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Background: In current century, climate change has become one of the most important global 
challenges, which is mainly due to the human activities and also the lack of attention to its 
environmental consequences. The negative consequences of climate change at various levels –
from local to international- have caused various actions in response to these changes in forms of 
climatic reduction and climatic adoption in recent years. In this regard, some urban approaches 
have responded to these challenges by using their principles that biophilic urbanism is one of 
them. Biophilic city can improve the quality of environment and also effects on responding to 
the challenges of climate change by using the natural features. 
Objectives: This research investigates the nature of climate changes and review the compact 
city, blue urbanism, carbon-neutral city, renewable city and biophilic urbanism approaches and 
measure the biophilic capabilities of Tonekabon city (as a case study) in response to climate 
changes. 
Methodology: This research has descriptive and analytical method based on documentary 
studies, observation and also survey. The meta- SWOT technique is also used for analysis. 
Results: Among eleven biophilic capabilities which response to the climate changes, the two 
capabilities “protection of green space” and “urban forests conservation” and “urban greening 
programmes” have the most effects on responding to climatic changes particularly flood event in 
Tonekabon city. Also prioritizing the urban environmental development in urban development 
plans in coastal areas such as Tonekabon can provide the necessary backgrounds to overcome 
climatic challenges. 
Conclusion: Utilizing the capabilities of the biophilic city approach can be effective in combating 
climate change in coastal cities of northern Iran such as Tonekabon. The biophilic capabilities of 
these cities, especially forests and urban green spaces, play an important role in reducing the 
phenomenon of warming and floods.  

Highlights: 
Utilizing new approaches of urbanism in Iranian cities. 
The importance of climate change and how biophilic urbanism response. 
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تغییرات اقلیمی،  ها:کلید واژه
رویکردهای شهری، شهرسازی 

های بیوفیلیک، وقوع بیوفیلیک، قابلیت
 سیل

های های جهانی تبدیل شده است که عمدتا ناشی از فعالیتبه یکی از مهمترین چالش در قرن حاضر تغییر اقلیمله: ئبیان مس

-باشد. پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در سطوح مختلف محلی تا بینمحیطی آن میانسانی و همچنین عدم توجه به عواقب زیست

تغییرات در قالب کاهش یا انطباق اقلیمی صورت گیرد.  های اخیر اقدامات متعددی در پاسخ به اینالمللی باعث شده است تا در سال
اند که شهرسازی بیوفیلیک یکی از ها پاسخ دادهمندی از اصول خود به این چالشدر این راستا، برخی از رویکردهای شهری با بهره

تواند در زیست شهری می های طبیعی ضمن ارتقای کیفیت محیطمندی از عارضهباشد. شهر بیوفیلیک با بهرهاین رویکردها می
  های حاصل از تغییرات اقلیمی موثر واقع گردد.پاسخ به چالش

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت تغییرات اقلیم و مرور رویکردهای شهر فشرده، شهرسازی آبی، شهر کربن خنثی، شهر انرژی  هدف:

ر تنکابن )به عنوان نمونه موردی( را در پاسخ به تغییرات های بیوفیلیکی شهبپردازد و قابلیتتجدیدپذیر و شهرسازی بیوفیلیک می
 دهد.اقلیمی مورد سنجش قرار می

برای تحلیل نیز از  باشد.روشی توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی، مشاهدات و پیمایش می این تحقیق دارای روش:

 شود.تکنیک متاسوات استفاده می

 هایجنگل و سبز فضای از حفاظت"در میان یازده قابلیت بیوفیلیکی پاسخگو به تغییرات اقلیم در شهر تنکابن دو قابلیت : هایافته

اولویت  همچنین ویژه وقوع سیل دارند.ثیر را در پاسخ به تغییرات اقلیمی بهأبیشترین ت "شهری سبزسازی هایبرنامه" و "شهری
 غلبه بر جهت الزم بسترهای تواندمی شهری در نواحی ساحلی همچون تنکابن توسعه هایطرح در زیست محیطی توسعه به دادن

 .سازد فراهم را اقلیمی هایچالش

تواند در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی در شهرهای ساحلی شمال های رویکرد شهر بیوفیلیک میمندی از قابلیتبهره: گیرینتیجه

ها و فضای سبز شهری، نقش مهمی در کاهش پدیده های بیوفیلیکی این شهرها به ویژه جنگلقابلیتثر باشد. ؤایران نظیر تنکابن، م
 گرمایش و بروز سیل دارند.

