مؤلفههای طراحی بیوفیلیک بر حصول زیستپذیری با تأکید بر معماری اسالمی
چکیده
نیاز بشر برای پیوند با دنیای طبیعی ،نیازی فطری است .طبیعت و انتقال مفاهیم آن در طراحی محیطهای زندگی
باعث افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء زیستپذیری مکان خواهد شد .از دیرباز معماری سنتی شهرهای ایران حائز
اهمیت بوده و عامل اقلیم به عنوان یک پارامتر ویژه در طراحی ،مورد توجه بوده است .با توجه به اینکه اکثر انگاره-
های معماری نوین غربی هستند .مسئلهای که اینجا مطرح میگردد چگونگی انطباق اصول انگاره بیوفیلیا با اصول
معماری در اقلیم گرم و خشک است .تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی با
رویکرد کیفی و کمی انجام شده است .برای جمعآوری دادهها از روشهای اسنادی (برای تبیین شاخصها) و
پیمایشی (مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است .از آنجا که تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی محسوب می-
شود لذا از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها و از نرم افزار آماری  SPSSبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
شده است از آزمون های آماری همبستگی برای بررسی روابط متغیرها ،آزمون  Tتک نمونهای برای مقایسه جامعه
آماری با میانه نظری و رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیرگذاری مؤلفههای طراحی بیوفیلیک بر زیستپذیری
استفاده شده است .شهر جدید هشتگرد بهعنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شد .یافتههای پژوهش حاکی از این
است که همبستگی مستقیم و معناداری بین متغیرهای طراحی بیوفیلیک و زیستپذیری محاسبه وجود دارد .از
طرفی براساس آزمون  Tتک نمونهای مشخص شد وضعیت زیستپذیری از حد نرمال (میانگین  )3کمتر است ،لذا
جامعه در وضعیت مطلوب قرار ندارد .بر اساس آزمون رگرسیون چند متفیره ،معادالت چگونگی روابط بین متغیرها
ارائه شده و بر اساس ضریب بتا الویتبندی متغیرهای طراحی بیوفیلیک بر زیستپذیری مکان اعالم گردید که مؤلفه
«بیومورفی» بیشترین تأثیر را بر حصول زیستپذیری مکان دارد .برخی مؤلفههای معماری اسالمی مانند کاربرد نور
و فضا ،روابط مکانمحور و شکل و فضای طبیعی در طراحی بیوفیلیک نیز وجود دارند.
اهداف پژوهش:
.1بررسی میزان زیستپذیری معماری بیوفیلیک با مکان.
.2بررسی میزان انطباق معماری بیوفیلیک با معماری اسالمی.
سؤاالت پژوهش:
.1معماری بیوفیلیک تا چه میزان امکان زیستپذیری و انطباق با مکان را دارا است؟
.2معماری بیوفیلیک و معماری اسالمی چه وجوه شباهتی با یکدیگر دارند؟
کلمات کلیدی :طراحی بیوفیلیک ،اقلیم گرم و خشک ،معماری اسالمی ،زیستپذیری.

