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تدوین شاخص های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچه مهارلو بر اساس 
الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر*

علی شاطرزاده1، سید محمدرضا خطیبی2*، مسعود الهی3 
1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 
3. استادیار گروه شهرسازی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 

چکیـده | رویکـرد بیوفیلیـک را می تـوان به نوعـی زیرمجموعـۀ پایـداری به شـمار آورد کـه در برخورد 
بـا طبیعـت، نگرشـی حداکثری محسـوب می شـود، همچنیـن الگـوی تأثیرگذار بـر الگـوی بیوفیلیک در 
محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلـو، به ترتیـب مؤلفه های دسترسـی بـه پهنه هـای آبی، میـزان گذراندن 
اوقات فراغت در فضاهای سـبز و سـرانۀ فضای سـبز می توانند بیشـترین تأثیرگذاری را در جهت توسـعۀ 
الگـوی بیوفیلیـک داشـته باشـند. پژوهـش حاضـر باهـدف تبییـن شـاخص های پیـش روی شهرسـازی 
بیوفیلیـک در جهـت ارتقـای کیفیـت زندگـی انجـام  شـده اسـت. ایـن تحقیـق بـه لحـاظ هـدف از نـوع 
تحقیقـات کاربـردی و بـه لحـاظ ماهیـت و روش از نـوع تحقیقـات توصیفی-تحلیلـی مبتنی بر اکتشـاف 
اسـت. بـرای گـردآوری داده هـای پژوهـش از روش اسـنادی و پیمایشـی در قالـب پرسـش نامۀ محقـق-

 سـاخته، مصاحبـه و مشـاهدۀ عمیـق اسـتفاده  شـده اسـت. جامعـۀ آمـاری پژوهـش بازدیدکننـدگان و 
شـهروندان، محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلـو بـا نمونـه ای از مـردم عـادی و نمونـه ای جـدا از جامعـۀ 
متخصصیـن بـوده اسـت. بر اسـاس نتایـج در میـان مؤلفه های تأثیرگـذار بر الگـوی بیوفیلیـک در محور 
گردشـگری دریاچـۀ مهارلـو، بـه ترتیـب مؤلفه های دسترسـی بـه پهنه های آبی، میـزان گذرانـدن اوقات 
فراغـت در فضاهـای سـبز و سـرانۀ فضـای سـبز بـه ترتیـب بیشـترین هسـتند و در میـان ابعـاد مؤثـر 
توسـعه، بعـد کالبـدی، مدیریتـی و بعد اجتماعـی- فرهنگی با بیشـترین ابعاد تأثیرگذار بر توسـعۀ الگوی 

بیوفیلیـک در محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلو هسـتند. 
واژگان کلیدی| الگوی بیوفلیک، پایداری، گردشگری، دریاچۀ مهارلو.

مقدمـه و بیان مسـئله| رویکرد بیوفیلیـک که می تـوان آن را 
بـه نوعی زیرمجموعۀ پایداری به شـمار آورد، یکی از رویکردهایی 
اسـت کـه در حـوزۀ شهرسـازی، طراحـی شـهری، معمـاری و 
مطالعات شـهری در سـال های اخیر مورد توجه کارشناسـان بوده 
اسـت. ایـن رویکرد کـه در برخورد با طبیعت، نگرشـی حداکثری 
محسـوب می شـود، از دغدغـۀ بـه حداقـل رسـاندن آسـیب های 
توسـعه بـر محیـط زیسـت، فراتـر رفته و بـر پیوند و هم زیسـتی 

مـردم با طبیعـت در قالـب فرایند طراحی محیـط مصنوع تأکید 
دارد. ایدۀ بیوفیلیا نشـان دهندۀ این حقیقت اسـت که محیط های 
شـهری به دلیل سـالمت روانی و تناسب محیطی باید با طبیعت 
تلفیق شـوند. اگرچه بیوفیلیک رشـد و پیشرفت سـریعی داشته، 

لیکـن هنوز یک موضوع نسـبتاً جدید اسـت. 
مـورد مطالعۀ مقاله سـاختار شـهر شـیراز اسـت که از شـهرهای 
گردشـگری اصلـی ایران بـوده و دریاچـۀ مهارلو به عنـوان یکی از 
عناصـر طبیعـی مهـم و تأثیرگـذار که بـه لحاظ سـاختاری و 
طبیعـی رابطـۀ مسـتقیمی با شـهر شـیراز دارد. ضمـن اینکه 
دریاچـۀ مهارلـو بـه عنـوان یکـی از عناصـر مهم گردشـگری 

شـهر شـیراز نیز محسـوب می شـود.
لـذا به نظـر می رسـد الگـوی بیوفیلیـک می توانـد در افزایش 

* این مقاله برگرفته از رسالۀ د  کتری »علی شاطرزاده« با عنوان »تدوین الگوی بیوفیلیک 
متناسب با ساختار محیط شهر در جهت ارتقای کیفیت زندگی نمونه مطالعاتی محور 
گردشگری دریاچۀ مهارلو« است که به راهنمایی د  کتر »سید محمدرضا خطیبی« و د  کتر 

»مسعود الهی« د  ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین د  ر حال انجام است.
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کیفیـت محیـط و گردشـگری محـدودۀ گردشـگری دریاچـه 
مهارلـو در شـیراز مؤثـر واقع شـود. 