 نکات برجسته:
 مندی از رویکردهای جدید  شهرسازی در شهرهای ایرانی بهره

 اهمیت تغییرات اقلیمی و نحوه پاسخگویی شهرسازی بیوفیلیک به آن

 
رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تأکید بر شهرسازی بیوفیلیک،  تحلیل نقش(. 1455. )زهرا سادات سعیده ،زرآبادی و حمید ،ماجدی ،الدن ،ملکی ارجاع به این مقاله:

 doi: 10.22124/upk.2020.13045.1211 .161-141 ،(1)5 ،شهرسازی دانش. پژوهی: شهر تنکابن مورد
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 له ئبیان مس
جمعیت شهرها،  شدن، افزایش مدرن روند ادامه و شروع آوری،فن و صنعتی هایفعالیت گسترش تاکنون، بیستم قرن ابتدای از

ای، تخریب گلخانه گازهای انتشار تأثیر تحت هاآلودگی انواع بروز محیطی و زیست بعد به توجه عدم به منجر غیره مصرف انرژی و
در این میان، نواحی ساحلی بیش از سایر نواحی در معرض طیف  .است اقلیم تغییر پدیده بروز و نهایتاً شده اراضی باز و طبیعی

های مرتبط با تغییر اقلیم قرار دارند که شامل تغییر دمای اقیانوس، از دست رفتن بوم و مخاطرات طبیعی از قبیل وسیعی از محرک
ها اقدامات متعددی های اخیر در پاسخ به این چالشدر سال .(8181، 8)فیشر استل سطح آب دریاها و بروز سیها، افزایش طوفان

است. در این میان، برخی از رویکردهای شهرسازی نیز به دنبال ای و محلی صورت گرفتهالمللی، منطقهدر سطوح مختلف بین
 ان به شهرسازی بیوفیلیک اشاره نمود. از طرفی دیگر،تواند، از جمله این رویکردها میهای مذکور بودهکاهش و یا انطباق با چالش

هستند  سیل مواجه وقوع احتمال به ویژه افزایش ناشی از تغییرات اقلیمی محیطی هایچالش شهرهای ساحلی در شمال ایران با
 بر مبتنی شهری توسعه هایطرح در رویکردهای جدید از مندیبهره که است حالی در (. این8931، )رحمانی، عزیزیان و صمدی

 کاهش همچون مثبتی اتتأثیر کالبدی، نیازهای پاسخگویی به تواند ضمنمی بیوفیلیک، شهرسازی همچون محیطیزیست تفکرات
رو مطالعه و ارزیابی نقش راهبردهای شهرسازی بیوفیلیک در پاسخ به تغییرات اقلیمی از این باشد. اقلیمی داشته تغییرات انطباق با و

آن در مواجهه با تغییرات  تأثیرویژه شهرسازی بیوفیلیک و است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رویکردهای مذکور بهحائز اهمیت 
ات این تأثیر. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با روشی توصیفی بر اساس مطالعات اسنادی، ماهیت و استاقلیمی شهر تنکابن 
عنوان شهری که های بیوفیلیک در شهر تنکابن )بهردهای شهری مرتبط، قابلیتشود. سپس ضمن توصیف رویکتغییرات بررسی می

شود(، از طریق پیمایش مورد سنجش قرار های سبز و آبی متنوع، جزو شهرهای بیوفیلیک محسوب میبا برخورداری از عارضه
 شود.های پیمایش نیز با تکنیک کیفی متاسوات، تحلیل میگیرد. یافتهمی

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری
اقلیم  تغییرات به پاسخ در بیوفیلیک نقش شهرسازی بررسی خصوص در به علت جدید بودن رویکرد شهر بیوفیلیک، مطالعات

 از یکی عنوانبه را بیوفیلیک شهر «سنگاپور در آن کاربرد و سبز شهرسازی» مقاله در( 8184) 8نیومن مثال، برای. است محدود
 زیرساخت سبز از بخشی عنوان به طبیعی فرایندهای از شهرها این است معتقد و کندمی معرفی سبز رسازیشه هفتگانه هایویژگی
 از بسیار سبز و شناختیبوم هایعارضه و هانظام برگیرنده در سبز زیرساخت کنند و مزایای زیادی به همراه دارند.می استفاده

