشان م هاافتهیاست. 

 عتیاز طب مشارکت مردم در حفاظت ؛«یاجتماع محل»ونقل سبز، در بعد حمل ؛«هاتیفعال»عت، در بعد یکالبد با طب

 اند.داشته یلفدحلقه  یاعضا انیتوافق را در م نیشتریب عت،یمردم با طب یارتبا  عاطف ؛«یمردم»و در بعد 

 

 .پایدار شهر محله، شهری، ریزیبرنامه شهری، طراحی بایوفیلیک، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ب در قالـ دار،یـرح بحـ  توسـعه پاطـو در ادامـه  ریـخصـوص در دو دهـه اخبه ،یدر شهرسـاز عتیارتبا  با طب تیاهم

. تکردهاسـیرو نیا ازجمله «داریشهر پا»و  «کیشهر اکولوژ»، «شهر سبز»نشان داده است. خود را  یمختلف یکردهایرو

  یمحـ یهاهنـهدر پ عـتیانسـان بـا طب یو آشـت یشـهر داریبه توسعه پا یابیمتأخر در جهت دست یکردهایاز رو یکی

در  دیـجد یاعنوان انگـارهبـه کیـلیوفیاست. شـهر با «کیلیوفیشهر با»و مفهوم  یدر شهرساز ایلیوفیبا کردیمصنوع، رو

 عـتیطب زانه مردم شهر بارو یزندگ قیاست که ضمن تلف عتیدار طبدوست یدر واقع شهر ،یشهر یزیرو برنامه یطراح

 در بستر شهر است. یزندگ یعیطب انیو جر یطیمح یهاتیفیبازگرداندن ک نبالبه د

 یعـیطب یهـاو فرم هاستمینموده و از س یود الگوبرداردر ساخت خ عتیاست که از طب یدر واقع شهر «کیلیوفیبا شهر»

ا رآن  یخیو تار یعیستر طبآن است که ارتبا  مردم شهر با ب یدر پ کردیرو نی. اردگییم دهیا شیهاساختمان یدر طراح

ظـر ن به (.Beatly,2011:17است ) یدر شهرساز کردیرو نیا یاصل یهااز ارزش عتیبرقرار سازد. عشق و توجه به طب

رتقـا  ابتوانـد بـر  یزتحقق آن در حوزه شهرسا یراهکارها نیمفهوم و حرکت به سمت تدو نیا ترقیدق یواکاو رسدیم

در  عـتیبا طب یبر همگام دیو تأک کردیرو نیمطرح در ا یهاباشد. با توجه به دغدغه رگذاریتأث عتیرابطه شهروندان و طب

 ایلیوفیبا کردیرو یهامدل شاخص نیتدو یبرا یمناسب اسیمق تواندیم «همحل» اسیروزمره شهروندان، مق یسبک زندگ

خصـوص در به نیشـیپ یهاا توجه به خأل پژوهشپژوهش ب نیباشد. ا یشهر یو طراح یزیرمنظور کاربست در برنامهبه

ف ح مختلـسطو ردو  یاست که در حوزه دانش شهرساز «کیلیوفیمحله با»از  هیمدل اول کی نیتدو یداخل کشور، در پ

پـژوهش  نیـپرسـش ا نیتـرراسـتا مهم نیـباشـد. در ا یکاربرد ،یشهر یهامحله یو راهبرد سازی برا یگذاراستیس

 یهامحلـه یزیرو برنامـه یدر طراحـ یمدل کـاربرد کی نیمنظور تدوبه ایلیوفیبا کردیرو یهاشاخص»قرار است؛ ازاین

 یهـاهمصـنوع در حوز یهـا یدر مح «ایـلیوفیبا»و کاربست مفهوم  نییشده در تبانجام یهاپژوهش. «اند؟کدام یشهر

، «منظـر یاحـطر» ،« یمحـ یزیربرنامـه» ،«سـتیز یمح» ،«یشهرسـاز»است. دانش  رفتهیانجام پذ یمختلف یدانش

در  ایـلیوفیبه مفهـوم با یاهیزاو زا کیها هستند که هر حوزه نیا نیترازجمله مهم «یطیمح یشناسروان»و  «یمعمار»

مرتب   یهاپژوهش یحله، بررسم اسیدر مق کیلیوفیبا یهاشاخص یواکاو یاند. براپرداخته یمختلف شهر یهااسیمق

 .رسدیها الزم به نظر محوزه نیدر ا

مفهـوم بـا  نیا قیآن، به تطب یهاموضوع و ابعاد و مؤلفه تیاهم نییها ضمن تبپژوهش یدر برخ ،«یشهرساز»حوزه  در

 ,Beatly & Newman,2013; Beatlyشده است )در ابعاد مختلف پرداخته «داریشهر پا»و « آورتابشهر » میمفاه

 ,Cabanek & Newmanمـدنظر بـوده اسـت ) یگـریدر پـژوهش د یشهر ینیمفهوم با بازآفر نی(. ارتبا  ا2011

منظور تحقـق به یو ابزارسازو ضواب  الزم  هااستیس نیحوزه جلوتر رفته و به تدو نیدر ا یگرید یها(. پژوهش2015

واحـد  اسیـبـه مق ریـاخ یهـااز پژوهش یکـی(. در Grayson,2014; Littke,2016انـد )پرداخته کیـلیوفیشـهر با

در  ومنیـ(. نXing,2019توجه شده است ) ،یشهر یدر طراح ایلیوفیبا کردیکاربست و تحقق رو منظوربه زین یگیهمسا

حـوزه،  نیـموفـق در ا یاعنوان تجربـهنمـوده و سـنگاپور را بـه نیرا تدو کیلیوفیبا «یشهر یطراح» میپارادا یپژوهش

 یدر چـارچوب طراحـ کیلیوفیبا یشهر یو همکارانش به طراح (. داونتونNewman,2014) دهدیموردبررسی قرار م

