
 

 های محیط  طراحی  در  آن  مفاهیم  انتقال   است. طبیعت و  نیازی فطری   طبیعی،  دنیای   با  پیوند  برای   بشر  نیاز

 شهرهای  سنتی   معماری   دیرباز  از.  شد   خواهد  مکان  پذیری زیست   ارتقاء  و  زندگی  کیفیت  افزایش  باعث  زندگی

  توجه   با.  است   بوده  توجه  مورد  طراحی،  در  ویژه  پارامتر  یک  عنوان  به  اقلیم  عامل  و  بوده   اهمیت  حائز  ایران

  گردد چگونگی انطباق ای که اینجا مطرح می هستند. مسئله  های معماری نوین غربیانگاره  اکثر  اینکه   به

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و  است.    خشک  و  گرم  اقلیم  معماری در  اصول   با بیوفیلیا  انگاره   اصول

آن   انجام  برای جمع  – توصیفی  روش  است.  شده  انجام  کمی  و  کیفی  رویکرد  با  دادهتحلیلی  از آوری  ها 

است. از آنجا که ها( و پیمایشی )مشاهده و پرسشنامه( استفاده شده  های اسنادی )برای تبیین شاخصروش

  ها و از آوری دادهپرسشنامه برای جمع  ابزار  شود لذا ازتحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می

برای   همبستگی  آماری   های   آزمون  از  است  شده  استفاده   هابرای تجزیه و تحلیل داده  SPSS  آماری   افزار  نرم

  چند  رگرسیون  و  نظری   میانه   با  آماری   جامعه  مقایسهبرای    ای نمونه  تک  T  متغیرها، آزمون  روابط   بررسی

شهر جدید  .است  شده   استفاده  پذیری زیست  بر  بیوفیلیک  طراحی  های مؤلفه  تأثیرگذاری   برای بررسی  متغیره

های پژوهش حاکی از این است که همبستگی  محدوده مورد مطالعه انتخاب شد. یافته  عنوانبههشتگرد  

پذیری محاسبه وجود دارد. از طرفی براساس رهای طراحی بیوفیلیک و زیستمستقیم و معناداری بین متغی

( کمتر است، لذا جامعه 3پذیری از حد نرمال )میانگین  ای مشخص شد وضعیت زیستنمونه  تک  T  آزمون

بر اساس آزمون رگرسیون چند متفیره، معادالت چگونگی روابط بین متغیرها   در وضعیت مطلوب قرار ندارد.

پذیری مکان اعالم گردید  بندی متغیرهای طراحی بیوفیلیک بر زیستارائه شده و بر اساس ضریب بتا الویت

های معماری اسالمی  پذیری مکان دارد. برخی مؤلفهکه مؤلفه »بیومورفی« بیشترین تأثیر را بر حصول زیست

 حی بیوفیلیک نیز وجود دارند. محور و شکل و فضای طبیعی در طرامانند کاربرد نور و فضا، روابط مکان
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 مقدمه .1

  ی مناسب اجتماع  ی و عدم رفتارها  یفرهنگ  ی هایینارسا  یانگرب  ی،جامعه در عصر کنون  یرفتار عموم   یبررس تحلیل و  

  ین ا  یلراستا و در جهت کاهش و تعد  ینباشد. در ا  یحال حاضر جامعه م  ی هاو آشوب   ی از مشکالت روانشناس  یناش

ها در طول دوران  حائز اهمیت است. انسان  های عمومی در شهرها عرصه توجه به    ی،زندگ  یفیتک  ی ها و ارتقایینارسا

تنها تحت تأثیر روابط احساسی با افراد دیگر، بلکه    ها، نهکنند، بلوغ روحی و روانی انسانیزندگیشان رشد و نمو م

تأثیر تعداد بیت با محیط    گیرد،اطرافشان قرار می  1های فیزیکیشماری از محیط حت  به همین سبب ارتباط انسان 

از  میاطراف   از  تواند بسیار حائز اهمیت باشد.  انسان  آنجایی که بخش قابل مالحظه ای  محیط اطراف ما را محیط 

تشکیل داده است، رابطه انسان و محیط و به ویژه ساز و کارهای علمی این رابطه و قابلیت ترجمه آن به زبان   2ساخت

های علمی مرتبط با معماری و طراحی  حوزههای طراحان و پژوهشگران  دغدغهمعماری و طراحی محیط، همواره یکی از  

در قرن بیستم میالدی از یک سو طراحان در پی استفاده   محیط بوده است. با پیشرفت دانش بشری و کیفیت زندگی

اند و از سوی دیگر پژوهشگران علوم  کاربرد آن در طراحی بودهاز بستر گسترده علوم انسانی در مطالعات محیطی و  

سان را  عی انویژه روانشناسان، انتقال و سامان دادن به مطالعات آزمایشگاهی در بستر زندگی روزمره و واقهانسانی و ب

های  نزدیک شدن هر چه بیشتر عرصه پذیری برای  کرد نوینی تحت عنوان زیستامروزه روی  اند.مورد توجه قرار داده 

اند که در آن ها ردپای طبیعت، نگاه به گذشته، حفظ هویت و ... دیده و انسان ساخت با طبیعت مطرح شده   مصنوع 

 . گیردغربی صورت می  ای اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی کشورهای شود. لیکن رویکرد مطرح شده با توجه به معیارهمی

پذیر شامل  برای دستیابی به الگوی مکان زیستله مطرح است که اصول و خصوصیات شهرهای ایران  اکنون این مسئ

 چه موارد خواهد بود. 

و طراحان شهری رایج  ریزان  امه از طرفی امروزه ادبیات جدیدی تحت عنوان طراحی بیوفیلیک در بین معماران، برن

در  های زیستی گیاه و حیوان  تنوع گونههای طبیعی )و حفظ طبیعت و المانباشد. انگاره اخیر معتقد به استفاده  می

، محله و حتی ساختمان است. از طرف دیگر نه تنها ارتباط انسان با مسایل زیست  کنار هم( در مقیاس منطقه، شهر

های کدیگر و تعامالت اجتماعی در محیطانسان و حیوان( مطرح است بلکه ارتباط افراد با ی  –محیطی )انسان و گیاه  

سزایی برخوردار است. از طرفی از دیرباز معماری سنتی شهرهای ایران حائز اهمیت بوده و عامل  هشهری نیز از اهمیت ب

که شهرهای اقلیم گرم و خشک به لحاظ  ری طو. به، مورد توجه بوده استعنوان یک پارامتر ویژه در طراحی  اقلیم به

با توجه به اینکه اکثر انگاره ها غربی بوده لذا هدف اصلی پژوهش  شوند.  جز شهرهای پایدار دنیا محسوب می  معماری 

های موثر  مؤلفهحاضر منطبق کردن اصول انگاره بیوفیلیا با اصول طراحی در اقلیم گرم و خشک است که به دنبال آن  

 پذیر براساس انگاره بیوفیلیا منطبق بر اصول بومی طراحی اقلیم گرم و خشک را ارائه خواهد شد.   ی زیستخلق فضا  بر

درخصوص موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است. با این حال درباره موضوع معماری  

مقاله است.  آمده  در  تحریر  رشته  به  مقاالتی  با  بیوفیلیک  بیوفیلیک  ای   از طراحی هوشمند  استفاده  عنوان»چرایی 

( به رشته تحریر در آمده است که در آن  1395آفرینش در معماری بیوفیلیک« توسط فقیه عبدالهی و  اسالمی مقدم)

ای به موضوع  ارتباط آن با معماری اسالمی نشده  اند با این حال اشارهبه بررسی جایگاه طبیعت در معماری پرداخته 

ای دیگر با عنوان »بررسی تأثیر استفاده از اصول معماری بیوفیلیک بر ابعاد وجودی اسنان در طراحی بنا«  مقاله است.

(. نویسنده در این مقاله از مزایای معماری بیوفیلیک بر رشد  1396توسط زهرا کالنتری به  رشته تحریر در آمده است)

ژوهش حاضر با رویکردی متفاوت در صدد بررسی طراحی معماری روحی و شخصیتی انشان نوشته است. با این تفاسیر پ 

 بیوفیلیک با معماری اسالمی برآمده است.
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 مهدی زاده  علی یوسف زاده، محسن وفامهر، محمدهادی

آن   انجام  روش  و  کاربردی  لحاظ هدف  به  برای  می"تحلیلی    –توصیفی  "تحقیق حاضر  داده جمعباشد.  از  آوری  ها 

امه( استفاده شده است. لذا ابزار گردآوری  ها( و پیمایشی )مشاهده و پرسشنتبیین شاخصهای اسنادی )برای  روش

کنندگان ساکن در شهر جدید  باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل ساکنین و استفادهها، پرسشنامه محقق ساخته میداده

استفاده شد    0.01و دقت برآورد    % 95هشتگرد می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطمینان  

است. سطح  گیری به روش تصادفی ساده و در دسترس صورت گرفتهروش نمونه  نفر تعیین گردید.  382نمونه    که حجم 

ها بدست آمد. با توجه به  ها و معرف لفهش آلفای کرونباخ برای هر یک از مؤپایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از رو

از پایایی مطلوبی برخوردار است در صورتی که ضریب  یا بیشتر باشد  0/ 7مفروضات موجود، اگر ضریب آلفای کرونباخ 

فاقد پایایی    0/ 5شود و ضریب کمتر از  باشد اعتبار سواالت در حد متوسط ارزیابی می   0/ 7و    0/ 5آلفای کرونباخ بین  

ست  داستفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطالعات به SPSSها از نرم افزار آماری  تجزیه و تحلیل دادهاست. برای 

 طورهمانآمده به صورت آمار استنباطی )آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره( صورت گرفته است.  