 دشومی هوا پاکسازی و اقلیم تعدیل باران است که منجر به آب مدیریت و یآورجمع پاک، آب شهری، هایجنگل تا آبی هایحوزه
 مطرح «شهری طراحی و ریزیبرنامه با طبیعت کردن یکپارچه بیوفیلیک، شهرهای» کتاب در( 8188) 9بیتلی(. 8184)نیومن، 

 راهبرد بیوفیلیکی برای را بیشتری حمایت اقلیم، تغییر جدی بسیار و بلندمدت بالقوه اثرات خصوص در اخیر هاینگرانی که کندمی
 در( 8189) نیومن و بیتلی همچنین(. 49 ،8188است )بیتلی،  کرده فراهم ،(جنگلی پارک شامل) هادهندهاتصال زمینه در شهرها

 آوریتاب در را اقلیم تغییر و بیوفیلیک شهر بین ارتباط و اشتراک «آور هستندتاب و پایدار شهرهای بیوفیلیک، شهرهای» مقاله
 اقلیم و بالیای تغییر با رویارویی در منظر اجتماعی آوریایجاد تاب به بیوفیلیک شهر شرایط به دستیابی که معتقدند و دانندمی

 با مواجهه در را بهتری شرایط سبز، فضاهای و هاپارک تروسیع هایشبکه با شهرها ها،آن دیدگاه از. کرد خواهد کمک طبیعی
 کندمی بیان «بهشت جستجوی و بیوفیلیک شهر» مقاله در( 8182) 4یانگ(. 8189)بیتلی و نیومن،  دارند بلندمدت در لیماق تغییرات

 برای بیوفیلیک شهرهای توانایی معادل که هستند بهشتی رفتارهای اخالقی، و زیبا زندگی و اجتماعی تناسب معتدل، اقلیم که
 (.8182)یانگ،  است هاگونه تعداد افزایش عی واجتما ستیز تقلیل اقلیمی، تغییرات کاهش

 بیوفیلیک رویکرد با شهری ریزیبرنامه» است: کتاب شده منتشر بیوفیلیک شهرسازی به ارتباط در کتاب دو تاکنون نیز ایران در
 و سالم شهر بر مروری ضمن کتاب این. است شده نگارش خادمی، و فرد ضرغام زیاری، توسط 8934 سال در که «(محور طبیعت)

 از ناشی عمدتاً که پردازدمی خصوص این در جهانی تجارب و بیوفیلیک شهر معیارهای بیان به بیوفیلیک، شهر با مرتبط هاینظریه
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 .../ ملکی و همکارانرویکردهای شهری در تحلیل نقش

 زیاری،) دهدمی قرار بررسی مورد را سبز ونقلحمل توسعه مجزا، بخشی در انتها در و است بیتلی بیوفیلیک شهرهای کتاب ترجمه 
 توسط «(شهری ریزی برنامه و طراحی در طبیعت ادغام) شهر در بیوفیلیک» (. کتاب دوم  با عنوان8934 ادمی،خ و فرد ضرغام
 و( ساختمان مقیاس در) معماری بخش دو در را بیوفیلیک دیدگاه است که شده منتشر 8931 سال در زیاری و زادهحسن زیاری،
 قرار بررسی مورد همسایگی واحد سطح در سبز هایجداره و هابام ونهمچ مورد دو این تلفیق و( شهر مقیاس در) شهری طراحی

 .بیوفیلیک نه و است سبز شهرسازی از ناشی شده ارائه معیارهای عمده بخش اگرچه (.8931 زیاری، و زادهحسن زیاری،) است داده
تاثیر و  این چگونگی اما کنندمی هاشار اقلیمی تغییرات از ناشی اثرات کاهش در بیوفیلیک شهرسازی تاثیر بر فوق مطالعات

رو پژوهش در زمینه شناسایی عوامل بیوفیلیکی موثر بر تغییرات از این. است نگرفته قرار بررسی مورد تاکنون شناسایی عوامل آن
 این پژوهش بدان اشاره خواهد شد. اقلیم، موضوع جدیدی است که در 