 یشهر یسازمفهوم و کاربست آن در نو نیبه ا کپارچهی یکردی(. روDownton et al,2016اند )شهر هوشمند پرداخته

خـاص  یهـابـر گروه کـردیرو نیـا راتیثتأ نیچن(. همReeve et al,2015مدنظر بوده است ) یگریدر پژوهش د زین

 نییبه تب یدر پژوهش« منظر یطراح»در حوزه  (.Bhatt,2015شده است )کنندگان از فضا مانند سالمندان بررسیاستفاده

شـده پرداخته یسـبز شـهر یفضاها یمنظور کاربست در طراحبه عتیبا طب ستیزهم یتجارب حاصل از فضاها نیو تدو

آن  تیـو اهم« و مردم عتیطب»بر رابطه  دی، تأک«ایلیوفیبا» یهادر پژوهش جیرا گرید کردیرو (.Mansor,2011است )



 17                                                                                            ...«بیوفیلیک لهمح» مفهومی مدل تدوین /شاهیو حسنا روست

ر دو مفهـوم پرداختـه اسـت د نیـبـه ا «1یاجتمـاع یشناسـبوم»در شهر است. کلرت که از حوزه  یدر بهبود جوامع انسان

اسـتخراج نمـوده اسـت  کردیرو نیبا ا ار کیلیوفیبا یطراح یاصول و راهبردها 2015و  2008 یهاپژوهش خود در سال

(Kellert et al,2008, Kellert & Calabrese,2015.) زیـموضـوع ن نیـبـه ا« شناسـانهروان» یکردهـایرو در 

و گتـرزلبن،  زیـلی(. گKahn,1997بـوده اسـت ) یررسـموردتوجـه و ب کیلیوفیبا یطراح یشناختروان یایو مزا راتیتأث

 ,Gillis & Gatersleben) داننـدیروان، م «گرمیترم  یمح»جهت تحقق  یرا راهبرد  یمح کی کیلیوفیبا یطراح

2015; Chen,2017یو طراحـ یزیرموضـوع از خاسـتگاه برنامـه نیخأل پرداختن به ا ن،یشیپ یهاپژوهش ی(. بررس 

از  هیـاول یمـدل نیتـدو رسـدی. بـه نظـر مدهـدیرا نشـان م یداخل یهاخصوص در پژوهشه و بهمحل اسیبا مق یشهر

 یزیرو برنامه یطراح یراهبردها نیو تدو  یشرا یابیو ارز لیبتواند در تحل یبوم کردیبا رو کیلیوفیمحله با یهاشاخص

 مؤثر واقع شود. یشهر
 

 های مختل؛بایوفیلیک در دانش های حوزهبندی موضوعی پژوهشدسته .1 شماره جدول

هاپژوهش  حوزه دانشی رویکردها و مسائل موردتوجه 

 

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 

، «آوری شهریتاب»ارتباط رویکرد بایوفیلیا در شهرسازی با مفاهیم 

 «بازآفرینی شهری»و « پایداری شهری»

 منظور تحقق شهر بایوفیلیکها و ابزارها بهتدوین ضوابط، سیاست

 هاهای موفق و تدوین شاخصبررسی نمونه

 «شهر بایوفیلیک»توجه به مقیاس واحد همسایگی در تحقق 

شهر »در چارچوب مفهومی « شهر بایوفیلیک»وین چارچوب تد

 «هوشمند

 «طراحی شهری بایوفیلیک»تدوین پارادایم 

 کاربست طراحی شهری بایوفیلیک در نوسازی شهری

های خاص مزایای توجه به این رویکرد در شهرسازی در باب گروه

 کننده )سالمندان و ...(استفاده

 

 

 

 شهرسازی

 

 

 

Browning et al,2014; 

Soderlund & Newman, 2015; 

Ramzy,2015 

 تبیین مفاهیم معماری بایوفیلیک

 های بایوفیلیکتدوین الگوهای طراحی ساختمان

 عنوان منبع الهام معماری بایوفیلیکبازخوانی تاریخ معماری به

 معماری

Mansor,2011 منظور کاربست زیست با طبیعت بهتدوین تجارب حاصل از فضاهای هم

 طراحی فضاهای سبز شهری در

 معماری منظر

Kellert et al,2008 

Kellert & Calabrese,2015 
ر د نسانیو اهمیت آن در بهبود جوامع ا« طبیعت و مردم»تأکید بر رابطه 

 شهر

 شناسیزیست

 اجتماعی

Kahn,1997; Gillis & 

Gatersleben,2015; Chen,2017 
حقق راهبردی جهت ت عنوانبررسی طراحی بایوفیلیک یک محیط به

 روان« گرمحیط ترمیم»

شناسی محیطیروان  

 

 مبانی نظری

 «بایوفیلیا»شناسی واژه
 یوابسـتگ فیتوصـ یبرا یالدیم 1964در سال  2فروم کارینام  به یبار توس  روانشناس نیاول یبرا «ایلیوفیبا»اصطالح 

استفاده شد  بخشیزنده و زندگ یزهایتمام چ مجذوب شدن نسبت به یروان شیو گرا "عتیعشق به طب"انسان،  یعیطب
                                                           

1 . Social Ecology 

2 . Erich Fromm 
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(Cabanek & Newman,2016:66و .)فیـتعر "موجودات زنـده ریانسان به سا یذات یابستگو"را  ایلیوفیبا لسون،ی 

هزاران سـال تکامـل و تعامـل انسـان و  یاست که ط "یریادگی نیاز قوان ایمجموعه" ایلیوفی، بالسونیکند. ازنظر ومی

 (.Beatley & Newman,2013:3329ادشده است )زیست ایجمحی 

 

 طیمح یزیرو برنامه یدر حوزه طراح «ایلیوفیبا» کردیرو

  یمحـ یزیرو برنامه یدر طراح «ایلیوفیبا» کردیجهت توجه به رو ی، نقطه عطف2006در سال  کایآمر لندیرودآ کنفرانس