در  این در منتخب رویکرد شد گفته که ابتدا  لذا  است.  بوده  کمی    بررسی  با ای کتابخانه مطالعات بخش پژوهش، 

 مطالعه  نیز  و های اقلیم گرم و خشکبیوفیلیک و ویژگی پذیری و طراحی  زیست  با ارتباط در شده انجام های پژوهش 

پژوهش،    .گرددمی تدوین  نظری  چارچوب،  نظرانصاحب نظریات  و  نظری  مبانی مطالعه  مورد   جدید شهرجامعه 

 احداث با 1370 دهه  در  شد، و طرح ریزی  یابیمکان قزوین تهران اتوبان شمال در 1360 دهه اواخر  در که هشتگرد 

، مرکز آمار ایرانبنابر سرشماری     .گرفت شکل تدریج به(  فاز دیگر سه سپس  و دو یک، فاز)   سازی آماده  طرح چند

 است.  بوده نفر 42٬147برابر با   1395جمعیت شهر جدید هشتگرد در سال  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  و   مفهوم بیوفیلیا   .2 طراحی بیوفیلیک 

 تجزیه و تحلیل داده ها

ارائه معادله رگرسیون  ) جهت بررسی میزان  

مولفه های بیوفیلیک بر حصول زیست اثرگذاری 

(پذیری  

 بررسی سوال اول پژوهش بررسی سوال دوم پژوهش

روش اسنادی ) کتابخانه 

 ای(

 بررسی ادبیات زیست پذیری

 بررسی ادبیات طراحی بیوفیلیک

 ارائه مولفه های زیست پذیری

های اقلیم گرم و خشکی ویژگیبررس  

ارائه مولفه های طراحی بیوفیلیک منطبق بر 

 اقلیم گرم و خشک 

 مطالعات میدانی تنظیم پرسشنامه مبتنی بر مطالعات

 بررسی پایایی و روایی پرسشنامه  SPSSاستفاده از نرم افزار آماری 

 آزمون رگرسیون چند متغیره

یند روش انجام پژوهش آ : فر1شماره   نمودار  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ویلسن  های حیات وجود دارد.  ها و دیگر سیستم کند که پیوندی غریزی و فطری بین انسانفرضیه بیوفیلیا اظهار می

ل  گردد. چیزی که وی به عنوان تمایند که به خصوصیات زیست بوم بر میکها را بیان میتری از وابستگیارتباط عمیق

ایم و این تمایل از نخستین  ما با موجودات زنده پیوند خورده  کند این است کهفطری پیوستن به طبیعت توصیف می

  .(21،  2008کند )کلرت و ویلسن  هنگی و اجتماعی ما جریان پیدا مید و در الگوهای فردوران کودکی آغاز می شو

مند  کنند و از آن بهرهها با طبیعت ارتباط برقرار میها انسانکند، که از طریق آنروش اساسی را مطرح می 8بیوفیلیا 

 گردند.می

 .ظاهری طبیعت گرفته تا فهم عمیق زیبایی: درک زیبایی شناسانه طبیعت، از زیبایی سطحی و 3جذابیت  •

 . ای گرفته تا مفاهیم پیچیدهپایه  : میل به دانستن و درک ذهنی جهان، از واقعیات4علت •

 . : انزجار از طبیعت و گاهی اوقات اجتناب از طبیعت به دلیل ترس5ناسازگاری  •

 .: میل به استفاده مادی گرایانه از جهان طبیعی6بهره برداری  •

 . شوداسی که شامل عشق به طبیعت می: وابستگی احس7عاطفه محبت و  •

 .: انگیزش برای تحت سلطه درآوردن و کنترل محیط طبیعی8حکومت •

 .: به دنبال حقیقت گشتن از طریق ارتباط با جهان فراتر از خودمان9معنویت •
 ( 7، 2012: ارائه نمادين طبيعت از طريق تصوير، زبان، طراحی و ... )کلرت 10نمادگرايي 

بیوفیلیا از همان ابتدا با وجود شواهد علمی در مورد وابستگی انسان به طبیعت شکل گرفت اما در ادامه با بیشتر شدن  

روانشناسی و روانشناسی محیط، نقش شفابخشی طبیعت غیرقابل انکار است و   این شواهد علمی تقویت شد. در حوزه

های ساکنین از جمله اختالالت  ها نه تنها موجب کاهش بیماری تر آن که حضور عناصر طبیعت در فضاانگیز شگفت

سزایی در تسریع روند درمان و بهبودی بیماران دارد. شود بلکه نقش بهجسمی نظیر سردرد یا اختالالت خواب می

ک  شناسی برای دریافت بهتر نحوه ادرا عصبزیست  همچنین علم بیوفیلیک در شناخت بیولوژی بدن انسان در محدوده

توان گفت که بیوفیلیا در  انسان موفق بوده است. در نهایت می رضایت کنندهو هماهنگ نمودن محیط با عناصر تامین

برد به طوری که پیشرفت آن متقابال وابسته به پیشرفت علوم انسانشناسی، بیولوژی یک رابطه تکاملی با علم به سر می

 و روانشناسی است.

کند. به بیانی  ساخت را بیان میطبیعت حقیقت تکامل یافتن در جهان طبیعی و غیر انسان  وابستگی بشر به ارتباط با

های مهم محیطی نظیر  دیگر، بستر تکامل برای پیشرفت ذهن و بدن انسان وابسته به ادراکات حسی بوده که از ویژگی

دوست همان تالش  طراحی طبیعت  .پذیرفته استنور، صدا، رایحه، باد، وضعیت جوی، آب، گیاهان و مناظر تأثیر می

ی یک فهم از پیوستگی جدانشدنی بشر در وابسته بودن به سازوکارها و فرآیندهای طبیعی با عنوان آگاهانه برای ترجمه

(. طراحی بیوفیلیک در  kellert&Wilson,2008دوستی در طراحی محیط ساخته شده است )بیوفیلیا یا طبیعت

-لیک به این معنی نیست که ساختمانباشد. البته طراحی بیوفیه طبیعت در ذهن میساخت با توجه بواقع طراحی و  

هایمان را با چمن و پوشش گیاهی سبز کنیم و به سادگی، جذابیت و زیبایی آنها را با استفاده از درختان و بوته ها باال  

ن طبیعی در اجتماع انسان هاست،  ببریم. بلکه موضوع در مورد مکان بشریت در طبیعت و همچنین مکان و جایگاه جها

وجود بیاید و به شکل هنجار پدیدار شود تا یک  ه  فضایی که تعامل، احترام و غنای ارتباطات باید در تمام سطوح ب

 .  (2010استثناء )کلرت  
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رویکرد اصلی را  و  تواند در طراحی متبلور شود، اما به طور کلی دبا استفاده از روش های مختلفی میمبانی بیوفیلیک  

استفاده مستقیم از طبیعت؛ به این شکل که تا می توانیم طبیعت و محیط طبیعی را    رویکرد اول:  گیرند: در بر می

وارد فضای انسان ساخت کنیم. از گیاهان، نورطبیعی و تهویه طبیعی در فضاهای معماری استفاده کنیم. مصالح طبیعی  

های طبیعت را در  های مناظر طبیعی، نمادها و نشانهجایگزین کنیم. عکست  همچون: سنگ، چوب و ... را برای ساخ

شکل مستقیم و بدون    معماری داخلی و تزئینات نما و فضاها مورد استفاده قرار دهیم. در همه این موارد طبیعت به

ها و  از ویژگی کهاستفاده غیرمستقیم از طبیعت؛ رویکرد دوم به این صورت است  رویکرد دوم: شود.واسطه درک می

ی هندسی و  شود. به طور مثال: در ابتدا به پژوهش بر روی الگو ر طبیعت در طراحی بهره برداری میخواص موجود د

پردازند و سپس برای طراحی معماری یا سازه از آن استفاده می کنند و پیچیدگی مورد  پیچیده عناصر طبیعی می

یم و ذهنی درک  کنند. چنین مواردی به شکل غیرمستق عماری خلق میم  ها در محیط طبیعی را در فضای عالقه انسان

 (.63-65، 2008شوند )کلرت می

مشاهدات بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد، محیط هایی که الهام گرفته از طبیعت هستند به ما کمک می  