بـرای اسـتفاده از مزیت هـای ایـن الگـو در ارتقـای کیفیـت 
زندگـی در محور گردشـگری این دریاچه الزم اسـت شـاخص های 
آن در ایـن محـور گردشـگری بررسـی و تبییـن شـوند. لذا سـؤال 
پژوهـش ایـن اسـت کـه: شـاخص های شـهر بیوفیلیـک در جهـت 
ارتقـای کیفیـت زندگـی در محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلـو 

کدام انـد؟

روش پژوهش
کـه  می کنـد  پیـروی  پراگماتیسـم  پارادایـم  از  حاضـر  پژوهـش 
حاصـل ترکیـب روش هـای کمـی و کیفـی اسـت. پژوهـش حاصل 
ترکیـب روش هـای کمـی و کیفی اسـت، پارادایـم آن نیـز می باید 
هـر دو نـوع روش پژوهشـی را پوشـش دهـد کـه پراگماتیسـم، 
متفـاوت،  جهان بینی هـای  چندگانـه،  شـیوه های  روی  بـه  را  راه 
پیش فرض هـای مختلـف و همچنین شـکل های مختلـف گردآوری 
ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  کـرد.  داده هـا همـوار  تحلیـل  و 
مسـئله و سـؤاالت، در ایـن پژوهـش از اسـتراتژی اسـتقرایی برای 
پاسـخ گویی بـه سـؤاالت پژوهـش اسـتفاده شـد. جامعـۀ آمـاری 
پژوهـش حاضـر بازدیدکننـدگان و شـهروندان محـور گردشـگری 
دریاچـۀ مهارلوسـت، حجـم نمونه بر اسـاس فرمول کوکـوان 391 
نمونـه انتخـاب شـده اسـت و روش نمونه گیـری تصادفـی اسـت، 
همچنیـن بـرای جامعـۀ کارشناسـان بـا توجـه بـه ماهیت مسـئلۀ 
پژوهـش و سـؤاالت تحقیـق تعـداد نمونه هـا بـرای انجـام مصاحبه 
تـا رسـیدن بـه اطالعـات جامـع و کافـی ادامـه یافـت )30 نمونه(. 
روش نمونه گیـری در پژوهـش به صـورت هدفمند و انتخابی اسـت.

روش و ابزار جمع آوری اطالعات
بـرای گـردآوری داده هـای پژوهـش از روش اسـنادی و پیمایشـی 
شـامل  اطالعـات  گـردآوری  ابـزار  همچنیـن  شـد.  اسـتفاده 

اسـت. مشـاهده  و  مصاحبه نامـه  پرسـش نامه، 
فراوانی و انواع ابزارهای گردآوری اطالعات میدانی •

ابزارهـای گـردآوردی اطالعـات میدانـی شـامل پرسـش نامه ها و 
مصاحبه نامه هـا اسـت کـه بـرای بررسـی شـاخص های شهرسـازی 
بیوفیلیـک در محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلـو اسـتفاده  شـده 

اسـت )جـدول 1(.

مشخصات پاسخ گویان پرسش نامه •
پاسـخگویان در  اسـاس داده هـای گردآوری شـده مشـخصات  بـر 
نمودارهـای زیـر بـر اسـاس جنسـیت،  گـروه سـنی و تحصیـالت 
آمـده اسـت و درصـد و فراوانی هرکدام ذکر شـده اسـت. همچنین 
نمـودار هرکـدام بـه صـورت جداگانه ترسـیم شـده اسـت )تصاویر 

.)4-2

پیشینۀ تحقیق
تأکیـد بـر مطالعـات شهرسـازی بیوفیلیک اساسـاً در آثـار مختلف 
(Xue, Gou, Lau, Lau, Chung & Zhang, 2019( شتاب بیشتری 
گرفـت. ایـزدی، فرخ شـاد و حسن شـاهی )1398( در مقاله ای بیان 
کردنـد رویکـرد بیوفیلیـک بـا توجـه بـه فوایـد آن در بسـیاری از 
کشـورهای توسـعه یافته در تهیـۀ برنامه های توسـعۀ شـهری لحاظ 
شـده و ضـروری اسـت تـا رویکـرد فعلـی برنامه ریـزی و مدیریـت 
شـهرهای کشـور مـا بـه سـمت برنامه ریـزی و طراحـی بیوفیلیـک 
همـراه بـا تطابـق آن بـا ویژگی هـای سـرزمینی کشـور سـوق پیدا 
کنـد. بیطرف و ذبیحـی )1396( در مقاله ای تحـت عنوان »نگرش 
بیوفیلیک رویکردی در ارتقاء سـطح کیفی محیط زندگی سـاکنان 
مجتمع هـای مسـکونی« اعتقـاد داشـتند که بـا ایجاد ارتبـاط بین 
بـا کیفیـت مطلـوب  انسـان و طبیعـت می تـوان بـه یـک فضـا، 
دسـت یافـت و ارتقـای کیفیـت محیـط زندگـی نیـز بـه معنـای 
عرضـۀ پاسـخ های مناسـب و متنـوع از طریـق محیط، بـه نیازهای 
متفاوت فیزیولوژیکی و روانشـناختی کاربران آن فضاسـت. پدرسن 
زری (Pedersen Zari, 2019) در مقالـه ای تحـت عنـوان »درک و 
طراحـی تجربیات طبیعت در شـهرها: چارچوبی برای شهرنشـینی 
بیوفیلـک« نشـان داد شهرنشـینی بیوفیلک باید طیف گسـترده ای 
از اطالعات حسـی انسـان را در بر بگیرد و باید از منظر چهاربعدی 
همـکاران  و  ایگناتیـوا  شـود.   طراحـی  زمـان(  شـامل  )یعنـی 
در    (Ignatieva, Golosova, Melnichuk & Smertin, 2018)او
مقالـه ای تحـت عنـوان »توسـعۀ شـهرهای بیوفیلیـک در روسـیه: 
از یـک شـهر علمـی ایـده آل و اکوپولیـس تـا اسـتراتژی سـبز یک 
مگاپولیـس مـدرن« بـه این نتایج دسـت یافتند که یکـی از اهداف 
اصلـی اکوپولیس ایجاد یک محیط زیسـت محیطی و روانشـناختی 
بهینـه شـهری بود که بتواند توابع حفاظـت از طبیعت را در مناطق 
شـهری نیـز در برگیرد. ادی و مورلـی(Ede & Morley, 2020)  در 
مقالـه ای تحـت عنـوان »بررسـی حمـل و نقـل بـرای رویکرد 

فراوانیروش جمع آوریانواع ابزارردیف

391تصادفیپرسش نامه ها1

30گلوله برفیمصاحبه نامه ها2

جدول 1. فراوانی و انواع ابزارهای گردآوری اطالعات میدانی. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 2. درصد توزیع سنی پاسخ گویان پرسش نامه. مأخذ: نگارندگان.تصویر 1. درصد توزیع جنسیت پاسخ گویان پرسش نامه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. درصد توزیع تحصیالت پاسخ گویان پرسش نامه. مأخذ: نگارندگان.