 تغییرات اقلیم 
شود. دوره اول فاقد دانش نسبت به تغییرات اقلیمی بود. دوره ی به سه دوره بحران تقسیم میموضوع تغییر اقلیم از لحاظ زمان

های انسانی در زمین که منجر به افزایش فعالیت تأثیرتحت ( است، یعنی بروز بحران 8391دوم مربوط به دوران مدرن )از دهه 
تا  8331ها بود. دوره سوم نیز مربوط به دهه رات ناشی از فعالیتمربوط به خط گرایی شد. در این دوره، نگرانی عمدتاًزیستمحیط
، 8331از دهه  (.8189، 8الرحمان)ایشاق های متنوع کاهشی و بروز بحراناستاست یعنی دوران شکست در سی 8188سال 

آغاز  را هاییاین راستا حرکتهایی پیرامون تغییر اقلیم کردند و در المللی شروع به بحثنهادهای علمی محلی، ملی، دولتی و بین
بر ایالت و ملت، اظهار داشت که تغییر  بانک جهانی درخصوص توسعه مبتنی 8181در سال  (.8189، 8بولکی و بتسیل) نمودند

با شکست دوره سوم، از  (. 8181، 9بانک جهانی) استاقلیم، تنها یک موضوع محلی نیست و به یک موضوع جهانی تبدیل شده
الش جهانی است و لذا با کند که تغییر اقلیم یک چچهارم تعریف شده است. دوره مذکور به این نکته اشاره میوره د 8188سال 

 (.8189الرحمان، )ایشاق توان به آن پاسخ دادمی مشارکت جهانی

 عوامل منجر به بروز تغییرات اقلیمی در نواحی شهری
، 4)مسیحناشی از تغییر در انرژی خورشید یا چرخه اوربیتال کره زمین است صورت طبیعی رخ دهد که تواند بهتغییر اقلیم می

های انسانی منجر به تغییرات ترین مصادیق فعالیتیکی از مهم های انسانی مرتبط است.حال، بیشتر عوامل به فعالیتبا این .(8181
در گزارش (. 8189، 1)امیلسون و اودجه سانگاست ای و افزایش آن و در نتیجه تشدید گرمایش اقلیمی، انتشار گازهای گلخانه

 مصرف افزایش شود،می جهانی گرمایش به منجر که ایگلخانه گازهای انسانی منابع ترین( مهم8188) 2ملل متحد جامع هبیتات
ملی همچون در نواحی شهری عوا است.ذکر شده صنعتی هایفعالیت تأثیر تحت گازها انتشار و اراضی کاربری تغییرات انرژی،
(. 81-3 ،8188متحد،  هبیتات ملل) شوندای میونقل باعث افزایش میزان گازهای گلخانهوساز و حملهای صنعتی، ساختفعالیت

شوند، عبارتند از فرم و گسترش شهری، شیوه (، عواملی که در شهرها منجر به تغییر اقلیم می8113) 9از دیدگاه کمال و رابرت
های تجدیدناپذیر در تغییرات اقلیمی را به ویژه در نواحی بیتلی نیز نقش انرژی  (.8113 کمال و رابرت،) زندگی و منابع انرژی

های انسانی منجر های فسیلی بزرگترین تهدیدها را برای تغییر اقلیم ایجاد کرده است. فعالیتکند: اتکا به سوختساحلی مطرح می
 (.9 ،8184)بیتلی، گذارند می تأثیر PHای آب و سطوح اند که بر دمبه تغییر اقلیم در دریا شده
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 تغییر اقلیم بر نواحی شهری تأثیر
بر  که اثرات مستقیم، 8به اعتقاد زری. شوندبندی میدستهمستقیم و غیرمستقیم به دو بخش  این اثراتبندی کلی، در یک دسته    

 بستگی دارند شهریکیفیت محلی و تراکم محیط  ،تند و به موقعیتخواهد گذاشت، متنوع هس تأثیرشده بافت کالبدی محیط ساخته
های زمین و های الیهشدن یخشامل آب ، اثرات غیرمستقیم تغییرات اقلیمی بر شهرها8نودر تحقیق وامسلر و الوس .(8181زری، )

های ین باعث آسیب به محیطو ا استهای آبی است که ناشی از افزایش سطح آب دریا های زیرزمینی و سفرهافزایش سطح آب
های شود. اثرات دیگر عبارتند از: افزایش بیماریلغزش میها، خطوط ریلی و همچنین زمینها، خانهشده نظیر بزرگراهساخته