داشـت و حاصـل  دیتأک یو معمار یشهر یدر طراح ایلیوفیبا یهانشست بر عملیاتی نمودن شاخص نی. ارودیبه شمار م

 قتی(. در حقKellert et al,2008) دیمنتشر گرد همکارانش،به همت کلرت و  "کیلیوفیبا یطراح"آن در قالب کتاب 

شده به کـار بـرد و اصـطالح ساخته  یمح یو آن را در طراح رفتهیپذ یشناسی اجتماعرا در زیست ایلیوفیبا هیکلرت، نظر

 :Lukman,2014است ) داریپا یگمشده در طراح وندیپ کی ایلیوفیبا ،یرا مطرح نمود. به گفته و «کیلیوفیبا یاحطر»

و  یدر طراحـ «ایـلیوفیبا»تکامـل کاربسـت مفهـوم  ری، سـ«خـ  زمـان»نمـودار  کیـدر قالب  کیشماره  ری(. تصو17

 .دهدیرا نشان م  یمح یزیربرنامه
 

 
 یطیمحی هادر دانش «ایلیوفیبا»ربست مفهوم کا یزمان ریس .1 شکل شماره

 

رو دارد و ازاین یعیطب یایبا دن یدرون یانسان ارتباط ه،یفرض نیاست. مطابق ا ایلیوفیب هیبر فرض یمبتن کیلیوفیبا یطراح

 اغلـب در جوامـع مـدرن عـتیحال، تعامل انسـان بـا طبدارد. بااین تیحصول آرامش او اهم یبرا یعیطب یایتماس با دن

 نی. بنـابراخـوردیبـه چشـم نم یساختمان و سبک زندگ یطراح ،یسازشهر رینظ یهای اجتماعبه جهت گرایش یامروز

امکـان  قیـطر نیمصنوع است تـا بـد  یدر مح یعیطب یهاستمیو س هایژگیگنجاندن و ک،یلیوفیبا یطراح ایهیپا دهیا

 کیـ کیـلیوفیبا ی(. طراحـGillis & Gatersleben,2015:948فراهم شود ) عتیانسان با طب یضرور اریتماس بس

. اعتقـاد بـه کنـدیم قیمصنوع تشو  یمح یرا در طراح یعیطب یهاو روش هاستمیاست که استفاده از س یطراح فهفلس

 یو برخـ پردازنـدیم عتیموجود در طب بوهای و اصوات الگوها، ها،طرح ها،رنگ یبه جستجو ذاتی طوربه هاانسان کهنیا

 یدر طراح یاصل اساس کی ،کنندمی یبانیو پشت لیرا تسه ینومع یو حت یجسم ،یعاطف ،یسالمت روان رات،یتأث نیاز ا

عنوان افـراد بـه یمناسب برا ستگاهیز جادیا ک،یلیوفیبا یهدف از طراح نگیازنظر ش .(Green,2012است ) کیلیوفیبا

و کلرت اظهـار داشـتند کـه هـدف  لسونی(. وXing,2019شده است )ساخته یدر مناطق شهر "یستیز یهاسمیارگان"
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بـه  یعـیطب یندهایو فرآ هاستمیدر ارتبا  با س یدرك ذات انسان یتجل یتالش آگاهانه برا" کیلیوفیبا یاز طراح یصلا

 یسازهیشب»، «فضا یدر الگوساز عتیطب(. »Cabanek & Newman,2016:66) است« شدهساخته  یمح» یطراح

بـه  یابیدسـت یو همکـاران در راسـتا نـگیناست که توس  براو یاصل کردی، سه رو«فضا عتیطب»و  «یعیطب یالگوها

سـالم،  هـای یمحـ جـادیا کیـلیوفیبا یشهر یطراح (.Browning et al,2014شده است )توصیه کیلیوفیبا یطراح

 هابا استفاده از جداره یه شهرسرزند یاز معمار هاییسبز، شبکه یسبز، کمربندها یدورهایمانند کر وستهپیهمجذاب و به

 یشـهر ی. طراحـکندیرا دنبال م دیجد یهاستگاهیز یبالقوه برا هایمکان عنوانها بهها و کانالسبز، رودخانه هایبام و

نمـوده و  جیکنـد، تـرو بیرا ترغ عتیای که تعامل با طبگونهبه هارساختیز یو طراح یتوسعه امکانات آموزش کیلیوفیبا

 :Cabanek & Newman,2016) کنـدیم ریـخـود درگ یعیطب  یدر مح نیال ذهن کنجکاو را در تمام سنحدرعین

 نانیشهرنشـ یفـراوان کـه بـرا یعـیطب یهاسـتمیو س عـتیبـا طب یشهر سبز اسـت، شـهر کی کیلیوفیبا شهر (.67

 یترك هسـتند، دسترسـمش چیزیکدر  کیلیوفیشهر با می(. مفاهBeatley,2011:17مشاهده و در دسترس است )قابل

طور هسـتند کـه بـه یعتیساخت طب دددر ص کیلیوفیبا یو شاد. شهرها داریمعن یزندگ کیعنوان ضرورت به عتیبه طب

تنهـا  کیـلیوفیبا ی(. هرچند شـهرهاBeatley,2011:50بخش باشند )دسترسی و لذتتمام ساکنان قابل یعادالنه برا

در  عـتیاستفاده از شـکل طب یرا برا یشتریهای ببلکه فرصت ستندیکز نمتمر یسبز موجود در مناطق شهر یفضا یرو

 :Xing,2019کننـد ) تیـرا تقو عتیکنند تا ارتبا  ساکنان با طبمی جادیدر شهرها ا دیجدهای و ساخت پروژه یطراح

اطـراف  عـتیاز طب، لذت بردن و مراقبت یریادگیو فعاالنه مشغول  میطور مستقساکنان به ک،یلیوفیبا ی(. در شهرها12