بالقـوۀ آن در شـهرهای  لنـدن و سـهم  خیابان هـای سـالم 
بیوفیـل« اعتقـاد داشـتند که اسـتراتژی حمل و نقل شـهری 
تصمیم گیری هـای  در  را  سـالمت  کـه  اسـت  چارچوبـی 
برنامه ریـزی و طراحـی ادغـام می کنـد و رویکـرد همـکاری 
بیـن متخصصـان حمـل و نقل و طراحـان را ارتقا می بخشـد. 
بـر  بیشـتر  رابطـه  ایـن  در  صورت گرفتـه  پژوهش هـای 
مزیت هـای اسـتفاده از الگـوی بیوفیلیـک در برنامه ریـزی و 

اسـت. گرفتـه  توسـعۀ شـهرها صـورت 

مبانی نظری
الگوی بیوفیلیک شهری •

بـرد  کار  بـه  شـهرها  مـورد  در  را  بیوفیلیـا  مفهـوم  بیتلـی 
(Newman, 2013, 47) و الهـام اولیـۀ ایـن مفهـوم بـه تعریـف 
 .(Young, 2016, 1) بیوفیلـی از ادوارد ویلسـون بـاز می گـردد
هیـچ تعریـف یکپارچـه ای از شـهر بیوفیلیـک وجـود نـدارد. 
از  مجموعـه ای  از  وسـیع  چارچـوب  یـک  عـوض  در  امـا 
ارزش هـا در ارتبـاط بـا طبیعـت به عنـوان فاکتـوری ضروری 
 Scott, Lennon,) می کنـد  فراهـم  را  شـهری،  زندگـی  در 
شـهرهای   .(Haase, Kazmierczak, Clabby & Beatley, 2016
بیوفیلیـک شـهرهای بـا طبیعـت غنـی هسـتند بـا فضـای 
سـبز بسـیار و پوشـش زیـاد درختان و تنوع زیسـتی بسـیار. 
هرچنـد طبیعـت و تنـوع زیسـتی در شـهرها وجـود دارنـد و 

فرصت هـای بسـیاری را بـرای طراحـی و برنامه ریـزی فراهـم 
اشـکال  رشـد  باعـث  مختلـف  شـیوه های  بـه  تـا  می کننـد 
طبیعـت در شـهر شـوند، از نمـای سـبز و بالکن هـا گرفتـه 
تـا جنگل هـای شـهری و ترمیـم رودخانه هـای شـهری، امـا 
شـهرهای بیوفیلیـک شـهرهایی بـا طبیعـت فشـرده هسـتند 
(ibid., 296). در این شـهرها، منظرهسـازی هـم برای داخل و 
هـم خـارج سـاختمان ها، دیوارها، جاده هـا و... انجام می شـود 
تـا طبیعـت در هـر عنصـری از محیط ساخته شـده وارد شـود 
(Newman, 2013, 47) شـهر بیوفیلی شـهری است که طبیعت 
را بـه عنـوان پایـه ای بـرای طراحـی، برنامه ریـزی و مدیریـت 
شـهر قـرار می دهـد و نیـاز شـهروندان خـود را بـرای تمـاس 
روزانـه بـا طبیعـت بـرآورده می کنـد (Totaforti, 2020, 4). در 
واقـع می تـوان گفـت شـهر زیسـتی متنـوع بـا فضـای سـبز 
بسـیار اسـت که شـهروندان در آنجا، طبیعت غنی و حیوانات 
و درختـان متنـوع را در طـول زندگـی روزمـره، کار و اوقـات 
فراغـت تجربـه می کننـد. یـک شـهر بیوفیلـی نه تنهـا از نظـر 
پـارک و حیـات وحـش غنـی اسـت، بلکـه عناصـر طبیعـی 
بسـیاری را در بـر گرفتـه اسـت بـه طـوری کـه در همه جـا 
برای همۀ شـهروندان در دسـترس اسـت. عشـق به طبیعت و 
حفاظـت از آن یکـی از اصول اساسـی در شـهرهای بیوفیلیک 
اسـت. عناصـر بیوفیـل در مقیاس هـای مختلـف جغرافیایـی، 
از پارک هـای شـهری و خیابان هـای سـبز در سـطح شـهر و 
محلـه گرفتـه تـا دیوارهای سـبز و گیاهـان گلدانی در سـطح 
سـاختمان ها لحاظ می شـود. تمـام مفاهیم شـهرهای بیوفیل 
در یـک چیـز بـا هـم مشـترک هسـتند، اینکـه دسترسـی به 
طبیعـت و همچنیـن دسترسـی بـه آنچـه همـۀ شـهروندان و 
محله هـا سـزاوار آن هسـتند، بـه عنـوان الزامات واقعـی برای 
یـک زندگـی معنـادار و شـاد مـورد توجـه قـرار می گیرنـد. 
شـهرهای بیوفیـل در جسـتجوی سـاختن طبیعتـی هسـتند 
کـه بـه طـور مسـاوی بـرای همـۀ سـاکنان قابـل دسترسـی  
(Ziari, Pourahmad, Fotouhi Mehrabani & Hosseini, 2018)