انیم  بهره وری، خالقیت، رضایت  تونترل کنیم و همچنین میکنند که کمتر دچار استرس شویم و بتوانیم آن را ک

تواند بخشی از آسودگی و در نهایت می شغلی، محیطی مناسب برای پیشرفت ذهنی و جسمی کودکان را بوجود آوریم  

ها تأثیر  خاطر را که آرزوی ماست به ما بچشاند. در ادامه برخی از مهمترین مواردی را که طراحی بیوفیلیک بر آن

 اند:مثبت دارد ذکر شده

 سالمت جسمی و روحی •

 خالقیت، توجه و یادگیری در کودکان •

 رضایت از محیط اطراف  •

 بهره وری و خالقیت در کار  •

 مناسبات همسایگی و تعامل و رفت و آمد در شهرها  •

 ایجاد آرامش و آسودگی خیال و کاهش استرس •

 11قدردانی و درک ارزش و اهمیت طبیعت  •

غیرمستقیم   و  مستقیم  در  بیان  طراحی،  در  دستهع  6بیوفیلیک  اصلی  شدهنصر  توصیف  و  های  ویژگی.1:اندبندی 

شود نور خورشید، آب و ... را شامل میهای محیط طبیعی مانند: گیاهان،  : خصوصیات شناخته شده و ویژگی   12محیطی 

توان در طراحی  خورشید، می: جهت استفاده از نور  آنها را در طراحی ساختمان در نظر گرفت. برای مثالکه می توان  

و فرم هایی که در طبیعت    ها: نشان دادن شکل13های طبیعی ها و فرم شکل.2حداکثر نور روز برای فضاها ایجاد کرد.

ها و فضاهای داخلی به کار  طبیعی که بیشتر در نمای ساختمان   های شبیه سازی و تقلید کردن از فرمشود. از  یافت می

های طبیعی به بهره وری  سازی و تقلید از فرم به جای شبیه: این عنصر  14ا و فرآیندهای طبیعی .الگوه3شود.  فته میگر

توان،  اکتال هستند، با مطالعه طبیعت میپردازد. از آنجا که عناصر طبیعت فرشده در طبیعت میاز الگو و عملکرد یافت  

 وجود آورد. هه را ب اصول حاکم بر هندسه فراکتال را بدست آورد و با آن محیط ساخته شد

: فضاسازی و نورپردازی مناسب که در هم تنیدگی نور، فضا و ماده را شامل می شود، تنوع و جذابیت  15نور و فضا .1

 بودن در محیط طبیعی را تداعی می کند. 
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رهنگی مکان ساخت  های جغرافیایی، اکولوژیکی، تاریخی و ف: ارتباط بین ساختمان و ویژگی16روابط مبتنی بر مکان.2

 ید پیش از طراحی مورد مطالعه و در طراحی لحاظ گردند.  شود که  بابنا را شامل می

: گرایش فطری و ذاتی انسان به وابستگی به طبیعت و بر قراری ارتباط با آن )کلرت  17طبیعت   -تکامل روابط انسان.3

2008 ،15). 

که به عنوان ارگانیک و طبیعت محور بودن است    از طرفی طراحی بیوفیلیک دارای دو بعد می باشد که بعد اول آن

وابستگی جدانشدنی انسان را با  یا غیرمستقیم یا به طور استعاری    شده که مستقیماً  "محیط ساخته"های  اشکال و فرم

های خودپایدار طبیعت مانند  قاعده با ویژگیی بیی مستقیم به رابطهشود. تجربهدهند، تعریف میطبیعت انعکاس می

ی غیرمستقیم شامل ارتباط با طبیعت  گردد. تجربهها باز میهای طبیعی و زیست بومروز، گیاهان، حیوانات، زیستگاهنو

انسان میدر جهت بقا است که شامل دریافت امروزی  یا فواره و آکواریوم. های  آبنما  شود، مانند گیاه درون گلدان، 

شود اما شامل بیان و نمایش جهان طبیعی از خالل تصاویر،  ت نمیی استعاری نیز شامل ارتباط واقعی با طبیعتجربه

ها  محور یا بومی است که به عنوان ساختمانعکس، انتزاع و نظایر آن است. بعد اساسی دوم طراحی بیوفیلیک، بعد مکان

. این بعد شود بوم محلی و جغرافیایی یک منطقه در ارتباط هستند تعریف میهایی که با فرهنگ و زیستو محوطه

ها  ها و محوطهکنیم که بر چگونگی تلفیق ساختمان شامل آن چیزی است که از آن به عنوان روح یا حس مکان یاد می

روح را  کند. این ویژگی به شکلی استعاری یک موجودیت بیی معنایی تأکید میبا هویت فردی و جمعی مردم از جنبه

نماید. مردم خواهان تجربه کردن یک  ات را تقویت کند تبدیل میبه چیزی که دارای حس زندگی باشد و اغلب حی

رضایتمندی احساسی، عاطفی و روحی هستند که تنها از یک تأثیر متقابل صمیمانه، نزدیک و البته توأم با شناخت، با  

یک مکان  های  دهد. محیط ویژگی آید. این تأثیر متقابل و شناخت روح مکان را شکل میمکان زندگیشان به دست می 

توانند با شش عنصر طراحی بیوفیلیک  شده میآورد. دو بعد بیانرا از خالل ادغام یک نظم طبیعی و انسانی به دست می

 .باشندمرتبط 

 

 : ابعاد و عناصر طراحی بیوفیلیک1جدول شماره  

 عناصر طراحی بیوفیلیک  ابعاد طراحی بیوفیلیک 

های محیطیویژگی بعد ارگانیک و طبیعی   

-بعد مکان

حور/گویشی)بومی(م  

های طبیعیاشکال و فرم  

های طبیعی الگوها و فرایند   

 نور و فضا 

 روابط مکان محور

ی انسان و  روابط تکامل یافته

 طبیعت 

(kellert, heerwagen, & Mador, 2008, p. 15) 
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قالب  عناصر طراحی    2جدول شماره   را در  این، محصول مطالعات خود  از  از دیدگاه هیرواگین که پیش  بیوفیلیک 

بندی  گیری دستهاولیه و منبع الهامی برای آقای کلرت در شکل  توان نمونهجدولی ارائه نمودند که این جدول را می

 قبل دانست.  

 : عناصر طراحی بیوفیلیک 2شماره   دولج

بایوفیلیک عناصر طراحی    

انداز چشم  

 )امکان دیدن از فاصله دور( 

 روشنی در محدوده دید/منظر)پنجره، دیوارهای روشن( 

ای دور برای تامین دید بهتر توانایی رفتن به نقطه  

ها، ابرها( افق/تجسم آسمان)خورشید، کوه  

 شرایط استراتژیک رصد کردن و دیدن 

های دید داالن  

فضای سرپناه)حس بودن در 

سرپوشیده، محصور و دارای  

 حفاظ( 

-های شاخههای کوتاه، وجود پرده در فضا، وجود فرم بان)خیمه()سقفاثر سایه

انند در باالی سر(م  

آب)در فضای داخلی یا در  

 ویوهای داخلی( 

 سطح بازتاب دهنده نور یا دارای درخشش کم )نظیر آب زالل(

زالل و دارای کف و حباب(آب پویا و دارای جنبش و حرکت)آب    

 اشکال نمادین آب

 تنوع زیستی 

ها( گیاهان متنوع در داخل و بیرون خانه)درختان بزرگ، گیاهان و گل  

اند تا دیدهای طبیعی را وارد فضا کنند هایی که طراحی شدهپنجره   

 فضاهای طبیعی بیرونی با گیاهان انبوه و حیوانات

 تنوع حسی

ها و نور فضای پیرامون درطول  رنگ ، دما، جنبش هوا، بافتتغییر و تنوع در 

 زمان یا از فضایی به فضای دیگر 

ها و فرایندهای طبیعی )تهویه و نورپردازی طبیعی(ریتم  

 زیست تقلید 

اندهایی که از طبیعت استخراج شدهطرح  

های طبیعی استفاده از الگوها،اشکال و بافت   

فرکتال)خود متشابه بودن در درجات مختلفی از مقیاس با تنوع  های ویژگی

ها های کلیدی عناصر بر خالف تکرار دقیق آن نامنظم در ویژگی  

 حس تفریح و بازی )سرزندگی( 
استفاده از دکور، مسالح طبیعی، ابزار ابتدایی، اشیاء و فضاهایی که هدف اصلی 

ها شاد کردن، غافلگیر کردن و سرگرمی استآن  

 وسوسه و اغوا 

 پیچیدگی اکتشاف شده 

کندغنای اطالعاتی که جستجو و حس کنجکاوی را تحریک می  

آورد سطوح منحنی که به مرور اطالعات را در مقابل دیدگان می  

(heerwagen, 2001, p. 32) 
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 های معماری اسالمی ویژگی  .3

نخستین مساجد اسالمی، به صورت شبستانی و مطابق    های معماری اسالمی مساجد است.گاه جلوهترین  یکی از مهم

های بلند به دلیل نیاز جامعه اسالمی  طرح مسجدالنبی در مدینه ساخته شدند. سپس عناصری مانند گنبدخانه و ایوان