ارتبا  با  نی(. اBeatley & Newman,2013:3331) اندبرقرار کرده عتیبا طب یمهم یخود هستند و ارتباطات عاطف

بـه تعـادل  ،یعـطبی منـابع از حفاظـت ضـمن که شود گراو تحول یآموزش د،یهای مفممکن است منجر به سازه عتیطب

 ،یتلیگفته ب به (.Price,2010:21)کنند محیطی کمک میزیست یگبه ادامه چرخه زند نیو همنن نیمحیطی زمزیست

بـاز و محافظـت و  یدر فضـا یسبز با الزام به زنـدگ یشهر یخالقانه از طراح یبیدهنده ترکنشان کیلیوفیبا یشهرساز

شهر  یهایژگیو همکاران و وی(. رBeatley,2011:46منطقه تا سطح محله است ) ستیهای سبز از ززیرساخت یایاح

از  یریـگهـا بهرهآن کـردیاند. رونموده یبندو جمع یبررس« شهر»و  «ابانیخ»، «ساختمان» اسیرا در سه مق کیلیوفیبا

 (.Reeve et al,2015مختلف بوده است ) یهااسیعناصر سبز در مق

 

 آن یهاو شاخص کیلیوفیمحله با

کـه محلـه را در پـنج  هیـپا یالگـو کیعنوان ( به2003) سیبارتون، گرانت و گا یاز الگو یریگمحله با بهره اسیمق در

بـه  تـوانیم نـد،ینمایم یبنددسته یعیمصنوع( و منابع طب  یمکان )مح ،یمحل یهاتیفعال ،یسطح؛ مردم، اجتماع محل

 ینظـر یز مبانامدل برگرفته  نیها در او شاخص هایژگیآن، پرداخت. و یابر هیاول یمدل نیو تدو کیلیوفیمحله با نییتب

 د.اشاره ش از آن به آن شیاست که پ کیلیوفیبا یو طراح کیلیوفیشهر با نهیمرور شده در زم یعلم اتیو ادب

و  عتیانسان با طب یو درون یرابطه ذات یشده و تجل یتلق یعیطب سمیارگان کیمثابه به کیلیوفیکالن، محله با کردیرو در

 عـتیبـا طب میرمستقیو غ میدر تماس و ارتبا  مستق ک،یلیوفیمحله با کی در« مردم»ارتبا  است.  نیاو به ا یرونیب ازین

 یخود حساس هسـتند و در آموزشـ رامونیپ یعیطب  یبه اکتشاف و ادراك مح تنسب برند،یارتبا  لذت م نیهستند، از ا

و حضور پذیری  یرزندگو س یبر تعامالت اجتماع یطیبستر مح آن قرار دارند. یایو اح عتیمنظور مراقبت از طببه وستهیپ

 یهارسـاختیاز منابع، خدمات و ز یمنددر بهره «ییعدالت فضا»گذاشته و  میمستق ریتأث «یاجتماع محل»مردم در قالب 

 یایـاح وآموزش محور در ارتبـا  بـا حفـظ  یهاتیبه آموزش و فعال ژهیتوجه و «هاتیفعال» هیبرقرار است. در ال یعیطب

  ی)محـ« شـدهساخته یهـا یهـا و محمکان»و خدمات مرتب  با آن وجود دارد.  هارساختیزو توجه به  رامونیپ عتیطب
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قـرار دارنـد و  رامـونیپ عـتیبـا طب قیدر تلف ،یعیو مصالح طب یعیطب یاز الگوها یریگمحله ضمن بهره نیمصنوع( در ا

 نیـمدنظر است. در ا یصورت جدها بهمحله نیدر ا «ایاح»و « مراقبت /ظتحفا» ،«یعیمنابع طب»درنهایت در برخورد با 

 شکلموردتوجه است. در  زیها در سطح محله ن( و در دسترس قرار گرفتن آنیمشاهده بودن منابع )ارتبا  بصرقابل هیال

 است. دهیگرد میترس کیلیوفیمحله با هی، مدل اول2شماره 
 

 
 کیلیوفیمحله با هیمدل اول. 2شکل شماره 

 

 پژوهشروش 
در روش تحقیـق « تفسیرگرایی»های کاربردی قرارگرفته و متأثر از رویکرد ه لحاظ هدف در دسته پژوهشاین پژوهش، ب

و « ایمطالعات کتابخانـه»یابی به اهداف تحقیق از راهبردهای کیفی بهره گرفته است. در گام اول منظور دستبوده و به

ی  با رویکرد بایوفیلیک مدنظر بوده است. پس از مرور منابع، ریزی محمرور منابع علمی روز دنیا در زمینه طراحی و برنامه

شـده و مـدل اولیـه پـژوهش را بندی و تدوینهای محله بایوفیلیک دسـتهها، ابعاد و شاخصبه روش تحلیل کیفی، مؤلفه

ه شـد. ایـن اسـتفاد« روش دلفی»ها، از منظور توسعه و تکمیل مدل و تعیین اولویت شاخصتشکیل دادند. در گام دوم به

ریزی و های معماری و شهرسازی )برنامهعلمی دانشگاه شیراز در رشتهروش با انتخاب گروهی یازده نفره از اعضای هیئت

وپنج طراحی شهری( و در سه مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول با هر نفر از اعضای حلقه دلفی، حـدود سـی تـا چهـل

ق انجام شد. کلیت سؤاالت و موضوع مصاحبه از قبل برای اعضـا ارسـال گردیـده دقیقه مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمی

و « های محلـه بایوفیلیـکها و شـاخصچیسـتی ابعـاد، مؤلفـه»ها حـول محـور های اصلی در این مصـاحبهبود. پرسش

ها، بـه بهقرار داشت. پس از مکتوب نمـودن مـتن مصـاح «سازی آنمنظور بومیچگونگی اتخاذ رویکردهای مناسب به»

ای های مدنظر اعضا به مدل اولیه اضافه گردید و در قالب پرسشنامهها و شاخصروش تحلیل محتوای کیفی، ابعاد، مؤلفه