باشـد. شـهرها از گیاهـان، حیوانـات و قارچ هـای یـک منطقه 
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محافظـت کـرده و آن هـا را احیـا می کنـد، همچنیـن در ایـن 
شـهرها از هـر فرصتـی بـرای تلفیـق طبیعـت بـا سـازه های 
می شـود(Beatley, 2017). طبیعـت  اسـتفاده  ساخته شـده 
و شـهر در شـهرهای بیوفیلیـک بـه هـم گـره می خورنـد و 
وارد کل زندگـی افـراد می شـوند. بـه طـوری کـه کودکـی تـا 
بزرگسـالی افـراد را در بـر می گیـرد. شـهرهای بیوفیلیک روی 
زیرسـاخت هایی کـه برای افراد بـرای گذراندن وقـت در بیرون 
از خانـه اسـت، سـرمایه گذاری می کننـد، سـرمایه گذاری هایی 
روی درختـان، باغ هـا و انـواع مختلـف طبیعـت بـرای افزایـش 
پیـاده روی افـراد، یـا ایجـاد فرصت هـا در شـهرها بـرای تجربۀ 
تـرس و هیجـان تماشـای شـاهین ها، غواصی، تماشـای ابرها و 

.(McDonald & Beatley, 2021) شـهر 
بیوفیلیـک، شـهری اسـت کـه بـرای شـهروندان خـود روی 
فرصت هایـی سـرمایه گذاری می کند تـا از طبیعت یـاد بگیرند 

 (Scott et al., 2016, 297)و لـذت ببرنـد

اساس  بر  بیوفیلیک  شهرهای  شاخص های  دسته بندی 

مبانی نظری
شرایط و زیرساخت های بیوفیلیک  •

- درصد جمعیت در 100 متری یک پارک یا فضای سبز، 
- وجـود یک شـبکۀ یکپارچـه و متصل اکولوژیکی، شهرسـازی 

سـبز از بام تـا منطقه،  
- درصـد مسـاحت زمیـن شـهر بـه شـکل طبیعـت وحشـی و 

نیمه وحشـی، 
- درصـد پوشـش گیاهـی در شـهر )در برخـی مناطـق ایـن 

نسـبت کمتـر اسـت( ، 
- وسـعت و تعـداد عارضه هـای شـهری سـبز )مثـل بام هـای 

سـبز، دیوارهـای سـبز، درختـان(، 
- سرانۀ مایل مسیر پیاده، 

- تعـداد قطعـات بـاغ و باغ هـای اجتمـاع محلـی )پسـرانه(، 
دسترسـی بـه ناحیـۀ بـاغ اجتمـاع محلـی )یوسـفی و جعفری 

.)1396، خـداوردی 
فعالیت های بیوفیلیک •

درصـد جمعیتـی کـه در طبیعـت یـا باشـگاه های بیـرون یـا 
سـازمان ها، فعـال اسـت. تعـداد ایـن نهادهـای فعـال در شـهر

تالش هـای  و  بازیابـی طبیعـت  در  درصـد جمعیـت دخیـل 
داوطلبانـه مثـل گروه هـای مراقبـت از طبیعـت بکـر شـهری و 

همچنیـن تعـداد کل آن هـا،
- درصـد زمانـی کـه سـاکنین در فضـای بـاز بیـرون سـپری 

می کننـد. 
- درصـد سـاکنینی کـه به طـور فعـال باغبانی می کننـد )مثاًل 

در بالکـن، بـام و باغچه های اجتمـاع محلی(،

- میـزان زنـگ تفریـح و زمـان بـازی در بیـرون در مـدارس 
(Kellert & Wilson, 2008)

دانش و رفتار بیوفیلیک  •
- درصد افرادی که می توانند گونه های عمومی جانوری و گیاهی 
را تشخیص دهند.گستره ای که در آن ساکنین در خصوص جهان 

.(Herzog & Bryce, 2007)طبیعی پیرامون خود، آگاه هستند
نهادها و حکمروایی بیوفیلیک •

- انطباق یک راهبرد یا برنامۀ اقدام محلی دارای تنوع زیستی،
- حـوزۀ نهادهـای حمایتـی محلی بیوفیلـک، برای مثـال وجود 

یـک مـوزۀ تاریـخ طبیعی با بـاغ بوتانیـکال فعال،
- اولویت به آموزش محیطی، 

- درصـد بودجـۀ محلـی تخصیص یافتـه بـه حفاظت، بازسـازی، 
آمـوزش و فعالیت هـای مرتبـط بـا طبیعت،

- انطباق سـاختمان های سـبز و کدهای برنامه ریـزی، برنامه های 
کمکـی، تراکـم تشـویقی، اقدامات فضای سـبز و اسـتانداردهای 

نورپردازی آسـمان تاریک،
- تعـداد پروژه هـا و اقدامـات پایلوت بیوفیلیک کـه مورد حمایت 

شـهرداری اسـت )مودت و ولی پور، 1399(.

گردشگری و شهرهای بیوفیلیک
اخیـراً چشـم انداز شـهرهای بیوفیلیـک مـورد توجه قـرار گرفته 
اسـت (Beatley, 2017). با تبدیل شـهرها به شـهرهای بیوفیلیک، 
گردشـگری شهری نیز که تجربیات تفریحی و فرهنگی مختلفی 
ارائـه می کنـد و در بخش عرضه با مجموعـه ای از امکانات رفاهی، 
فعالیت ها، زیرسـاخت ها و تجربیات در ارتباط اسـت، تحت تأثیر 
قـرار خواهد گرفت. گردشـگری شـهری طیف وسـیعی از عالیق 
ویـژه از جملـه: گردشـگری فرهنگـی، خریـد، تفریحات شـبانه، 
جاذبه هـای دیدنـی، سـالمتی و ... را دربرمی گیـرد. ایـن اشـکال 
گردشـگری شـهری می توانند از اشـکال مختلف زیرسـاخت های 
سـبز تأثیر بپذیرند و زیرسـاخت های سـبز می تواننـد این تجربۀ 
 . (ibid., 2020, 3)گردشگری را تقویت، پشتیبانی یا بهبود بخشند
بـا ایـن حال هنـوز به اندازۀ کافی در زمینۀ اسـتفادۀ گردشـگران 
از زیرسـاخت های سـبز اطالعـات وجـود نـدارد و تنهـا مطالعات 
محـدود و پراکنـده ای صـورت گرفته اسـت. بیوفیلیک شـهری، 
پتانسـیلی بـرای بازدیـد تفریحـی خـارج از محیـط زندگـی و 
محـل کار بـه صـورت طوالنـی مـدت اسـت. ایـن پارک هـا لذت 
زیبایی شـناختی و فرصت هـای آموزشـی را فراهـم می کننـد و 
محیطـی دلپذیـر را بـرای فعالیت هـای مختلـف در فضـای بـاز 
ایجـاد می کننـد (ibid., 2017, 197)، به طوری کـه ایـن آمـوزش 
محیطـی جایگاه برجسـته ای در زنجیرۀ تولید گردشـگری ایجاد 
کـرده اسـت. همچنیـن در ایـن راسـتا بـه موزه هـا نیـز می توان 
اشـاره کـرد کـه گردشـگران بسـیاری را به سـمت خـود جذب 
کرده انـد. موزه هـا از جمله دالیـل اصلی برای بازدیـد از مقاصد 
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محسـوب می شـوند و بازدیدکنندگان برای اهـداف متعددی از 
جملـه عالیـق مختلف به تاریـخ، رویدادها یـا برنامه های خاص 