یابی خود را ادامه دادند. مساجد شکلبه این ترتیب،   های مساجد افزوده شد.و نیز پیشرفت معماری اسالمی به طرح

گونه اشرافی از بیرون به داخل آن وجود نداشت. تمام اجزا و  گونه مساجد دارای حیات مرکزی هستند که هیچاین

 (. 44:  1380شد)شکاری،فضاهای مورد استفاده، به صورت حساب شده و با در نظر گرفتن مسائل شرعی ساخته می

هم معماری اسالمی، مسئله نمادگرایی است  یکی از نماد، کابرد برخی اعداد در طراحی معماری  های میکی از ویژگی  

است. برای مثال در ورودی مسجد نصیرالملک شیراز با کاشی هفت رنگ مزین گشته است. همچنین شبستان آن  

های رنگارنگ است.  شیشه  کند. با هفت در چوبی که دارای دارای هفت درگاه است که آن را به صحن مسجد مرتبط می

توجه به نور یکی از مشخصات معماری اسالمی است.   (.1:  1396شبستان آن دارای هفت ستون است)غریب دوست،  

ای متفاوت از دیگر آثار  در مواجهه با معماری اسالمی مشاهده میشود که  کلیه اجزای آن از جمله نور و رنگ به گونه

اند. گویی که زبان بیانی هنرمند مسلمان در بیان روایت وی از  تاریخ هنر جهان خلق شدههنری ارائه شده در طول  

های مختلف در  هنر معماری اسالمی به کار رفته است و  عالم هستی از رمزگان بهره گرفته است. نماد نور به شیوه 

شیخ اشراق در فرهنگ ایران است به های  هنرمندان مسلمان از این نماد به خصوص در دورانی همزمان با رواج اندیشه 

خصوص در دوره تیموری و صفوی استفاده فراوان کردند. در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که در کنار عناصر  

و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار، نظم فضایی، مصالح، رنگ و ... مطرح است و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید  

عنصر آب نیز در معماری اسالمی مورد توجه است. آب از   (.2:  1395ند)مهدی زاده، قانعی زارع،  نقش خود را ایفا ک

جمله عناصری است که در اعتقادات و باورهای گذشتگان همواره مظهر پاکی و تقدس بوده است، تا جایی که برای  

الم نیز به خلقت آن در کنار عرش  ساختند. پس از اسهایی به عنوان خدایی برای آن مینشان دادن تقدس آن نشانه

الهی اشاره و موجب تداوم این ویژگی شد. کاربست آب در فضای معماری مجوب ایجاد فضای قدسی در معماری بناهای 

شود، در اشکال هندسی در اکثر بناهای اسالمی تجلی دوره اسالمی است. معنایی که از درک معماری آب حاصل می

های قرار گرفته در مساجد اسالمی به مثابه عنصری  گیرد. حوضو وحدت معماری شکل میمی یابد و به نوعی مرکزیت  

فضاساز، با قرار گرفتن در وسط حیاط مرکزگرای مسجد، نقش مرکز معنوی آن را داشته، همچنین آب در حوض پیش  

ری مساجد در نوع خود  (. با این تفاسیر معما1:  1396خان ماسجد، پلی است بین دنیای مادی و عالم معنوی)باقری،

 گونه ای همراهی با طبیعت را همراه دارد. 

4 

 پذیری .زیست

، مربوط  پذیری به یک سیستم که در آن به سالمت اجتماعی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده استزیست

یدی که به این لباشد. اصول کمی  دهنده غنای فرهنگی را انعکاس میشود. این کیفیت درباره فضاهای مطلوب ک می

می استحکام  تفرجمفهوم  پذیری،  دسترسی  شان،  برابری،  شامل  میبخشند  بخشیدن  قدرت  و  مشارکت  باشد  ، 

(Hahlweg, 1997)  است که    توان یک زندگی سالم داشت و جاییپذیر، مکانی است که در آن می. مکان زیست

یگری وجود ندارد  پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمومی و حتی با اتومبیل در زمانی که انتخاب دتوان حرکت آسان  می

پذیر، مکانی است برای همه مردم. این بدان معنی است که فضا باید جذاب، با ارزش، ایمن برای داشت. مکان زیست
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کنند و سپس در حومه و مناطق  ی کسانی که در آنجا درآمد کسب میکودکان و برای سالمندان باشد. نه فقط برا 

اطراف زندگی می کنند. دسترسی آسان به نواحی دارای فضای سبز برای کودکان و سالمندان بسیار مهم است. جایی 

فضاهای .  (Cities , PLUS, 2003 )  قات کرده و با یکدیگر گفتگو کنندکه در آن بتوانند بازی کنند و دیگران را مال

ها به خلق معماری، منظر خیابان و  ارتباط و دیالوگ هستند. این مکانهایی برای زندگی اجتماعی،  پذیر مکانزیست

کند. چنین فضاهایی  کنان در قلمرو عمومی را تسهیل میطراحی فضای عمومی توجه دارند که این مساله حضور سا

 ها هستند  ای از مکانیزم استفاده از مجموعهسر و صدا با    متعهد به کاهش ترافیک و حل مسائل ایمنی، آلودگی و

(Crowhurst,H and Henry.L, 2010, p. 3)ها در آن به آسانی به مدرسه  است که بچه  پذیر مکانیمکان زیست

است و افراد قادرند برای دیدن فیلم روند و مراکز کاری، مطب پزشک، خواربار فروشی، اداره پست و ... در دسترس  می

وسیله حمل و نقل شخصی نیاز باشد.   ها بازی کنند بدون آن که بهها با بچهن شام به بیرون بروند یا در پارکیا خورد

 توسط سوزان و هنری لنارد به نگارش در آمده است.  1987پذیر« عنوان کتابی است که در سال »شهرهای زیست

اجتاصول    اصول  شامل  اروپایی  موفق  شهرهای  در  پذیر  زیست  فضای  زیر  طراحی  شرح  به  طراحی  اصول  و  ماعی 

ویژه کودکان، سالمندان  فراهم آوردن دسترسی آسان و ایمن به این فضاها برای همه ی اعضای همستان به    باشند:می

به وجود آوردن احساس مهم بودن ان محل،  توسط ساکن] از فضا[فراهم آوردن امکان استفاده مکرر و منظم  و معلولین،  

تشویق به  ت،  افزایش آگاهی و لذت از زمان حال ،  تقویت حس تعلق به یک اجتماع با هویت،  و احترام به نفس در افراد

های مردم و  دهی به فعالیت، جهت دار و خاطره انگیز، به وجود آوردن تجارب معنیمندی و جستجوعالقه  کنجکاوی،

فعالیت  متفاوتتسهیل  امکانهای  بودن در خانه،  افراد مختلف   ]در فضا [پذیر کردن حس  کانال برای  تقویت  های  ، 

 .ارتباط مستقیم بین افراد )تماس چشمی، صدا و تشخیص صورت(

 

   .اصول طراحی 4.1

سازند تا به صورت مساوی از  تمام اعضای جامعه را قادر میفراهم آوردن دسترسی پیاده به فضاهای بدون ترافیک،  .1

 (.  10، ص  در زندگی عمومی برخوردار شوند )همان  ایمنی و راحتی

 ند. مربوط به زندگی اجتماعی در فضا هست های دربرگیرنده آن مستقیماًپذیر و ساختمان.اندازه فضاهای زیست2

و تغییرات غیرمنتظره در مناظر، حس کنجکاوی و عالقه را تحریک    ]فضا [های دربرگیرنده  پیچیدگی و تنوع ساختمان.3

 (.  20- 14، صص )هماننمایند جستجو را تشویق مینموده و 

ند.  آورعنی و خاطرات شفاف را بوجود میهای تاریخی و مهم، تجربه دارای مقلمروهای خصوصی مجاور ساختمان.4

 دار رخ می دهند، گره خورده است. های باهویت که در آن تجارب معنیخاطرات ما با مکان

ردم  ها( برای حرکت در فضا به م)کانونسازی و نقاط عطف  ها در کفبافتهای معمارانه، تغییرات در سطوح،  .پرده 5

 سازد.از فضا را میسر می های متفاوت دهند و امکان استفاده جهت می

ها به مردم از هر سن، وضعیت  ها و پله دستگیره طراحی مناسب فضای نشستن، سکوها، دیوارها، محل کاشت گیاهان،  .6

 دهند تا در فضا، حس بودن در خانه را داشته باشند.توان اجازه میو 

د، تماس  سازص صداها را فراهم می جهت و ابعاد مکان های نشستن که امکان تماس چشمی، چهره به چهره و تشخی.7

-ها و معیارهای زیستشاخص  3جدول شماره    (.  37-24همان صص  کند )ها را تسهیل میتباط بین آنبین افراد  ار

 دهد. پرداز را ارائه میزمینه و نظریهذیری به تفکیک پ
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 پذیری شاخص ها و معیارهای زیست  :3شماره   جدول