 منفی بر رشد شهری پایدار و شدت گرفتن بالیای تأثیرواگیردار، کاهش ایمنی در برابر سیل، عرضه ناکافی آب و انرژی و در نتیجه 
 (. 8188)وامسلر و الوسون،  طبیعی

گذار تأثیرگذارد. ابعاد می تأثیربافت شهری بر وقوع مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم، ، (8189) 9، برینک و ریورااز دیدگاه وامسلر
یری مستقیم گشکل( 8واسطه اثر بافت شهری بر اقلیم شهری، ( شدت مخاطرات موجود به8بافت شهری بر وقوع بالیا عبارتند از: 

واسطه جزئیات معماری، سازمان ساختارها در فضا، اقدامات زندگی شهری و لغزش بهسوزی و زمینآتش مخاطرات جدید، عمدتاً
( افزایش 4نتیجه افزایش قرارگیری در معرض مخاطرات،  ( گسترش بافت شهری به سمت نواحی مستعد مخاطره و در9غیره، 

( ایجاد 1دلیل نزدیکی کاربری اراضی به عملکردهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، به احتمال ترکیب مخاطرات، عمدتاً
دلیل فرایندهای پویای پی الگوهای مخاطرات بهدر( تغییرات پی2ای و واسطه  افزایش انتشارات گازهای گلخانهمخاطرات جدید به

( به ارتباط بین موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهرها با 8181) 4ونگ، چانگ و چکانگ. (8189وامسلر، برینک و ریورا، ) شهرنشینی
های مختلف جهانی ها، نواحی ساحلی بیشتر در معرض تغییرات اقلیمی )در مقیاسکنند. از نظر آنتغییرات اقلیمی اشاره می

تغییرات  ساحلی شهرهای عتقدند در( م8181) 1، لمن و فوتون میجر  (.8181کانگ، چانگ و چونگ، ) ای و محلی( قرار دارند،منطقه
 هااکوسیستم و ساکنین بر هاطوفان شدت و دریا آب سطح افزایش اثرات سایر و شور آب نفوذ فرسایش، اقلیمی نظیر سیل،

 شهرهای در ویژهبه بالیا بهبود و انطباق کاهش، امر در هااقیانوس و سواحل مدیریت برای را هاییکه چالش هستند گذارتأثیر
ات وسیعی بر تأثیرکند که تغییرات اقلیمی ( بیان می8188) 2سولکی(. 8181 )میجر، لمن و فوتون، کنندمی ایجاد چککو

نتایج حاصل از دیدگاه  (.8188)سولکی،  های حیاتی و جمعیت شهر، افزایش دما، وقوع سیل و افزایش سطح دریا داردزیرساخت
 است: 8یم به شرح جدول نظران در خصوص اثرات  شهری تغییر اقلصاحب

 
 8 جدول

 ات تغییر اقلیم بر نواحی شهری  از دیدگاه صاحبنظرانتأثیربندی جمع 
 یاثرگذار نحوه سال)ان( / صاحبنظر فیرد

 بر زیرساخت های حیاتی و جمعیت شهر در راستای افزایش دما، وقوع سیل وسیع تر و افزایش سطح دریا تأثیر (8188 ،سولکی) 8

8  

 (8188 ،و الوسن وامسلر)
ها، شده، آسیب به بزرگراههای ساخته، آسیب به فونداسیون محیطهای زیرزمینیآب افزایش سطح ها،شدن یخآب

 برابر سیل، عرضه ناکافی آب و انرژی  های واگیردار، کاهش ایمنی درها، خطوط ریلی و افزایش بیماریخانه

، برینک و ریورا، وامسلر ) 9

8189) 

آمیز، گذاری تغییرات اقلیمی از قبیل گسترش شهری به سمت نواحی مخاطرهتأثیرشهری در  نقش بافت

 شود.ای که منجر به افزایش وقوع بالیا میوساز در این نواحی، افزایش مصرف و انتشار گازهای گلخانهساخت

 ،چونگ و چانگ ،کانگ) 4

8181) 

 منجر که زمین پوشش در تغییر و دریا آب سطح افزایش ها،رودخانه دلتای در زمین ساحلی: نشست شهرهای در