بـه موزه هـا سـفر می کنند. 

بررسی منطقۀ مورد مطالعه
شـیراز در ارتفاع 1486 متری از سـطح دریا واقع شـده و از نظر 
طبیعـی و شکل شـناختی، منطبق بـر واحد سـاختاری زاگرس 
شـمال غربی ـ  رونـد  آن  ناهمواری هـای  بـوده،  چین خـورده 
جنوب شـرقی دارنـد و از نظـر سـاختمان طبیعـی، بـه صـورت 
و  زمین سـاختی  عوامـل  تأثیـر  تحـت  اسـت.  ناودیـس  یـک 
اقلیمـی، محـدودۀ شـیراز متشـکل از کوهسـتان های مرتفـع، 
دشـت های وسـیع، دشـت های میان کوهـی و دره هـای متعدد 
و ناهمواری هـای بریده بریـده اسـت. امـا عمده تریـن واحدهای 
کالن شکل شناسـی در ایـن محدوده، کوهسـتان ها و دشـت ها 
هسـتند. کوه هـای نسـبتاً بلندی اطراف شـهر شـیراز را احاطه 
کرده انـد کـه از میـان رشـته کوه های اصلـی منطقـه می تـوان 
بـه رشـته کوه های سبزپوشـان، بمـو، ارتفاعـات کـوه رحمـت، 
ارتفاعـات کوشـک هـزار، ارتفاعـات زرقـان، ارتفاعـات داریـان، 
کلسـتان و قـالت، دراک، کـوه گـره و خربهـره و ارتفاعـات دلو 

اشـاره کرد. 
حداکثـر ارتفـاع کوهسـتان های اطـراف شـهر شـیراز در قلـۀ 
کـوه دلـو در جنـوب غربی این شـهر، ارتفاعات سـیاخ دارنگون 
اسـت کـه به 3097 متـر می رسـد. از ارتفاعات کوه هـای دراک 
بهتریـن چشـم انداز شـهری بـر منطقـۀ معالی آبـاد و باغـات 
قصرالدشـت ایجـاد شـده اسـت و از فـراز آن کوه هـا می تـوان 
بهتریـن چشـم انداز باغشـهربودن شـیراز را بـه اثبـات رسـاند. 
شـیب عمومی دشـت شـیراز در جهت شـرق و جنوب شرق به 
سـمت دریاچـۀ مهارلو بـوده و در فاصلۀ میـان ارتفاعات منطقه 
و چین خوردگی هـای  ناودیـس  کـف  واقـع  در  گرفتـه،  قـرار 
ناوی شـکل در محـدوده اسـت )ادارۀ کل هواشناسـی اسـتان 
فـارس، 1392(. تـاالب مهارلـو بخشـی از منطقۀ شـکارممنوع 
مهارلـو بـه شـمار می رود. طـول دریاچـۀ مهارلـو 31 و حداکثر 
پهنای آن 11 کیلومتر اسـت. مسـاحت دریاچه 24000 هکتار 
و عمـق متوسـط آن 50 سـانتی متر و عمیق تریـن نقطـۀ آن 
در پـر آب تریـن فصـل 3 متـر اسـت. ایـن دریاچه در غـرب به 
وسـیلۀ رودخانـۀ باباحاجـی رودخانـۀ چنـار راهـدار و رودخانۀ 
خشـک با جریان فصلی و متناوب و از شـرق از مسـیل نظرآباد 
و از اطـراف توسـط آبراهه هـای متعـدد تغذیه می شـود )تصویر 

 .)4

دستاوردها و یافته ها
یافته هـا نشـان می دهـد در میـان مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر الگـوی 
ترتیـب  بـه  مهارلـو،  دریاچـۀ  گردشـگری  محـور  در  بیوفیلیـک 

مؤلفه هـای دسترسـی بـه پهنه هـای آبـی، میـزان گذرانـدن اوقـات 
فراغـت در فضاهای سـبز و سـرانۀ فضای سـبز، می توانند بیشـترین 
تأثیرگـذاری را در جهـت توسـعۀ الگـوی بیوفیلیـک داشـته باشـد؛ 
دارای  بزرگ مقیـاس  تعـداد سـاختمان های  مؤلفه هـای  همچنیـن 
بـام سـبز، میزان شـناخت گونه های گیاهـی بومی و میـزان فعالیت 
بـه کارهـای بـاغ داری، تأثیرگـذاری نسـبتاً کمتـری در منطقۀ مورد 
مطالعـه داشـته باشـند؛ در میـان شـاخص های مؤثـر بـر توسـعۀ 
الگـوی بیوفیلیک در محور گردشـگری دریاچۀ مهارلو شـاخص های 
زیرسـاخت ها و شـرایط الزم، فعالیت هـای بیوفیلیـک، سـازمان ها و 
نهادهـای بیوفیلیـک و نگرش هـا و آگاهی هـا بـه ترتیـب بیشـترین 