  نظریه پرداز 

 2013دیگران پیتر اوانس و  

غیردولتی سازمان های  ومحلی  همستان های    

 شرکت ها 

 وجود جامعه مدنی

 2016مرسر 

 محیط سیاسی و اجتماعی 

 محیط فرهنگی و اجتماعی 

 محیط اقتصادی 

 تفریح و سرگرمی

 کاالهای مصرفی

 مسکن

 خدمات عمومی و حمل و نقل  

پذیر  شرکایی برای شهرهای زیست

 )سازمان( 

2013 

 محالت امن 

 شبکه ایمن اقتصادی 

 مراقبت از کودکان

 سکونت در مرکز شهر 

 شهر بدون مرز 

 احیای مرکز شهر 

 

 ایران خشک  و  گرم اقلیم.2.4 

 بخش های  در   عمدتاً  اقلیمی  پهنه   این  جغرافیایی  محدوده.  است  کشور  اقلیمی  بزرگ  گروه  دومین  خشک  و   گرم  اقلیم

  بارندگی  با  و   کشت  قابل  غیر  کلی  طوربه  که  شدند  واقع  ایران  مرکز  در  لوت  کویر  و  کویر  دشت   منطقه  دو)   کشور  مرکزی 

 کوه های  رشته   غربی  جنوب  های دامنه)  کشور   غربی  جنوب  در  باریکی  نوار  صورتبه  دارند و  قرار(  باشند  می  اندک  بسیار

  مدت بودن طوالنی اقلیم، این هوای   و آب کلی ویژگی . از(55-45, ص. 1385)قبادیان, است  یافته گسترش( زاگرس 

  اختالف  و   تابستان  و  زمستان  در  گرم   و  سرد  هوای   های تسلط توده  است،  سال  ماه در  7  از   بیش   گاهی   که  خشک  گرمای 

)شاطریان,   باشدمی  تابستان  در  روز  و  شب  حرارت  درجه  اختالف  و همچنین  زمستان،  و  تابستان  گرمای   درجه  شدید

  در مترمربع   ساعت   هر  در  کالری   کیلو  800  تا  700  و  است  شدید   مناطق  این  در  آفتاب  مستقیم  . تابش(88, ص.    1388

  شود می  بیشتر  آن  زمین، شدت  بایر  سطوح  از  شده  منعکس  پرتو  افزایش  با  و  کندمی  تولید  انرژی   افقی  سطوح  در

 :است  زیر  قرار به  خشک  و گرم  اقلیمی شرایط  کلی خصوصیات .(84, ص. 1392)کسمایی, 

 زمستان  در  خشک و  سرد و تابستان  در  خشک  و گرم هوای   و آب -

 اندک  بسیار بارندگی -

 کم  بسیار هوای  رطوبت -
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 مهدی زاده  علی یوسف زاده، محسن وفامهر، محمدهادی

 .گیاهی  کم بسیار  پوشش -

 

 ایران    خشک  و گرم  اقلیم در  اصول طراحی .3.4

  فضاهایی  و  بناها   بتواند  که  داشته  هاییمهارت  به  بستگی  انسان   آسایش  تامین   ایران،  مرکزی   بیابان  سخت  شرایط  در

 شده   می  فراهم  طریق  سه  از   ناحیه  این  در  اقلیمی  آسایش.  آورد  وجود  به  اقلیمی  شرایط  و  اکولوژیک  محیط  با  منطبق

  اصول   توانمی   اساس،  این  بر .  خورشید  تابش  تأثیر  کاهش  و   آب  مدیریت  آب،  از  استفاده  باد،  و  سایه  از  استفاده:  است

  گیری: جهت  :اول  اصل نمود:  بررسی  ذیل  شرح  به  را  آسایش  به  برای دستیابی  را  ایران  خشک  و  گرم  اقلیم  طراحی   بر  حاکم

  توجه  با  معابر  و   بافت  گیری جهت .  است  گیری جهت  و خشک  گرم  اقلیم  فضای عمومی  ساخت  در   توجه  مورد   اصل  اولین

  از . باشد می انحراف کمی  با جنوبی شمالی ًً حدودا جهت در طوفانی و  گرم  بادهای  و تابستان  بعدازظهر  گرم  آفتاب به

  و   ارگانیک   معابر :  دوم  اصل .باشدمی  غربی  جنوب  -  شرقی  شمال   جهت  در   قطعات  و  ها  دانه  گیری   جهت   رو،  این

.  گیرندمی  شکل  عابرین  حفاظت  منظور  به(  ساباط   دارای )   پوشیده  سر  و  خم   و  پیچ  پر  مستقیم،  غیر  معابر  سرپوشیده:

  میزان  بیشترین  زیاد  عمق  بودن  دارا  دلیل  به  دیگر  سوی   از   و  بوده  مزاحم  بادهای   نفوذ  مانع  سو  یک  از  ارگانیک  معابر  این

 انسان،  حرارتی  آسایش  تامین  جهت  در  پوشیده،  سر   و  پیچ  در  پیچ  ارگانیک،  معابر  و   گذرها  ایجاد.  کنندمی  فراهم  را  سایه

  بر   تاکید  و  محله  ساکنان  تجمع  باعث  معابر  در  هاساباط  وجود   آن  عالوه  و  بوده  طبیعی  انرژی   منابع  از  بهینه  استفاده

 و   مکان  به  تعلق  احساس  سبب  محله  ساکنان در  حضور  عالوه  به.  است  شده  می  شهر  محالت  در  گرایی  جمع  حس

 .باشدمی سازگار پایدار شهر معیارهای  با رو  این از و  گردد  می شهری  محالت در اجتماعی پایداری 

  با   مصالح   از   استفاده  ایران،  مرکزی   فالت  خشک   و   گرم   اقلیم   در  باال:  حرارتی  ظرفیت   با   مصالح   از  استفاده:  سوم  اصل

  در .  داشت  خواهد   زیادی   ثیرتأ  ساکنان  راحتی  میزان  در  دارند،  فراوانی  مقاومت   گرما  مقابل  در  که  باال  حرارتی   ظرفیت

  درون گرایی:  چهارم    اصل  .است  بوده  بیابان  سخت  محیط  با  انطباق   های   شیوه  از  گلی  و   خشت  مساکن   ساخت  اقلیم  این

  اصول  دیگر از مسکونی واحد هر برای  مطبوع  و خنک هوای   تامین منظور به مرکزی  های حیاط ایجاد: مرکزی  حیاط و

  امکان   ها  حیاط  این   داخل  از  فشرده   بهم  های   خانه  تنفس.  آیدمی  شمار   به   ایران  خشک  و   گرم  اقلیم  شهرهای   ساخت

  تامین   جهت  در  محیطی  زیست  آلودگی  بدون  و   پذیر  تجدید  انرژی   منابع  از  استفاده  بر  کیدتأ  نیز  اصل  این.  باشدمی  پذیر

 استفاده   گیاه:  و  آب  از  هنرمندانه  استفاده:  پنجم    اصل  .باشدمی  پایدار  شهر  با معیارهای   هماهنگی  و  دارد  انسان  آسایش

  و  محیطی   شرایط  تعدیل  باعث  ساختمان  داخلی  فضاهای   نیز   و   شهر  عمومی   فضاهای   در   گیاه  و  آب  از  هنرمندانه

  شهر   ویژگی  با  رو  این  از.  گرددمی  انسان  حرارتی  آسایش  ایجاد  برای   تجدیدناپذیر  انرژی   مصرف منابع  در  جوییصرفه

 . دارد هماهنگی  پایدار 

 شهرهای  شاخص   های ویژگی  از   ها،بام  روی   بزرگ  و   کوچک  آب: بادگیرهای   حیاتی  شریان  و  طبیعی  تهویه:  ششم    اصل

  آلوده   و  گرم  هوای   راندن  و  ها اتاق  داخل  به  مطبوع   هوای   جریان  انتقال  با  بادگیرها.  روندمی  شمار  به  ایران  مرکزی   فالت

 انرژی   از  استفاده  بر  عالوه  ها ساختمان  برای سرمایش  آب  و   بادگیر  از   استفاده.  دهندمی  انجام  را  تهویه  فرآیند  بیرون،  به

  در   مشارکت  و  مکان  به  تعلق  حس  ایجاد  با   انبارها  و آب  ها سرداب  در  محیطی  زیست  آلودگی   نداشتن  و  تجدیدناپذیر

 .است شهری  پایداری  اصول به یابیدست  راستای  در آب  از  برداری  بهره و   استفاده جهت

  عناصر   دیگر  و  دهنده  ارتباط  مسیرهای   با  غیرمسکونی  و  مسکونی  قطعات  از  ای   مجموعه  گرایی:  محله:  هفتم    اصل

وضعیت    بنابر  که  بوده  مرکزی   دارای   محله  هر  در گذشته  .دهندمی  تشکیل  را  شهری   محالت  زندگی  برای   الزم  شهری 
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  یا   میدانچه  مسجد،  بازارچه،  مانند  متفاوتی  عناصر  محله  مرکز.  است  گرفتهمی  شکل  ساکنان   اقتصادی   و  اجتماعی