 شود.می آبی الگوهای تغییر و سمی مواد معرض در قرارگیری نیتروژن، شدنغنی به

 ،فوتون و لمن ،میجر) 1

8181) 

  هاطوفان شدت و دریا آب سطح افزایش اثرات سایر و شور آب نفوذ فرسایش، ساحلی: سیل، شهرهای در
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 ی پاسخگو به تغییرات اقلیمیرویکردهای شهر 
 بروز علل کاهش بر اقلیمی کاهش .هستند انطباقی و کاهشی راهبردهای ،اقلیمی تغییرات به عمومی پاسخ دو به طور کلی

 راهبردهای اگرچه. نمایدمی اشاره آینده در اقلیمی تغییرات با سازگاری بر اقلیمی انطباق کهدرحالی کند،می تاکید اقلیمی تغییرات
 اقلیمی تغییرات به موفق پاسخ اما شوند،می ارائه محلی مقیاس در غالباً انطباقی راهبردهای و تروسیع مقیاس در عمدتاً کاهشی

اهمیت موضوع از طرفی دیگر،  .(8189، 8)کاالفاتیس است شهری نواحی در انطباقی و کاهشی راهبردهای همزمان کاربرد شامل
های اخیر، برخی از رویکردهای شهرسازی در پاسخ به است تا در سال حی شهری، باعث شدهتغییر اقلیم و عواقب آن در نوا

 ترین رویکردها نسبت به تغییر اقلیم به شرح زیر است:های ناشی از آن ارائه شوند. نحوه ارتباط برخی از مهمچالش

 شهر فشرده

یاناکو ) های تغییر اقلیم پاسخ دهدتواند به چالشود، میشلحاظ پایداری محسوب میجا که فشردگی بهترین فرم شهری بهاز آن
محیطی دلیل اهداف زیستکند و بهبر مباحث تغییر در فرم شهری تاکید می موضوع شهر فشرده عمدتاً در واقع، .(8189، 8ساالتاو 

رویکرد  براین،عالوه (. 8181، 9اپکینزو ه ، جوینتویلیامز) اکسیدکربن، با تغییر اقلیم سازگاری داردخود از قبیل کاهش انتشار دی
های روزانه و در نتیجه کاهش مصرف سوخت شهر فشرده به کاهش وابستگی به خودروی شخصی و کاهش جدایی فضایی فعالیت

ت آور است و قابلی، بلکه شهری است که در زمینه آب، تاباستسوی شهرهای کم کربن تنها تحولی بهکند. این دیدگاه نهاشاره می
  (. 8182، 4)لنون و اسکات کندها حفاظت میانطباق با خطرات تغییر اقلیم را دارد و از یکپارچگی فرایندهای طبیعی و اکوسیستم

 شهرسازی آبی

شود که بیشتر هایی درخصوص حساسیت مدرن محیطی محسوب میشهرسازی آبی یک حوزه طبیعی از روش رویکرد جدید
کند. نیاز به مقابله با افزایش سطح آب دریا های دولتی تاکید میریزی شهری و اولویتیانوس، برنامهصورت راهبردی بر مباحث اقبه

های جدید و است که بسیاری از شهرهای ساحلی در جستجوی روش تر برای انطباق با تغییر اقلیم باعث شدههای خالقو یافتن راه
ها، کمربند سبز است که شامل کمربند آبی نیز ین باشند. یکی از این ایدهریزی و طراحی مرتبط با آب و زمجذاب برای برنامه

اندازها برای آینده محیط شهری و تبدیل شدن آن به محیط های جامع و چشمشود و در واقع اثرات اقیانوس را در طرحمی
ها در کناره ساحل، بام عبارتند از سبزراههای دیگر اند. ایدهتر در نزدیکی اقیانوس دخیل کردهپذیرتر و پرورش محیط سالمزیست

توجهی است تا باعث پایداری نواحی های فسیلی( به طرق قابلآبی و بام سبز. شهرسازی آبی به دنبال اصالح رژیم انرژی )سوخت
 .(89-9  ،8184)بیتلی،  ساحلی و کاهش و انطباق با تغییرات اقلیمی شود