های باز و دریافت مجـدد آرا  و نظـرات گرفت. این پرسشنامه، فضایی نیز برای پرسش با طیف لیکرت در اختیار آنان قرار

افـزودن یـک بعـد و  ها، وها و پرسشـنامهداد. پس از مرور و تحلیل مصـاحبهنان قرار میاعضای حلقه دلفی را در اختیار آ
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منظور تأییـد نهـایی اعضـا و درصـد موافقـت یـا ، پرسشنامه نهایی بـه«مرحله سوم»حدود ده شاخص به مدل اولیه، در 

 آوری و تحلیل گردید.های حاصل از آن جمعمخالفت با اجزا  این مدل، ارسال و داده

 

 هایافتهبحث و 
هـا محلـه بایوفیلیـک، صورت نیمه سـاختاریافته، نـاظر بـه ابعـاد و ویژگیهای مصاحبه در دور اول روش دلفی بهپرسش

ها پـس از تحلیـل، سازی بود. محتـوای مصـاحبههای نیازمند بومیسنتی آن در کشور ما و نیز شاخص-مصادیق تاریخی

رفتند. در این گه هر مقوله، در مقابل آن قرار بکدهای ناظر  ه پژوهش قرار گرفت.صورت کدهایی در تطبیق با مدل اولیبه

شده یا یک تم جدید را شکل دادند. صورت یک مقوله جدید معرفیمیان، کدهایی نیز خارج از مدل اولیه قرار داشتند که به

دهـد کـه برآمـده از تحلیـل شـان میی جدیـد را نشاخص( هامقوله )شده(، تم و های پر )رنگ، سلول2در جدول شماره 

شود، پس از تحلیـل گونه که در این جدول دیده میهاست و در مدل اولیه مدنظر قرار نگرفته بود. همانمحتوای مصاحبه

، «محورمنظر شـهری طبیعـت»های در قالب مقوله/ شاخص« منظر شهری»ها و بررسی فراوانی کدها، محتوای مصاحبه

 شده است.به مدل اضافه« منظر ذهنی»و  «اندازهای طبیعیچشم»

 

 یها در مرحله اول دلفمصاحبه یمحتوا لیتحل .2 شماره جدول

هاکدهای حاصل از تحلیل مصاحبه  تم ردیف مقوله 

1-1 حفاظت از منابع طبیعی های زیستی در محلهنوع گونهت -اکی آب پ -پاکی هوا م -1 
عی

طبی
ع 

ناب
 

یعیاحیای منابع طب چرخه مطلوب آب   2-1  

مشاهده بودن منابعقابل ورپردازی در خدمت طبیعتن -حضور ملموس طبیعت در محله    3-1  

1-4 در دسترس بودن منابع جریان آب در سطح محله  

استفاده از  -های سبزبام -هار جداره خیاباندفضاهای سبز  -فضاهای سبز در مرکز محله

 بیعت در محلهطحضور ملموس  -با طبیعتآمیخته البد درهمک -عناصر طبیعی در فضا

نصر ع -ن آب در سطح محلهحضور و جریا -ها و حیاط مرکزیدار بودن خانهحیاط

 عنصر حوض -باغچه

2-1 تلفیق با طبیعت  

2- 
ان

مک
وع

صن
ی م

ها
 

های طبیعیالهام از فرم های طبیعی در طراحیالهام از هندسه  2-2  

2-3 مصالح طبیعی وردمصالح بوم آ -ر با محیط( در ساختاستفاده از مصالح طبیعت دوست )سازگا  

 ارتفاع( ع بر مبنای همسازی با طبیعت )کاهشتعیین ارتفا -توجه به زمینه و بستر طراحی

مساز با فرم و شکل ه -گیری متناسب با طبیعت جهت -رنگ متناسب با بستر طبیعی

 های مسقف(طبیعت )مثال کوچه

یفرم متناسب با شرایط طبیع  4-2  

محورمنظر شهری طبیعت منظر طبیعی محله  1-3  

3- 
نظ

م
ی

هر
 ش

ر
 

یاندازهای طبیعچشم سمانآامکان دیدن  -انداز وسیعید و چشمد -انداز به عناصر طبیعی چشم  2-3  

 صویر ذهنی مردم از طبیعت محلهت -ادراک مردم از طبیعت و عناصر طبیعی

انگیزی و خاطره -ت به کمک طبیعت س محصوریح -کیفیات فضایی منجر به ادراک

 خاطره سازی به کمک طبیعت

3-3 منظر ذهنی  

محورنهادهای آموزشی طبیعت محورهای طبیعتوجود مدارس و مهدکودک  1-4  

4- 
ت

عالی
ف

ها
 

 یر و پاک )باد، آب و خورشید(های تجدید پذاستفاده از انرژی

 برداری از نور طبیعیبهره

یهای طبیعاحیای زیرساخت  2-4  

محورارائه خدمات طبیعت های مرتبط مردم در محلهفعالیت  3-4  

4-4 گذران فراغت در طبیعت امکان گذران اوقات فراغت در دل طبیعت  

ونقل سبزحمل ونقل پیاده مدارملح -ونقل سبزحمل  5-4  
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4-6 کشاورزی شهری های اشتراکیاغچهب -هایی برای کشاورزی شهری در محلهتمهید مکان  

5-1 تعامالت اجتماعی در طبیعت تعامل اجتماعی در بستر طبیعت محله  

5- 
لی

مح
ع 

ما
جت

ا
 

سرزندگی اجتماعی به کمک  ازی کودکان در فضاهای طبیعی محلهب -حضور مردم در فضاهای طبیعی محله

 طبیعت

2-5  

مشارکت در حفظ و احیای  نهادهای مشارکتی برای حفظ و احیای طبیعت

 طبیعت

3-5  

مندی از منابع عدالت در بهره دسترسی عادالنه همه افراد محله به منابع طبیعی )درخت، آب، نور، هوا(