  اصلی  گذر  چند  یا  دو  تقاطع  یا  مسیر  در  آن  گیری   قرار  محل   و  دادهمی  جای   خود  در  را...    و  انبار  آب  حمام،  حسینیه،

  برابری   و  عدالت   بر  کیدتأ  بر  عالوه  محله،  ساکنین  اختیار  در  شهری   مختلف  عناصر  قراردادن  با  محالت  مراکز  .است  بوده

 .  شوندمی  اجتماعی پایداری  و مکان به تعلق حس ایجاد  سبب خدمات، به  یابیدست در

  حس  بر  و  گیرد می  محله شکل  هر   خام  اخالقی  های چارچوب  محله،  مرکز  در  محل  سفیدان  ریش  و  مردم  حضور   با

 .است گرفته صورت پایدار توسعه اصول به نیل راستای   در حرکتی پس  گردد،می کیدتأ گراییجمع

 

 : معیارهای طراحی اقلیمی 4جدول شماره  

 معیار  شاخص 

جهت گیری  

 اقلیمی

 ابنیه 
 بهره گیری از نور خورشید 

 بهره گیری از باد مطلوب 

 شریان اصلی
 با توجه به نور خورشید 

 با توجه به باد غالب 

 مسکن و ابنیه 

  الگو 

 طراحی ترکیب های مختلف  ابعاد

 یافتن ضوابط طراحی بر حسب مصالح  مصالح 

  فضاهای متنوع 

 فضای باز 

 انواع الگو معابر  الگو 

 عرض و طول و ارتفاع  بدنه ها و میزان سایه و آفتاب  ابعاد

 بررسی مصالح گوناگون  مصالح 

 فضاهای متنوع 
های گوناگون به طراحی فضاهای متنوع برای زمان 

 تناسب اقلیم ناحیه 

 قرار گرفتن در چه بخش تراکمی محل قرار گیری 

شریان های  

 اصلی

 پوشش معابر بر اساس نوع اقلیم الگو 

 عرض معبر، ارتفاع بدنه ها ، میزان سایه و افتاب ابعاد

 - مصالح 

 پوشش گیاهی 
میزان، نوع و سطح پوشش گیاهی در  

 اقلیم مختلف 
- 

 - - آب 

 

 اسالمی  معماری بر تأکید  با  پذیریزیست  حصول  بر بیوفیلیک طراحی های .مؤلفه 5

اق  وجوه اشتراک و افتر  5پس مطالعه دقیق ادبیات بیوفیلیک و بررسی اصول معماری اقلیم گرم و خشک جدول شماره  

 دهد.  بین دو مورد مذکور را نشان می
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 طراحی بیوفیلیک و معیارهای طراحی اقلیم گرم و خشک : مقایسه تطبیقی 5جدول شماره  

 
 بیوفیلیک 

 اقلیم

 گرم و خشک 

 + + هویت

 + + ارتباط پذیری با طبیعت اطراف 

  + تنوع کاربری 

 + + زیست تقلید 

 + + تراکم -فشردگی

  + تنوع گونه های جانوری 

 + + حضور عناصر طبیعی در فضا 

 + + طراحی طبیعت محور 

  + محیط متنوع زیستی ایجاد 

 + + جهت گیری اقلیمی

  + تاکید بر مشارکت افراد 

 

 شوند. پذیری ارائه می منطبق بر اقلیم گرم و خشک و زیست های طراحی بیوفیلیک در ادامه مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازند. چنین تعریفی با توجه به پذیر را میهایی مکان زیستبحث مدنظر است که اصوالً چه مؤلفهاکنون این وجه از  

پردازی و ارائه یک مدل مفهومی برای تبیین  پذیری، نیازمند مفهوماریف و مفاهیم موجود درباره زیستگستردگی تع

پردازی به طور کلی، فرآیندی است که در طی آن، پژوهشگر با ارائه  مفهوم باشد.پذیری میمؤلفه های چندگانه زیست

پردازد. تعریف مفهومی، تعریفی انتزاعی و نظری است که  به پاالیش سازه مورد نظر خود میتعاریف مفهومی و نظری  

ها  ر مفاهیم جدیدی را که از دل داده گردد. در پژوهش کیفی پژوهشگها ارائه میها و سازه سایر ایده و استناد به    با ارجاع 

از تحلیل  کند. تشکیل مفاهیم در پژوهش  دهد و آن را پاالیش مید، شکل میآینبیرون می کیفی بخشی یکپارچه 

ردازی است که  گیرد. به این ترتیب از طریق مفهوم پم میها انجا و در جریان گردآوری داده   شودها محسوب میداده

 بیومورفی

 آموزش فرهنگ

 معیارهای بیوفیلیک

بیوفیلیک منطبق بر اقلیم گرم و خشک های طراحی : مؤلفه2صویر شماره ت  

 منبع : نگارندگان 
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توان . می(61-60, ص.  1385)حریری,    پردازدها میکند و به درک معنای آنها را سازماندهی میپژوهشگر کیفی، داده

ممکن است در سطوح مختلف و در قالب معیارها،  پذیری مفهومی چندگانه و دارای سلسله مراتب است که  گفت زیست

در هر مرحله سطح    ها انجام شد ویند در سه مرحله کلی شناخت مؤلفهزیرمعیارها و جزءمعیارها شکل بگیرد. این فرآ

  3معیارها،    ها شناسایی شده و نقاط مشترک حذف گردیدند. سپس در بررسی نهایی معیارها و زیرجدیدی از مؤلفه

 اند.نمودار نهایی شناسایی شده مطابق با مؤلفه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های مکان زیست پذیر : مؤلفه3تصویر شماره 

 منبع : نگارندگان  

 

کارگیری ابزارهای جمع آوری ههایی که از طریق بای است که طی آن داده ها فرآیندی چند مرحله تجزیه و تحلیل داده

برقراری شوند تا زمینه  و در نهایت پردازش میبندی ...  ، خالصه، کدبندی و دستهاندفراهم آمدهدر نمونه )جامعه( آماری  

 ها فراهم آید. ها به منظور آزمون فرضیهین داده ها بین اها و ارتباط انواع تحلیل

گون آماری نقش  های گوناشوند و تکنیک می و هم از جنبه تجربی پاالیش میوها هم از لحاظ مفهیند دادهدر این فرآ

 .(306-305, ص. 1378)خاکی,  ها به عهده دارند ها و تعمیم بسزایی در استنتاج

و سپس میزان صحت و روایی   ه است دپرداخته شیفی منتج از پرسشنامه  در این بخش ابتدا به بررسی و ارائه آمار توص

ه، مورد سنجش قرار  دکه بر روی تک تک سواالت انجام ش  سواالت پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ

ها استفاده  مچنین بررسی چولگی و کشیدگی داده اسمیرنف و ه  ،گرفت. در این پژوهش از روش آزمون کولموگروف

های طراحی پذیری و مؤلفههای زیستبررسی کلی وضعیت مؤلفه  ای بهتک نمونه  Tوش آزمون  شده است. سپس با ر

ها انجام شده تا بتوانیم برآورد  ای بر روی تک تک شاخص تک نمونه   Tپس از آن آزمون شود وبیوفیلیک پرداخته می

 سازنده طراحی بیوفیلیک داشته باشیم. های  پذیر و شاخصسازنده مکان زیستهای  حیحی از جامعه در مورد شاخصص

از روش رگرسیونی   استفاده  از شاخص  با  کدام  تأثیر هر  بررسی  متغیر به  در  بیوفیلیک    ها  و طراحی  پذیری  زیست 

نماییم. بندی میها را اولویتپذیری و طراحی بیوفیلیک، آن ا بر متغیر زیستهپردازیم و با توجه به میزان تاثیر آن می

شود و میزان همبستگی بین متغیرها با روش ضریب همبستگی پیرسون  ن معیارها نیز در ادامه بررسی می همبستگی بی

شناخت بیشتر از محدوده مورد  لذا ابتدا جهت    گیرد.پژوهش مورد آزمون قرار میهای  هارائه خواهد شد. در انتها  فرضی 

 هویت

 سرزندگی مشارکت

 معیارهای زیست پذیری
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خصوصیات    6جدول شماره  باشد.  پرسشنامه توسط ساکنین میو تکمیل  بررسی اطالعات توصیفی حاصل از مشاهدات  

 دهد. عه آماری مورد مطالعه را نشان میتوصیفی جام

 

 . )منبع: نگارنده( : خصوصیات توصیفی جامعه آماری6جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

تعیین این که آیا میانگین مشاهده شده در نمونه که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب  برای  ای  تک نمونه T آزمون

با میانگین مفر برابر  ای زمانی مورد تک نمونه  tآزمون    .رودوض جامعه دارد یا خیر، به کار میشده است، مقداری 

خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول یا استاندارد  جامعه داشته باشیم و مینمونه از  گیرد که یک  استفاده قرار می