مقدمه
تحلیل و بررسی رفتار عمومی جامعه در عصر کنونی ،بیانگر نارساییهای فرهنگی و عدم رفتارهای مناسب اجتماعی
ناشی از مشکالت روانشناسی و آشوبهای حال حاضر جامعه می باشد .در این راستا و در جهت کاهش و تعدیل این
نارساییها و ارتقای کیفیت زندگی ،توجه به عرصههای عمومی در شهرها حائز اهمیت است .انسانها در طول دوران
زندگیشان رشد و نمو میکنند ،بلوغ روحی و روانی انسان ها ،نه تنها تحت تأثیر روابط احساسی با افراد دیگر ،بلکه
تحت تأثیر تعداد بیشماری از محیطهای فیزیکی اطرافشان قرار میگیرد ،به همین سبب ارتباط انسان با محیط
اطراف میتواند بسیار حائز اهمیت باشد .از آنجایی که بخش قابل مالحظه ای از محیط اطراف ما را محیط انسان
ساخت iتشکیل داده است ،رابطه انسان و محیط و به ویژه ساز و کارهای علمی این رابطه و قابلیت ترجمه آن به
زبان معماری و طراحی محیط ،همواره یکی از دغدغههای طراحان و پژوهشگران حوزههای علمی مرتبط با معماری و
طراحی محیط بوده است .با پیشرفت دانش بشری و کیفیت زندگی در قرن بیستم میالدی از یک سو طراحان در پی
استفاده از بستر گسترده علوم انسانی در مطالعات محیطی و کاربرد آن در طراحی بوده اند و از سوی دیگر
پژوهشگران علوم انسانی و به ویژه روانشناسان ،انتقال و سامان دادن به مطالعات آزمایشگاهی در بستر زندگی روزمره
و واقعی انسان را مورد توجه قرار دادهاند .امروزه رویکرد نوینی تحت عنوان زیستپذیری برای نزدیک شدن هر چه
بیشتر عرصه های مصنوع و انسان ساخت با طبیعت مطرح شده اند که در آن ها ردپای طبیعت ،نگاه به گذشته ،حفظ
هویت و  ...دیده میشود .لیکن رویکرد مطرح شده با توجه به معیارهای اجتماعی ،فرهنگی و اقلیمی کشورهای غربی
صورت میگیرد .اکنون این مساله مطرح است که اصول و خصوصیات شهرهای ایران برای دستیابی به الگوی مکان
زیستپذیر شامل چه موارد خواهد بود.
از طرفی امروزه ادبیات جدیدی تحت عنوان طراحی بیوفیلیک در بین معماران ،برنامهریزان و طراحان شهری رایج
میباشد .انگاره اخیر معتقد به استفاده و حفظ طبیعت و المانهای طبیعی (تنوع گونههای زیستی گیاه و حیوان در
کنار هم) در مقیاس منطقه ،شهر  ،محله و حتی ساختمان است .از طرف دیگر نه تنها ارتباط انسان با مسایل زیست
محیطی (انسان و گیاه – انسان و حیوان) مطرح است بلکه ارتباط افراد با یکدیگر و تعامالت اجتماعی در محیطهای
شهری نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است .از طرفی از دیرباز معماری سنتی شهرهای ایران حائز اهمیت بوده و
عامل اقلیم به عنوان یک پارامتر ویژه در طراحی ،مورد توجه بوده است .بهطوریکه شهرهای اقلیم گرم و خشک به
لحاظ معماری جز شهرهای پایدار دنیا محسوب میشوند .با توجه به اینکه اکثر انگاره ها غربی بوده لذا هدف اصلی
پژوهش حاضر منطبق کردن اصول انگاره بیوفیلیا با اصول طراحی در اقلیم گرم و خشک است که به دنبال آن
مؤلفههای موثر بر خلق فضای زیست پذیر براساس انگاره بیوفیلیا منطبق بر اصول بومی طراحی اقلیم گرم و خشک را
ارائه خواهد شد.
درخصوص موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است .با این حال درباره موضوع
معماری بیوفیلیک مقاالتی به رشته تحریر در آمده است .مقالهای با عنوان«چرایی استفاده از طراحی هوشمند
بیوفیلیک آفرینش در معماری بیوفیلیک» توسط فقیه عبدالهی و اسالمی مقدم( )1395به رشته تحریر در آمده
است که در آن به بررسی جایگاه طبیعت در معماری پرداختهاند با این حال اشارهای به موضوع ارتباط آن با معماری
اسالمی نشده است .مقالهای دیگر با عنوان « بررسی تأثیر استفاده از اصول معماری بیوفیلیک بر ابعاد وجودی اسنان
در طراحی بنا» توسط زهرا کالنتری به رشته تحریر در آمده است( .)1396نویسنده در این مقاله از مزایای معماری

بیوفیلیک بر رشد روحی و شخصیتی انشان نوشته است .با این تفاسیر پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت در صدد
بررسی طراحی معماری بیوفیلیک با معماری اسالمی برآمده است.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن "توصیفی – تحلیلی "میباشد .برای جمعآوری دادهها از