 طبیعی

4-5  

هویت اجتماعی در ارتباط با  تعریف هویت اجتماعی محله به کمک عناصر طبیعی

 طبیعت

5-5  

 رتباط بیشتر با طبیعتا -حضور ملموس طبیعت در محله

 بوترها ویا مکانی برای تجمع کها هایی از طراحی حوض ماهیحضور در طبیعت )مثال

ماس با طبیعتت  1-6  

6- 
م(

رد
 )م

راد
اف

 

و درختان مثمر  کاشت گیاهان -ر با طبیعتارتباط بیشت -حس تعلق به طبیعت محله

منظور ارتقاء حس تعلق مقیاس بهکوچک عناصر طبیعی -منظور ارتقاء حس تعلقبه

 ا و ...(هها، گل جای)باغچه

ارتباط عاطفی و حس تعلق به 

 طبیعت

2-6  

های زیستی )گیاهی ر باب انواع گونهدآموزش مردم  -محیطیهای زیستافزایش آگاهی

 و جانوری( متناسب با شرایط اقلیمی محله

6-3 آموختن از/ درباره طبیعت  

6-4 مراقبت از طبیعت طبیعتکننده از اقبتهای مشارکتی مرروهگ -های مراقبت از طبیعتیادگیری روش  

6-5 احترام به طبیعت واضع در برابر طبیعتت -احترام گذاشتن به طبیعت و عناصر آن  

 جربه نور و سایهت -ب در فضاهای طبیعیآحضور و لمس  -تجربه طبیعت توسط مردم

ها، صدای پرندگان، صدای خش برگغنای تجربه شنیداری در طبیعت )صدای خش

های جربه راه رفتن روی کفت -هاتمایز فصل احساس فصل و -طبیعت(آب..( )صدای 

 طبیعی

 گل و ...(مس مصالح و عناصر طبیعی )بافت کاهل -تحریک حس بویایی طبیعی

6-6 غنای تجربه حسی در طبیعت  

 

حاصـل  یهاتهافی .دیگرد نیتدو ه،یمدل اول یهامنظور آزمون شاخصدر ادامه و بعد از مصاحبه، پرسشنامه مرحله اول به
 فیـه بـه کمـک طهر شـاخص کـ یازهایامت نیانگیجدول، م نی. در اشودیم دهید 3از پرسشنامه اول، در جدول شماره 

 شده است.نشان داده یپراکندگ بیو ضر اریانحراف مع ز،یمورد پرسش قرارگرفته بود، و ن کرتیل
  یمحـ قیـتلف زیـو ن عـتیبمراقبت از ط یریادگی عت،یا طبب یارتبا  عاطف یمرحله، برقرار نیحاصل از ا یهاافتهی طبق
است. امکـان  یحلقه دلف یضااع دگاهی(، از د5از  5/4 نیانگی)م کیلیوفیمحله با یهاشاخص نیترمهم عت،یبا طب یکالبد

ه کمـک ب یاعاجتم یدگارتقا  سرزن عت،یدر بستر طب یتعامالت اجتماع یدر محله، امکان برقرار عتیبا طب میتماس مستق
 ها هستند.شاخص نیترم( از مه5از  3/4و  2/4 نیانگی)م یدر ساخت در رده بعد یعیاستفاده از مصالح طب زیو ن عتیطب
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 (یحاصل از پرسشنامه اول )مرحله دوم دلف جینتا. 3جدول 

انحراف  میانگین ویژگی/ شاخص الیه ردیف

 معیار

CV 

1 

 مردم در محله بایوفیلیک

ستقیم با طبیعتامکان تماس م  2/4  94/0  22/0  

5/4 برقراری ارتباط عاطفی و حس تعلق به طبیعت 2  99/0  22/0  

8/3 امکان آموختن از طبیعت )کنجکاوی، اکتشاف، خالقیت( 3  94/0  25/0  

5/4 یادگیری مراقبت از طبیعت 4  66/0  15/0  

5 

 اجتماع محلی در محله بایوفیلیک

ی در بستر طبیعتامکان برقراری تعامالت اجتماع  3/4  96/0  23/0  

منظور حفظ و احیای منابع طبیعیمشارکت به 6  9/3  08/1  28/0  

واسطه طبیعتارتقاء سرزندگی اجتماعی به 7  3/4  96/0  23/0  

9/3 برقراری عدالت در دسترسی به فضاها و منابع طبیعی 8  00/1  52/0  

9 
ها در محله بایوفیلیکفعالیت  

محور در مقیاس محلهآموزشی طبیعتاستقرار نهادهای   5/3  30/1  37/0  

محله محور در مقیاسارائه خدمات طبیعت 10  5/3  08/1  31/0  

11 

 محیط مصنوع در محله بایوفیلیک

ریزی و طراحیتلفیق محیط مصنوع با طبیعت در برنامه  5/4  66/0  15/0  

الگوهای طبیعی در طراحی ها والهام از فرم 12  5/3  30/1  38/0  

2/4 استفاده مصالح طبیعی در ساخت 13  94/0  22/0  

14 

 محیط طبیعی در محله بایوفیلیک

1/4 حفاظت از منابع طبیعی  90/0  22/0  

7/3 احیای منابع طبیعی 15  86/0  23/0  

مشاهده بودن منابعقابل 16  4/3  98/0  29/0  

6/3 در دسترس بودن منابع 17  88/0  24/0  

 

لقـه ح یتوافـق اعضـا زانیـشـده و در آن، ممصاحبه، پرسشنامه دوم تنظیم یهاداده لیکمک تحلمرحله، به  نیدر سوم

تا  10 نیرا ب یینها یهاوافقت خود با شاخصم زانیپرسشنامه، افراد م نیها مدنظر بود. در اشاخص یینها ستیبا ل ،یدلف

 نیـحاصـل از ا یهاافتـهی. دهـدیرا نشـان م مرحلـه نیحاصل از ا یهاافتهی، 4درصد اعالم نمودند. جدول شماره  100