. در این آزمون ما میانگین نمونه را با (1388)نایبی,    و یا حتی با یک عدد فرضی و مورد انتظار مورد مقایسه کنیم

دهیم. چنانچه مقدار هر کدام از متغیرها با  د مقایسه قرار میفته شده است مور که مقدار متوسط در نظر گر  3مقدار  

  T( به بررسی جهت این تفاوت خواهیم پرداخت. همچنین از آزمون    p  >0.05تفاوت معنی دار داشته باشد )  3عدد  

گزینه ای لیکرت    5تک نمونه ای جهت به دست آوردن میزان زیست پذیری استفاده شده است. در پرسشنامه از طیف  

به عنوان   3به عنوان حداکثر امتیاز خواهد بود و امتیاز    5به عنوان حداقل و امتیاز    1استفاده شده است، بنابراین امتیاز  

 میانه نظری در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 تک نمونه ای   T: آمار استنباطی و نتایج آزمون7جدول شماره  

 درصد  تعداد  
 

 39 129 زن
 59 201 مرد 

 100 330 جمع 
 

 39.7 134 مالک 
 59.3 196 اجاره 
 100 330 جمع

 

Test value = 3 

مقدار  

 tآماره 

درجه  

 آزادی 
Df 

سطح 

معنی 

 داری 
Sig.(2-

tailed) 

اختالف  

 میانگین 
Mean 

difference 

95% confidence 

interval of the 

difference 

 حد پایین 

lower 
 حد باال 

upper 
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ر است،  کوچکت  0.05داری برابر صفر شده است که از مقدار  شود که سطح معنیمشاهده می  7با توجه به جدول شماره  

توان  را می  3نه نظری  شود و ادعای برابری میانگین کیفیت محیط ادراکی ساکنین با میابنابراین فرض اولیه رد می

که میانگین از مقدار آزمون   شوددو منفی شده اند نتیجه گرفته می مردود دانست و با توجه به حد باال و پایین که هر

 تر است. کوچک

باشد. پذیری میدر مورد معیارهای زیست  نحوه عمل در مورد معیارهای طراحی بیوفیلیک نیز مشابه اقدامات انجام شده

شماره  با مشاهده جدول  ای برای به دست آوردن معیارهای بیوفیلیک استفاده شده است. نمونه تک Tیعنی از آزمون  

یابیم که مقدار میانگین امتیاز طراحی بیوفیلیک در شهر جدید هشتگرد با میانه نظری تفاوت داشته و از  در می  8

یوفیلیک  مقدار امتیاز معیارهای طراحی ب توان نتیجه گرفت که  باشد مین حد پایین و باال هر دو مثبت میطرفی چو

پذیری و طراحی بیوفیلیک در معیارهای سازنده آن  در ادامه به بررسی وضعیت زیست  باشد.باالتر از میانه نظری می

داری در  دهد  سطح معنی نشان می  9ل شماره  طور که جدو همان  ای پرداخته شده است.تک نمونه  Tتوسط آزمون  

ر است، بنابراین فرض اولیه رد  کوچکت  0.05هویت و مشارکت برابر صفر شده است که از مقدار  معیارهای سرزندگی،  

با توجه به حد باال و پایین که هر دو منفی شده را می توان مردود دانست.    3شود و ادعای برابری با میانه نظری  می

داری در معیارهای آموزش، سطح معنی  رفیاز ط .  تر استکه میانگین از مقدار آزمون کوچک  اند نتیجه گرفته می شود

شود ولی از آنجا که حد باال و پایین در معیار بیومورفی لذا فرض اول رد می  باشد،می  05/0متر از  بیومورفی و فرهنگ ک 

باشند و معیارهای آموزش و فرهنگ به دلیل منفی بودن حد باال و حد پایین،  وده لذا از میانه نظری باالتر میمثبت ب

 باشد. تر میاز میانه نظری پایین

 

 

 

 

مکان  

زیست 

 پذیر 

13.277 -  381 0.000 0.32822 -  0.3768 -  0.2796 -  
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:  8شماره  جدول  

استنباطی و   آمار  

 ای طراحی بیوفیلیک تک نمونه  Tنتایج آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیری و طراحی  زیستای معیارهای تک نمونه   Tنتایج آزمون: آمار استنباطی و 9جدول شماره  

 بیوفیلیک 

 

 

Test value = 3 

مقدار  

آماره  
t 

درجه  

 آزادی
Df 

سطح  

معنی  

 داری
Sig.(2-

tailed) 

اختالف  

 میانگین 
Mean 

difference 

95% 

confidence 

interval of 

the difference 
حد  

 پایین 
lower 

 حد باال 

upper 

طراحی  

 بیوفیلیک 
2.120 381 0.035 0.05668 0.004 0.1092 

 

Test value = 3 

مقدار  

 tآماره 

درجه  

 آزادی
Df 

سطح  

معنی  

 داری
Sig.(2-

tailed) 

اختالف  

 میانگین 
Mean 

difference 

95% confidence 

interval of the 

difference 
حد  

 پایین 
lower 

 حد باال 

upper 

پذیریهای زیستمؤلفه  

- 8.016 سرزندگی   381 0.000 0.27487 -  0.3423 -  0.2074 -  

- 7.351 هویت   381 0.000 0.37435 -  0.4745 -  0.2742 -  

- 10.073 مشارکت  381 0.000 0.63089 -  0.7540 -  0.5077 -  

های طراحی بیوفیلیکمؤلفه  

 0.2972 0.1698 0.23351 0.000 381 7.211 بیومورفی

فرهنگ و  

 اجتماع 
0.224 381 0.823 0.01571 0.1220 -  0.1534 

- 5.340 آموزش   381 0.000 0.26178 -  0.3582 -  0.1654 -  
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پذیری از روش همبستگی پیرسون استفاده  های طراحی بیوفیلیک و مفهوم زیستبررسی معناداری بین مؤلفهبرای  

پذیری و طراحی بیوفیلیک وجود  های زیستمعناداری بین مؤلفهارتباط  دهد،  ها نشان میطور که یافته شده است. همان

اجتماع  (، مشارکت و فرهنگ و  0.712، هویت و آموزش و آگاهی )(0.613: سرزندگی و بیومورفی )دارد که عبارتند از

وجود    های سرزندگی، هویت، مشارکت، بیومورفی و آموزش و فرهنگ نیز ارتباط معناداری (. از طرفی بین مؤلفه0.412)

 ( نشان داده شده است.10دارد که در جدول شماره )

 

 پذیری و طراحی بیوفیلیک های زیستررسی ارتباط و همبستگی بین مؤلفه : ب10جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

استفاده    18پذیری از روش رگرسیون چند متغیره های طراحی بیوفیلیک بر حصول زیستبررسی میزان تأثیر مؤلفه برای  

»وزن رگرسیونی« دامنه تغییرات متغیر وابسته را  باشد. ارزش هر  ها میهای این روش برآورد وزنشد.  یکی از ویژگی

ها استاندارد  د متغیر وجود دارد، باید این وزندهد. زمانی که دو یا چنحد تغییر در متغیر مستقل نشان میبه ازای یک وا

»ضرایب  های متفاوتی داشته باشند. »ضرایب رگرسیونی استاندارد شده« یا  که ممکن است متغیرها مقیاس   شوند زیرا

توان از  کنند. در این روش میپذیر میتر را امکانی متغیرهای سطح پایینچون مقیاس یکسانی دارند، مقایسه  بتا« 

های طراحی مؤلفه

 بیوفیلیک 

های زیست مؤلفه

ضریب   پذیری 

همبستگی  

متغیرهای  

 وابسته و مستقل

فرهن 

 -گ

اجتما 

 ع 

آموز 

 -ش

آگاه 

 ی 

بیومور

 فی

مشار 

 کت

هوی 

 ت

سرزند 

 گی

0.41

2 

0.71

2 

0.61

3 

0.11

5 

0.34

1 
 سرزندگی  1

ی 
یر

پذ
ت 

یس
 ز

0.21

3 

0.32

1 

0.71

2 

0.51

2 
1 

0.34

1 
 هویت

0.87

6 

0.21

1 

0.91

2 
1 

0.51

2 

0.11

5 
 مشارکت 

0.64

1 

0.87

6 
1 

0.91

2 

0.71

2 

0.61

3 
 بیومورفی

ک 
یلی

وف
0.73 بی

1 
1 

0.87

6 

0.21

1 

0.32

1 

0.71

2 

  -آموزش

 آگاهی 

1 
0.73

1 

0.64

1 

0.87

6 

0.21

3 

0.41

2 

  -فرهنگ 

 اجتماع 
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گذاری هر  یزان تأثیری مدهنده د. در واقع این ضرایب نشانضرایب بتا برای تعیین اهمیت نسبی یک متغیر استفاده نمو

 باشد.ا تأثیر متغیرها به ترتیب زیر میجه به ضرایب بتیک از متغیرها بر زیست پذیری است. با تو

 

های طراحی بیوفیلیک بر حصول زیست  : جدول رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیر مؤلفه 11جدول شماره  