تأثیرگـذاری را بـه خـود اختصـاص داده اند. 
در میـان ابعـاد مؤثر توسـعۀ الگـوی بیوفیلیک در محور گردشـگری 
دریاچـۀ مهارلـو، بعـد کالبـدی، بعـد مدیریتـی بـا و بعـد اجتماعی ـ 
فرهنگـی بیشـتر ابعـاد تأثیرگـذار بـر توسـعۀ الگـوی بیوفیلیـک در 

محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلو هسـتند )جـدول2(.
بـرای وضعیـت موجـود شـاخص های پژوهـش از دو روش اسـنادی 
و میدانـی اسـتفاده شـده اسـت. جهـت شناسـایی وضعیـت موجود 
شـاخص هایی  از  بیوفیلیکـی  لحـاظ  بـه  مطالعـه  مـورد  محـدودۀ 
همچـون زیرسـاخت ها و شـرایط، فعالیت های بیوفیلیک، مشـارکت 
مردمی و سـازمان ها اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن در گام بعد به 
بررسـی میزان تأثیرگذاری شـاخص های شـهر بیوفیلیـک در جهت 
ارتقـای کیفیت زندگی محـدودۀ پژوهش پرداختیـم. بنابراین متغیر 
وابسـته در در پژوهـش حاضـر کیفیت و متغیرهای مسـتقل هریک 

از متغیرهـای شـهر بیوفیلیک هسـتند.
به منظـور شناسـایی عوامـل مؤثر بر الگوی بیوفیلیک متناسـب 
از  مهارلـو  بـا سـاختار شـهر در محـور گردشـگری دریاچـۀ 
تحلیـل عاملی بهره گرفته  شـده اسـت. بدین منظـور امتیازات 
کالبـدی،  ابعـاد  در  متغیـر  یـا  عامـل   23 از  به دسـت آمده 
اجتماعـی ـ فرهنگـی و مدیریتـی وارد آزمون شـدند. در مرحلۀ 
اول تحلیـل عاملـی، یعنـی تشـکیل ماتریـس اولیـۀ تحلیـل 
عاملی، براسـاس امتیازات محاسبه شـده در مراحل قبل شـکل  

تصویر 4. موقعیت محدودۀ مورد مطالعه. مأخذ:  نگارندگان.
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متغیر مستقلمتغیر وابستهشاخصابعاد

زیرساخت ها و شرایط زیست کالبدی
الزم

تاب آوری و پایداری 
زیست محیطی

میزان دسترسی به پهنه های آبی

مساحت پیاده راه

تعداد پیاده راه

تعداد بوستان های موجود در منطقه

مساحت بوستان های موجود در منطقه

تعداد ساختمان های بزرگ مقیاس دارای بام سبز

تعداد ساختمان های بزرگ مقیاس دارای دیوار سبز

تعداد پارک های جنگلی و شهری

تعداد نماهای سبز شهری

تعداد باغات شهری

سرانۀ فضای سبز

بعد اجتماعی-فرهنگی

 حیات اجتماعی و حس تعلق فعالیت های بیوفیلیک

میزان مشارکت برای حفظ و ترمیم فضای سبز

میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز

میزان حساسیت به مسائل زیست محیطی

میزان فعالیت به کارهای باغ داری

 پویایی اقتصادیدانش و رفتار بیوفیلیک

میزان عالقه مندی به کاشت درخت و فضای سبز

میزان شناخت گونه های گیاهی بومی

میزان مشارکت مردمی در برنامه های زیست محور

میزان کنجکاوبودن نسبت به محیط طبیعی پیرامون

نهادها و حکمروایی بعد مدیریتی
 مدیریت شهری کارآمدبیوفیلیک

 

تعداد سازمان های حامی بیوفیلیک محلی

تعداد پروژه های آزمایشی و ابتکاری بیوفیلیکی

درصد بودجۀ محلی برای حفاظت از طبیعت، تفریح و سرگرمی، 
آموزش و پرورش و فعالیت های مربوطه

میزان آموزش های زیست محیطی توسط سازمان ها

میزان ارتباط برنامه های شهرداری با فعالیت های زیست محیطی

جدول 2.  معرفی شاخص ها و متغیرهای پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

گرفتـه اسـت. در مرحلـۀ دوم و در بررسـی مقادیـر اشـتراکات 
مربـوط بـه هر شـاخص با سـایر شـاخص ها مـورد ارزیابـی قرار 

می گیـرد )جـدول 3(.
همچنیـن یافته ها نشـان می دهد در میان مؤلفه هـای تأثیرگذار 
بـر الگـوی بیوفیلیک، شـاخص های سـنجش کیفیـت زندگی در 
منطقـۀ گردشـگری مهارلو از وضعیت مناسـبی برخوردار اسـت 
کـه بر اسـاس سـه تحلیـل وضعیـت شـاخص های شهرسـازی 

بیوفیلیک بررسـی خواهد شـد.
منظر  • از  بیوفیلیک  شهرسازی  تحقق  میزان  ارزیابی 

محیط فیزیکی
ارزیابی میـزان تحقـق شهرسـازی بیوفیلیـک از مؤلفۀ مربوط به 

شاخص محیـط فیزیکـی نشان می دهـد، مؤلفه هـای کیفیـت 
دسترسـی به شـبکۀ حمل ونقـل و زیرسـاخت های بهداشـتی و 
درمانی به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص 
و  بهداشـتی  زیرسـاخت های  مؤلفه هـای  همچنیـن  داده انـد، 
درمانـی، کیفیت بهداشـت محیطـی و جمـع آوری زباله، کیفیت 
و کمیـت مبلمـان، کیفیـت دسترسـی بـه محیط های ورزشـی 
و تفریحـی، کیفیـت محیـط و فضـای فیزیکـی و دسترسـی به 

فضـای سـبز در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
منظر  • از  بیوفیلیک  شهرسازی  تحقق  میزان  ارزیابی 

محیط اقتصادی
می دهـد  نشـان  اقتصـادی  محیـط  شـاخص  متغیرهـای  ارزیابـی 
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متغیرهامیزان اهمیت