سـطح  نیشـتریبـا ب یهادرصد(، در هر دسته شـاخص 76از  شیمدل )با موافقت ب یهاشاخص یکل دییجدول، ضمن تأ

 .دهدینشان م زیتوافق را ن

 

 یدر مرحله سوم دلف کیلیوفیمحله با یهابا شاخص یدلف یسطح توافق اعضا .4 شماره جدول

موافقت درصد شاخص ردیف  درصد مخالفت 

1-1  6 94 حفاظت از منابع طبیعی 

2-1  12 88 احیای منابع طبیعی 

3-1 مشاهده بودن منابع طبیعیقابل   80 20 

4-1 ...( ودر دسترس بودن منابع طبیعی )آب، نور، خاك، گیاه و سبزینگی    92 8 

1-2  10 90 تلفیق کالبد با طبیعت 

2-2 عیهای طبیالهام گرفتن از فرم   67 33 

3-2  24 76 استفاده از مصالح طبیعی 

4-2  17 83 انتخاب فرم متناسب با زمینه طبیعی 

1-3 محورمنظر عینی طبیعت    80 20 

2-3 انداز به عناصر طبیعیچشم   76 24 

3-3  12 88 محورمنظر ذهنی و ادراك طبیعت 

1-4 محورنهادهای آموزشی طبیعت»فعالیت    79 21 

2-4 های طبیعی انرژیاختاحیای زیرس   86 14 



 1399 زمستان، 4، شمارۀ 3، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                        24

3-4 محورهای سبز و طبیعتارائه خدمات و فعالیت   81 19 

4-4  22 78 گذران اوقات فراغت در طبیعت 

5-4 ونقل سبز و پیاده مدارحمل    96 4 

6-4 های محلیدر مقیاس« امکان کشاورزی و باغداری شهری   90 10 

1-5 «یبرقراری تعامالت اجتماعی در فضاهای طبیع   79 21 

2-5 به کمک طبیعت« سرزندگی اجتماعی   77 23 

3-5  8 92 مشارکت مردم در حفظ و احیای طبیعت 

4-5 بیعیمندی از منابع طعدالت اجتماعی در بهره   90 10 

5-5 در ارتبا  با طبیعت« ماعیهویت اجت»گیری شکل   76 24 

1-6  16 84 امکان تماس مردم با طبیعت 

2-6 دم و حس تعلق به طبیعت محلهارتبا  عاطفی مر   92 8 

3-6 های مختلف زیستیسطح آگاهی باالی مردم درباره طبیعت و گونه   91 9 

4-6  8 92 مراقبت مردم از طبیعت 

5-6  14 86 احترام و تواضع مردم نسبت به طبیعت 

6-6 عتغنای تجربه حسی مردم )بویایی، شنوایی، المسه و ...( در طبی   86 14 

 

ین ، حفاظت از منابع و در دسترس بودن منابع بیشتر«منابع طبیعی»شود در دسته دیده می 4که جدول شماره  گونههمان

، (2011)خصوص در پژوهش بیتلـی های پیشین، بهاند. در پژوهشعنوان شاخص محله بایوفیلیک داشتهسطح توافق را به

اظـت از حف .و محله بایوفیلیک مورد تأکید بوده است های ضروری شهرعنوان یکی از شاخصدر دسترس بودن منابع، به

جز نیـز بـه« در دسترس بودن منـابع»ترین هدف رویکرد توسعه پایدار در دو دهه اخیر نیز بوده است. شاخص منابع، مهم

ترسی شود. در شهرهای بلندمرتبه امروز، دسبخش عدالت اجتماعی در محله نیز محسوب میتحقق محیطی،اهداف زیست

مناسـب در  وشش گیاهیه منابع مطلوب جریان هوا، تهویه یکسان، نور مناسب و نیز دسترسی عادالنه به فضای سبز و پب

 سطح شهر بسیار حائز اهمیت است.

، تلفیق کالبد با طبیعت، بیشترین سطح توافق میان اعضای حلقـه دلفـی را داشـته اسـت. ایـن «محی  مصنوع»در دسته 

 ;Browning et al,2014; Green,2012) خوردحی بایوفیلیک نیز بسیار به چشم میهای طراتأکید در پژوهش

Xing,2019.) مقیاس به طراحی محی  ازجمله در معماری، تأکید به تلفیق محـی  مصـنوع بـا در رویکردهای کوچک

کید بود، با رویکرد بومی خورد. این تلفیق که در مصاحبه با اعضای حلقه دلفی نیز مورد تأعناصر طبیعی بسیار به چشم می

های ارزشـمندی از ایـن تواند در مقیاس محله موردتوجه باشد. نمونـهای میهای محلی در هر منطقهو با توجه به ظرفیت

شاخص در گذشته تاریخی معماری و شهرسازی ایرانی موجـود اسـت کـه تـدوین مصـادیق و الهـام از آن در طراحـی و 

 قق محله بایوفیلیک راهگشا است.ریزی شهری در راستای تحبرنامه

ها از دید گـروه کارشناسـان ترین شاخصونقل سبز و کشاورزی شهری در مقیاس محله، مهم، حمل«هافعالیت»در دسته 

ونقل سبز و فعـال های خیابان بایوفیلیک، مسائل حملدلفی بوده است. در پژوهش ریو و همکاران، ضمن اشاره به ویژگی

ونقل فعال، ضمن کاهش آلـودگی هـوا، حمل (.Reeve et al,2015) اندبایوفیلیا تأثیرگذار دانسته را در تحقق رویکرد

های اخیـر های سبز در سـالچنین در تجارب محلهبه افزایش سالمت و سرزندگی ساکنان محله نیز منجر خواهد شد. هم

شود کـه مزایـای بسـیار محیطـی، می دیده های اشتراکی در مقیاس محلهشهری و باغنه های موفقی از کشاورزینمونه

 برداری باشد.تواند در کشور ما قابل بهرهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خود دارد و الگوهای بومی آن می