روشهای اسنادی (برای تبیین شاخصها) و پیمایشی (مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است .لذا ابزار گردآوری
دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته میباشد .جامعه آماری تحقیق ،شامل ساکنین و استفادهکنندگان ساکن در شهر
جدید هشتگرد می باشد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطمینان  %95و دقت برآورد 0.01
استفاده شد که حجم نمونه  382نفر تعیین گردید .روش نمونهگیری به روش تصادفی ساده و در دسترس صورت
گرفتهاست .سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از مؤلفهها و معرفها
بدست آمد .با توجه به مفروضات موجود ،اگر ضریب آلفای کرونباخ  0/7یا بیشتر باشد از پایایی مطلوبی برخوردار
است در صورتی که ضریب آلفای کرونباخ بین  0/5و  0/7باشد اعتبار سواالت در حد متوسط ارزیابی میشود و
ضریب کمتر از  0/5فاقد پایایی است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شده است .برای
تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمد ه به صورت آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند
متغیره) صورت گرفته است .همانطور که گفته شد رویکرد منتخب در این پژوهش ،کمی بوده است .لذا ابتدا در
بخش مطالعات کتابخانهای با بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با زیستپذیری و طراحی بیوفیلیک و ویژگی-
های اقلیم گرم و خشک و نیز مطالعه مبانی نظری و نظریات صاحبنظران ،چارچوب نظری تدوین میگردد .جامعه
مورد مطالعه پژوهش ،شهر جدید هشتگرد که در اواخر دهه 1360در شمال اتوبان تهران قزوین مکانیابی و طرح
ریزی شد ،در دهه  1370با احداث چند طرح آماده سازی (فاز یک ،دو و سپس سه فاز دیگر) به تدریج شکل گرفت.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران ،جمعیت شهر جدید هشتگرد در سال  1395برابر با  ۴2٬1۴7نفر بوده است.
نتیجه گیری
همانطور که مطرح شد مؤلفه های طراحی بیوفیلیک منطبق بر شرایط اقلیم گرم و خشک عبارتند از :فرهنگ و
اجتماع  ،بیومورفی و آموزش و آگاهی برای بررسی معناداری بین مؤلفههای ذکر شده همانطور که گفته شد از روش
همستگی اسپیرمن استفاده شد .با توجه به اینکه اعداد به دست امده بین صفر و یک هستند ،لذا ارتباط معناداری
بین مولفه های زیست پذیری و بیوفیلیک وجود دارد .همان طور که در بخش تجزیه و تحلیل داده ها بررسی شد و
از روش های همبستگی ،آزمون  T-TESTو رگرسیون چند متغیره استفاده گردید .با این تفاسیر باید نتیجه گرفت
که ارتباط معناداری بین مؤلفههای زیست پذیری و طراحی بیوفیلیک وجود دارد که عبارتند از :سرزندگی و بیومورفی
(  ، )0.613هویت و آموزش و آگاهی (  ،)0.712مشارکت و فرهنگ -اجتماع (  .)0.۴12از طرفی بین مؤلفههای
سرزندگی و هویت و مشارکت و بیومورفی ،آموزش و فرهنگ نیز ارتباط معناداری وجود دارد .طراحی بیوفیلیک برای
ارزیابی زیست ذیری بیومورفی ،آموزش و فرهنگ و اجتماع میباشد .از طرفی معیارهای زیستپذیری سرزندگی،
هویت و مشارکت میباشد .نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که میزان تأثیر آموزش ،بیومورفی و
فرهنگ بر حصول سرزندگی یک مکان زیستپذیر به ترتیب  %21.1 ،%2۴و  %1۴.7است .میزان اثرگذاری آموزش،
بیومورفی و فرهنگ بر حصول مشارکت در خلق مکان زیستپذیر ترتیب  %5.۴ ، %12.6و  %10.5تأثیر مثبت داشته
است .از طرفی میزان اثر گذاری متغیرهای آموزش ،بیومورفی و فرهنگ بر هویت برای خلق فضای زیست پذیر به
ترتیب  %28 ،%29.6و  1.8 %میباشد .در انتها تأثیر متغیرهای طراحی بیوفیلیک بر حصول زیستپذیری در جدول

شماره  13آورده شده است .در انتها ،نمودار شماره  ۴الویتبندی متغیرهای طراحی بیوفیلیک بر زیستپذیری مکان
را طبق ضریب تأثیر حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان میدهد .مقایسه و واکاوی مؤلفههای اساسی مورد
نظر در معماری اسالمی در زمینه کاربست نور ،آب ،فضای باز و توجه به طبیعت حاکی از همخوانی معماری
بیوفیلیک با معماری اسالمی است.
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