دسترسی به پهنه های آبی1

وسعت پیاده راه2

تعداد پیاده راه3

تعداد بوستان های موجود در منطقه4

وسعت بوستان های موجود در منطقه5

تعداد ساختمان های بزرگ مقیاس دارای بام سبز6

تعداد ساختمان های بزرگ مقیاس دارای دیوار سبز7

تعداد پارک های جنگلی و شهری8

تعداد نماهای سبز شهری9

سرانۀ فضای سبز10

میزان مشارکت برای حفظ و ترمیم فضای سبز11

میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز12

میزان حساسیت به مسائل زیست محیطی13

میزان فعالیت به کارهای باغ داری14

میزان عالقه مندی به کاشت درخت و فضای سبز15

میزان شناخت گونه های گیاهی بومی16

میزان شناخت از کاربرد گونه های گیاهی بومی17

میزان کنجکاوبودن نسبت به محیط طبیعی پیرامون18

تعداد سازمان های حامی بیوفیلیک محلی19

تعداد پروژه های آزمایشی و ابتکاری بیوفیلیکی20

درصد بودجۀ محلی برای حفاظت از طبیعت، تفریح و سرگرمی، آموزش وپرورش و فعالیت های مربوطه21

میزان آموزش های زیست محیطی توسط سازمان ها22

میزان ارتباط برنامه های شهرداری با فعالیت های زیست محیطی23

جدول 3 . اهمیت متغیرهای مؤثر الگوی بیوفیلیک، متناسب با ساختار محیط شهر در محور گردشگری دریاچۀ مهارلو. مأخذ:  نگارندگان.

دسترسـی  نوین،کیفیـت  فناوری هـای  نفـوذ  مؤلفه هایـی همچـون 
بـه خدمـات، کیفیـت و کمیـت فرصت هـای شـغلی بـه وجود آمده و 
کمیـت درآمدهـا دارای بیشـترین تفـاوت با حد مطلوب تعریف شـده 

ست. ا
منظر  • از  بیوفیلیک  شهرسازی  تحقق  میزان  ارزیابی 

محیط اجتماعی
ارزیابـی میـزان تحقـق شهرسـازی بیوفیلیـک از منظـر محیط 
اجتماعـی در محـور گردشـگری دریاچـۀ مهارلو نشـان می دهد 
رعایـت حقـوق  اجتماعـی،  و  فـردی  امنیـت  مؤلفه  هـای  کـه 
شـهروندی، سـالمت اجتماعی و فرهنگی، روابـط اجتماعی بین 
مردم و سـطح اطالع رسـانی ازمیانگیـن کمتری برخـوردار بوده، 
اما مؤلفۀ سـطح آرامش و سـرزندگی مردم و سـطح حس تعلق 

بـه مکان بیشـتر از میانگین تعیین شـده هسـتند. 
بـا توجـه بـه هـدف تدویـن شـاخص های ارتقـای کیفـی محور 
بیوفیلیـک؛  الگـوی  اسـاس  بـر  مهارلـو  دریاچـۀ  گردشـگری 

شـاخص هایی که بررسـی شد در سـه حوزۀ اجتماعی، اقتصادی 
و فیزیکـی صـورت گرفـت و در جمع بنـدی ایـن سـه حـوزه 
تأثیرگذارترین شـاخص های بیوفیلیک را )سـازمان ها و نهادهای 
بیوفیلیـک، نگرش و آگاهی، فعالیت های حـوزه بیوفیلیک و زیر 
سـاخت ها( در تدویـن الگوی بیوفیلیک در شهرسـازی دانسـت 

.)5 )تصویر 

بحث
انجام شـده در مبانـی نظـری پژوهـش  اسـاس مطالعـات  بـر 
و طراحـی  برنامه ریـزی  در  کـه  اصولـی  مهم تریـن  از  برخـی 
شهرسـازی بیوفیلیـک بایـد مدنظـر قـرار گیـرد عبارت انـد از: 
 ،CO2 آب وهـوا، انـرژی تجدیدپذیـر به منظور عـدم انتشـار گاز
شـهر فاقـد مـواد زائد و زبالـه، آب، منظر، باغچه و تنوع زیسـتی 
شـهری، حمل ونقـل پایـدار و فضـای عمومـی خوب: شـهرهای 
فشـرده و چندمرکـزی، مصالح محلـی و پایدار بـا مصرف انرژی 



37 شمارۀ 11 زمستان 1401

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 3)11(، 30-39 / زمستان 1401

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 

 ارلومه ۀتدوین الگوی بیوفیلیک متناسب با ساختار محیط شهر در جهت ارتقای کیفیت زندگی در محور گردشگری دریاچ
 

شهرسازی بیوفیلیک ۀدیدگاه اندیشمندان حوز  بیوفیلیک مالحظات اصول شهرسازی مهارلو  های شهرسازی بیوفیلیک در ارتباط با ساختار شهر و کیفیت زندگی در محوربررسی شاخص  
 

 محیط اجتماعی

 امنیت فردی و اجتماعی

 روابط اجتماعی بین مردم

 سالمت اجتماعی و فرهنگی

 رعایت حقوق شهروندی

 سطح ارامش و سرزندگی مردم

 سطح حس تعلق به مکان

 محیط اقتصادی

فناوری نوین کیفیت دسترسی به 
 خدمات

 توزیع خدمات و امکانات

 گذاریکمیت و کیفیت سرمایه

 کمیت درآمدها

 های شغلیکیفیت و کمیت فرصت

 سطح اطالع رسانی از رویدادها

 های زندگی هزینه
 

کیفیت دسترسی به محیط های 
 ورزشی و تفریحی 

 کیفیت و کمیت مبلمان

کیفیت بهداشت محیطی و جمع 
 آوری زباله

 های بهداشتی و درمانی زیر ساخت

 زیر ساخت های گردشگری 

 شبکه حمل و نقل دسترسی به
 

 سازگاری کاربری ها 
 

 چشم اندازهای طبیعی

 به فضای سبزدسترسی 

 محیط و فضای فیزیکی

 محیط فیزیکی

 آب

 آب و هوا 

 منظر
 

 پذیر به منظور عدم انتشار گازانرژی تجدید
 کربن

 اتخاذ بهترین روش و آموزش و آگاهیی

 رهبری و حکمروایی شهری 

 مین مواد غذایی محلی  أت

 ساختمان و بخش های سبز

 های موجودسازی بخشتراکم و مقاوم

 حمل و نقل پایدار و فضای عمومی مطلوب

 فشرده و چند مرکزیشهرهای 

 مصالح بومی و پایدار

 ایجاد جوامع سرزنده

 هویت و حس تعلق به مکان

 باغچه و تنوع زیستی شهری

Wilson 
 

Frank Lieyd Wright 

Erich Fromm 

Beatley 

Littke 

Birkeland 

 های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری مهارلو ثیرگذاری شاخصأبررسی میزان ت
 