مندی از منـابع، بیشـترین درصـد موافقـت از سـوی ، مشارکت مردم و عدالت اجتماعی در بهره«اجتماع محلی»در دسته 

اند، تأکید بر این هایی که از خاستگاه شهرسازی به موضوع بایوفیلیا پرداختهاشته است. در پژوهشاعضای حلقه دلفی را د

الگوهـای بـومی  (.Beatley,2011; Beatley & Newman,2013; Xing,2019) شودموضوعات دیده می
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ی مانند آب و گیاهـان وجـود بسیاری در گذشته تاریخی ما در ارتبا  با مشارکت مردم در حفاظت و مراقبت از منابع طبیع

هـای چنین دسترسی عادالنه بـه منـابع طبیعـی موضـوعی اسـت کـه از چالشداشته که قابل احیا  و بازسازی است. هم

 آید و از معیارهای انکارناپذیر در تحقق یک محله بایوفیلیک است.شهرنشینی معاصر به شمار می

م با طبیعت، سطح آگاهی مردم و مراقبت مردم از طبیعـت، بیشـترین ، ارتبا  عاطفی مرد«مردم محله»درنهایت در دسته 

دهنده اهمیـت ها نشـانتوافق اعضای حلقه دلفی را با خود دارند. حضور سه شاخص از این دسته در میان بیشترین توافق

هـای وهشمنظور تحقق محله بایوفیلیک است. در فرضیه مفهـوم طراحـی بایوفیلیـک در پژسازی مردم محله بهفرهنگ

ــه اســت ــن مفهــوم نهفت ــز رویکــرد مردمــی ای  & Cabanek & Newman,2016; Gillis) پیشــین نی

Gatersleben,2015; Green,2012;.)  در گذشته تاریخی ما، دانش بومی و اطالعات عمومی مـردم نسـبت بـه

نشینی معاصـر ایـن توجـه و توجه بوده است. شهرهای روستایی قابلخصوص در زیستگاهطبیعت پیرامون و عناصر آن، به

حساسیت عام مردم نسبت به طبیعت را مخدوش نموده و حساسیت محیطی نسبت به پیرامون را کاهش داده است. ایـن 

 .طلبدیمسازی را گیر در حوزه فرهنگموضوع، توجه ویژه مدیریت شهری و نهادهای دولتی و مردمی تصمیم

شـاخص،  28عـد و ب 6ایوفیلیک طبق نظر اعضای حلقه دلفـی، در قالـب ، مدل نهایی محله ب3شماره  شکلدرنهایت، در 

 شده است.تدوین

 
 

 
 کیلیوفیمحله با ییمدل نها .3شکل شماره 

 

 گیرینتیجه
 کیـلیوفیمحلـه با کیـ یهااز شـاخص هیـاول یمـدل نیبه دنبال تـدو ،یداخل یهاپژوهش، با توجه به خأل پژوهش نیا

 ،یامطالعـات کتابخانـه روشمنظور عـالوه بـر  نیبود. به ا یشهر یهامحله یو طراح یزیرمنظور کاربست در برنامهبه

 نیـو توسـعه مـدل بهـره گرفـت. بـه کمـک ا نیتدو یبرا له،در سه مرح یدلف کیاز تکن ،یبوم کردیرو نیمنظور تأمبه

 نیـا نـدیفرآ اسـت، قابـل پاسـخ اسـت. طبـق کیـلیوفیمحله با یهاشاخص یستیپژوهش که چ یها، پرسش اصلروش

اجتمـاع » ،«هـاتیفعال»، «مصـنوع  یمحـ» ،«یعـیمنـابع طب»در شش بعد:  کیلیوفیمحله با یشاخص برا 28پژوهش، 

 ،یعـیحفاظت از منـابع طب ؛«یعیمنابع طب»در بعد  دهد،ینشان م هاافتهیاست.  یبندقابل دسته« مردم ساکن»و  «یمحل

مشـارکت  ؛«یاجتماع محلـ»ونقل سبز، در بعد حمل ؛«هاتیفعال»در بعد  عت،یکالبد با طب قی؛ تلف«مصنوع  یمح»در بعد 

حلقـه  یاعضـا انیتوافق را در م نیشتریب عت،یطبمردم با  یارتبا  عاطف ؛«یمردم»و در بعد  عتیمردم در حفاظت از طب

طراحانه  یراهبردها نیدر تدو یبوم کردیپژوهش با رو نیحاصل از ا یهاکاربست شاخص رسدیاند. به نظر مداشته یدلف
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 ،یآتـ یهـا. در پژوهشدیدر کشورمان کمک نما کیلیوفیتحقق محله با ندیبتواند به فرآ یشهر یهامحله زانهیرو برنامه

سنجش  زیو ن یشهر یهامحله یزیرو برنامه یها در بازطراحو آزمون آن یها، مطالعه موردشاخص ترقیدق یبندتیاولو

 پیگیری خواهد بود.چارچوب، قابل نیاساس ابر  یشهر یهامحله تیوضع

 

 تقدیر و تشکر
 پـژوهش، ایـن لفـید حلقـه در حضور با که شیراز دانشگاه معماری و هنر دانشکده شهرسازی و معماری بخش اساتید از

 و قـدردانی صـمیمانه دنـد،نمو صرف پژوهش مدل تکمیل و تدوین در دریغبی را خویش بهایگران وقت و تجربه دانش،

 لطانی،سـ علـی دکتر نژاد،وکیل رزا دکتر دانشمند، سارا دکتر اختیاری، مریم دکتر شعله، مهسا دکتر شود؛می گزاریسپاس

 عضـو) عشـرتی پرسـتو ردکتـ نیز و آراسته مجتبی دکتر و صادقی علیرضا دکتر کار،نیک محمد دکتر ایزدی، حسن دکتر

 .ستاده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته بنا به اظهار نویسن (.تهران دانشگاه علمیهیئت
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