 ها پذیری به تفکیک مؤلفه

Sig t 

Standar

dized 

coefficie

nts 

Unstandard

ized 

coefficient

s 

 

Beta 
Std.E

rror 
B 

سرزندگی )متغیر وابسته( و معیارهای سازنده طراحی 

 بیوفیلیک )متغیر مستقل( 

0.0

00 

6.4

35 
- 0.189 

1.2

15 

مقدار  

 ثابت

0.0

00 

5.8

72 
0.306 0.042 

0.2

47 
 آموزش 

0.0

00 

5.4

88 
0.302 0.038 

0.2

11 

بیومور

 فی

0.0

00 

2.7

31 
0.259 0.054 

0.1

47 
 فرهنگ 

وابسته( و معیارهای سازنده طراحی مشارکت )متغیر  

 بیوفیلیک )متغیر مستقل( 

0.0

00 

6.9

05 
- 0.398 

2.7

48 

مقدار  

 ثابت

0.0

00 

2.1

72 
0.141 0.058 

0.1

26 
 آموزش 

0.0

01 

0.4

30 
0.028 0.125 

0.0

54 

بیومور

 فی

0.0

00 

1.2

94 
0.082 0.081 

0.1

05 
 فرهنگ 

بیوفیلیک  هویت )متغیر وابسته( و معیارهای سازنده طراحی 

 )متغیر مستقل( 

0.0

00 

0.6

23 
- 0.299 

0.1

86 
مقدار  

 ثابت 
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( به  Bدهد. میزان اثر گذاری )را نشان می  پذیری مکان از طراحی بیوفیلیک میزان اثرپذیری زیست   12جدول شماره  

تاثیر آموزش، بیومورفی و فرهتفکیک متغیرها نشان بر  داده شده است. همان طور که مشاهده می شود میزان  نگ 

، بیومورفی و است. میزان اثرگذاری آموزش  %14.7و    %21.1،  %24پذیر به ترتیب  حصول سرزندگی یک مکان زیست

بت داشته است. از  ثیر مثتأ  %10.5و    %5.4،    % 12.6ر  ترتیب  فرهنگ بر حصول مشارکت در خلق مکان زیست پذی 

،  %29.6تیب  به تر  پذیرفرهنگ بر هویت جهت خلق فضای زیستگذاری متغیرهای آموزش، بیومورفی و  طرفی میزان اثر 

 باشد. می 1.8و %    28%

های طراحی بیوفیلیک بر حصول  رگرسیون چند متغیره جهت بررسی تأثیر مؤلفه : جدول 12جدول شماره  

 پذیری زیست

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.0

01 

4.4

52 
0.247 0.067 

0.2

96 
 آموزش 

0.0

00 

2.9

88 
0.178 0.094 

0.2

80 
بیومورف 

 ی 

0.0

03 

0.4

19 
0.025 0.044 

0.0

18 

فرهنگ 

و 

 اجتماع

Sig t 

Standar

dized 

coefficie

nts 

Unstandard

ized 

coefficient

s 

 

Beta 
Std.E

rror 
B 

معیارهای سازنده  زیست پذیری )متغیر وابسته( و 

 طراحی بیوفیلیک )متغیر مستقل(

1.2

97 

0.1

31 
- 9.898 .0

00 

مقدار  

 ثابت

0.0

38 

0.2

7 
0.075 1.409 

0.0

07 
 آموزش 

0.1

13 

0.0

41 
0.149 2.764 

0.0

06 

بیومور

 فی

0.0

22 

0.0

19 
0.061 1.130 

0.0

09 
 فرهنگ 
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 منطقی  پاسخی و شودمی محسوب معاصر طراحی مهم  نیازهای  از بیوفیلیک یکی که مشاهده شد، طراحیهمان طور 

 و   مصنوع   های   محیط  برای   بیوفیلیک  طراحی.  است  فناوری   و  صنعت  عصر  در  آمده  به وجود  مشکالت  و  مسایل  برابر  در

  به   بخشی  کیفیت  در  ثرمؤ  عوامل   بررسی  بنابراین .  باشد  هاساختمان   طراحی  برای   فرآیند   بهترین  تواندمی  ساخت  انسان

  باید   شهری   زیست   محیط  و  زیست بوم  ظرف  مثابه  به  طراحی.  رسدمی   نظر  به  ضروری   معماری   فضای   در  انسان  زندگی

هویت، سرزندگی و مشارکت    حفظ راستا همین در. باشد داشته  پذیری محیط و ارتقاء زیست با سازنده  تعامل و ارتباط

پژوهش می باشد. در این بخش از پژوهش جمع بندی تحلیل های انجام    این   اهداف  از   اقلیم  وضعیت  بهبود   جمعی و

شده و سواالت و فرضیه های مطرح شده بررسی می شود. همان طور که توضیح داده شد ابتدا آمار توصیفی برای 

پذیری با میانه  نظر گرفته شد لذا زیست در    3حقیق  که میانه نظری تشناخت جامعه پژوهش بررسی شد. با توجه به این

برای    T-TESTباشد. از طرفی از آزمون  بیوفیلیک در شهر هشتگرد مهیا می  نظری تفاوت معناداری دارد و بستر طراحی

 بررسی هریک از مولفه ها جهت مقایسه با میانه نظری تحقیق استفاده شد. 

تحقیق بررسی شد که نشان از ارتباط معناداری بین متغیرهای  طبق آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرهای  

پذیری از  ستهای طراحی بیوفیلیک بر حصول زی گذاری مؤلفهمستقل و وابسته دارد. از طرفی جهت بررسی میزان اثر

آورده شده است. طبق نتایج    13و    12روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج آزمون در جدول شماره  

پذیری دارد که میزان آموزش، بیومورفی و فرهنگ و اجتماع یلیک ارتباط مستقیم بر حصول زیستحاصل طراحی بیوف

   در جهت مثبت مؤثر است.  %9و   6%،  7%
 پذیریهای طراحی بیوفیلیک بر حصول زیست: الویت بندی مولفه  4نمودار شماره 

 منبع : نگارندگان 
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 نتیجه گیری  

،  از: فرهنگ و اجتماع   های طراحی بیوفیلیک منطبق بر شرایط اقلیم گرم و خشک عبارتندر که مطرح شد مؤلفهطوهمان

ز روش همستگی  طور که گفته شد اهای ذکر شده همانبررسی معناداری بین مؤلفه برای    بیومورفی و آموزش و آگاهی

، لذا ارتباط معناداری بین مولفه به دست امده بین صفر و یک هستند  با توجه به اینکه اعداد اسپیرمن استفاده شد.  

د دارد. همان طور که در بخش تجزیه و تحلیل داده ها بررسی شد و از روش های  های زیست پذیری و بیوفیلیک وجو

آزمون   گردید  T-TESTهمبستگی،  استفاده  متغیره  چند  رگرسیون  ارتباط  و  که  گرفت  نتیجه  باید  تفاسیر  این  با   .

(  0.613یومورفی )  پذیری و طراحی بیوفیلیک وجود دارد که عبارتند از: سرزندگی و بهای زیست معناداری بین مؤلفه

سرزندگی و    های  ن مؤلفه(. از طرفی  بی 0.412اجتماع )    -(، مشارکت و فرهنگ0.712، هویت و آموزش و آگاهی )  

ارزیابی زیست  طراحی بیوفیلیک برای  گ نیز ارتباط معناداری وجود دارد.  هویت و مشارکت و بیومورفی، آموزش و فرهن 

، هویت و مشارکت  پذیری سرزندگیرفی معیارهای زیستباشد. از طماع میذیری بیومورفی، آموزش و فرهنگ و اجت

 باشد.می

نگ بر حصول سرزندگی  ثیر آموزش، بیومورفی و فرهمیزان تأنتایج آزمون رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که   

بیومورفی و فرهنگ بر حصول  است. میزان اثرگذاری آموزش،    %14.7و    %21.1،  %24پذیر به ترتیب  یک مکان زیست

گذاری  بت داشته است. از طرفی میزان اثرثیر مثتأ  %10.5و    %5.4،    %12.6ر ترتیب  پذیشارکت در خلق مکان زیست م

باشد. می  1.8و %    %28،  %29.6به ترتیب    پذیررهنگ بر هویت برای خلق فضای زیستمتغیرهای آموزش، بیومورفی و ف

انتها تأ انتها،   13پذیری در جدول شماره  ی بیوفیلیک بر حصول زیست های طراح ثیر متغیر در  آورده شده است. در 

پذیری مکان را طبق ضریب تاثیر حاصل از آزمون  متغیرهای طراحی بیوفیلیک بر زیستبندی  الویت  4نمودار شماره  

متغیره   مؤلفه  دهد.نشان میرگرسیون چند  واکاوی  و  معماری  مقایسه  در  نظر  مورد  اساسی  زمینه  های  در  اسالمی 

 کاربست نور، آب، فضای باز و توجه به طبیعت حاکی از همخوانی معماری بیوفیلیک با معماری اسالمی است.
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