 زیر ساخت ها و شرایط الزم بیوفیلیکها و نهادهای سازمان ها و آگاهینگرش های بیوفیلیکفعالیت

تصویر 5. شاخص های شهرسازی بیوفیلیک، مالحظات شهرسازی و دیدگاه متخصصین. مأخذ:  نگارندگان.

کـم، تراکـم و مقاوم سـازی بخش هـای موجـود، سـاختمان ها و 
بخش های سـبز با اسـتفاده از اصول طراحی منفعل، برنامه هایی 
بـرای ایجـاد جوامع سـرزنده و سـالم با کاربری مختلـط، زنجیرۀ 
تأمیـن مواد غذایی محلی، میـراث فرهنگی، هویت و حس تعلق 
بـه مکان، رهبری و حکمروایی شـهری، اتخـاذ بهترین روش ها و 

آمـوزش، پژوهـش و آگاهی.

نتیجه گیری
در دهه هـای اخیـر لـزوم پرداختـن بـه بعـد جدیدی از توسـعه 
تحـت عنـوان بعد زیسـت محیطی باهـدف مدیریـت و نگهداری 
سـاختارهای  و  تحـوالت  بـه  جهت دهـی  و  طبیعـی  منابـع 
رشـد و فنـاوری و تأمیـن نیازهـا و رضایتمنـدی همـۀ نسـل ها، 
بیش ازپیـش احسـاس می شـود؛ شهرسـازی بیوفیلیـک یـک 
مفهـوم جدیـد بوده و به عنـوان پاسـخی در برابر ایـن تحوالت و 
نیازهای توسـعۀ شـهری مطرح  شـده اسـت. انـگارۀ اخیر معتقد 
بـه اسـتفاده و حفظ طبیعـت و عناصر طبیعی در مقیاس شـهر، 
منطقه، محله و حتی سـاختمان اسـت. با توجه بـه اهمیت ابعاد 
زیسـت محیطی شـهرها همه ساله بهترین شـهرهای زیست پذیر 

جهان توسـط مؤسساتی همچون مرسـر1 و اکونومیست2 انتخاب 
می شـود همیـن امر اهمیـت توجه به مسـائل این حوزه از شـهر 
را بیش ازپیـش برجسـته می سـازد. ازآنجا کـه محیـط زیسـت 
طبیعـی تـوان اکولوژیکـی محدودی را برای اسـتفادۀ مـردم دارد 
و اکوسیسـتم های طبیعـی نظیـر زیسـت بوم دریاچـۀ مهارلـو از 
گنجینه های زیسـتی منطقه محسـوب می  شـود، بنابراین حفظ 
آن هـا برای نسـل بعدی هم ضـرورت دارد؛ بنابرایـن بهره  گیری از 
اصول گردشـگری پایدار و طراحی بیوفیلیک در طراحی و آماده -

سـازی منطقۀ گردشـگری مهارلو از اولویت های اساسی محسوب 
شـده و می  توانـد به عنـوان شـاخصی مهـم در سـنجش کیفیت 
زندگـی منطقـه مطرح شـود. بنا بر آنچه مطرح شـد هـر دو نوع 
شـاخص  های عینی )کشـاورزی ارگانیک و همسـو با زیست بوم و 
شـرایط اقلیمی منطقـه، طراحی منظر طبیعـی دریاچه، کیفیت 
دسترسـی  ها و شـبکۀ جاده ای، توان و درآمد اقتصادی سـاکنین 
منطقـه و...( و ذهنـی )رضایت سـاکنین از طراحی منظر دریاچه، 
سـالمت و بهداشـت، امنیـت موجـود در منطقـه و...( در کیفیت 
زندگـی در منطقـۀ گردشـگری مهارلو وجـود دارد کـه باید مورد 
سـنجش قرارگرفتـه و بهبـود یابـد. در انتهـا در تدویـن الگـوی 
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بیوفیلیـک متناسـب بـا سـاختار محیط شـهر در جهـت ارتقای 
کیفیـت زندگـی بر اسـاس این الگو )تصویر 6(، شـش اسـتراتژی 
بـرای ایـن امـر در برنامه ریزی ها پیشـنهاد می شـود کـه عبارت اند از:

- ایجـاد سیسـتم مدیریتـی یکپارچه با محوریت توسـعۀ گردشـگری 
پایدار منطقـۀ مهارلو،

- اتخاذ استراتژی ای زیرساختی مبتنی بر شهرسازی بیوفیلیک،

- توسعۀ بخش کشاورزی مبتنی بر زیست بوم منطقه،
- تقویـت سیسـتم های اجتماعـی و مشـارکت مردمـی و آمـوزش 

اجتماعـی در راسـتای حفاظـت از اکوسیسـتم منطقـه،
تدبیـر اسـتراتژی های رفتاری و سـبک زندگـی نظیر باالبـردن درصد 

سـفرهای پیاده،
- توجه به عناصر و فرم های طبیعی موجود در منطقۀ در طراحی ها،

تصویر 5. الگوی بیوفیلیک متناسب با ساختار محیط شهر در جهت ارتقای کیفیت زندگی. مأخذ: نگارندگان.

پی نوشت ها
 Economist Intelligence Unit (EIU).2  /Mercer Quality of Living Survey .1
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