 شهر کربن خنثی

پذیر تبدیل شوند. دو راهبرد اصلی برای تبدیل به آور و زیستتغییرات اقلیمی به شهرهای کم کربن، تابشهرها باید در پاسخ به 
تواند از طریق میکه  استهش سطوح مصرف انرژی شهری های فسیلی و کاشهرهای کم کربن، ایجاد جایگزین برای سوخت

)کامن و  های شهری حاصل شودبن از جمله افزایش پارکآوری، مداخالت رفتاری و مشارکت در امور کرابزارهای کارامد فن
 با تکنولوژی کردنیکپارچه چون است، اجرا درحال ساختمان سطح در کربن رساندن حداقلدر بسیاری از شهرها به .(8182، 1سانتر

 در تولید افزایش باعث بلکه است، انرژی در جوییصرفه به مربوط تنهانه آن مزایای و است ترساده جدید هایساختمان
 (.8181شود )نیومن، می سبز اداری هایساختمان

 شهر انرژی تجدیدپذیر

 انرژیعبارت دیگر،  به(. 8181)نیومن، سازد تا اثرات منفی بر اکولوژی، کاهش پیدا کند انرژی تجدیدپذیر شهر را قادر می
 هایسوخت اثرات و استفاده کهدرحالی کنند، ایجاد را یاسرزنده و سالم هایمحیط شهرها دهد تاتجدیدپذیر این امکان را می

تواند منجر به پایداری شهری در ابعاد صورت یکپارچه در شهر میکاربرد انرژی تجدیدپذیر به .رسانندمی حداقلبه را فسیلی

                                                           
1 Kalafatis 
2 Yiannakou and Salata 
3 Williams, Joynt and Hopkins 
4 Lennon and Scott 
5 Kammen and Sunter 



818 

 

 

 1711 بهار ،136-174، 1شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

از: کاهش انتشار کربن،  های تجدیدپذیر در شهر عبارتندمحیطی، اجتماعی و اقتصادی شود. چهار مزیت استفاده از انرژیزیست
کامن ) طور مستقل و تشویق همبستگی و سرمایه اجتماعیبه مندی از انرژی محلییرساخت، بهرهگذاری بیشتر در نوسازی زسرمایه

 (. 8182و سانتر،

 شهر بیوفیلیک 

بیتلی در سال  ولین بار توسطشهرهای پایدار و سبز، برای ا تأثیرو تحت  8مندی از فرضیه بیوفیلیاایده شهر بیوفیلیک با بهره
گیرد، نیازهای اساسی ارتباط روزانه ریزی و مدیریت خود، طبیعت را در نظر میمطرح شد. شهر بیوفیلیک در طراحی، برنامه 8181

دهد. همچنین شهر های طبیعی را تشخیص میهای محیطی و اقتصادی طبیعت و سیستمانسان با طبیعت و بسیاری از ارزش
توانند از طریق ترکیب شرایط فیزیکی و زیرساخت خود و زیستی است. بنابراین شهرهای بیوفیلیک میدارای تنوع بیوفیلیک

)بیتلی،  ها تشریح شوندهای حکمروایی، ظرفیت و تعهدات نهادها و ادارات آنها و همچنین اولویتهای ساکنین، آگاهی آنفعالیت
ای از جهان طبیعی به صورت ک اصالح و بهبود اتصال به طبیعت، ایجاد تجربههدف اصلی از شهرسازی بیوفیلی (.14 ،8188

، شهرسازی بیوفیلیک به عنوان یک رویکرد 9به اعتقاد لیتکه (. 8182، 8و یانگ است )کلرتبخشی یکپارچه از زندگی متداول شهر 
و از این رو، به تقویت  است ی نقاط قوتبرای ایجاد چشم اندازهای عمومی و درک بسیاری از مزایای طبیعت در شهرها، دارا

 .(8182 یانگ و دشا، پردازد )لیتکه،ریزی فضای سبز شهری میامهجایگاه برن

 حالهای شهر بیوفیلیک ارائه شده است. با اینبه دلیل جدید بودن این رویکرد، مطالعات محدودی در خصوص معیارها و ویژگی
حکمروایی و  دانش و رفتار بیوفیلیک و نهایتاًهای بیوفیلیک، فعالیت و زیرساخت بیوفیلیک،شرایط عبارتند از:  عیار اصلی آنچهار م

انرژی تجدیدپذیر که از  الف(: عبارتند ازسه ویژگی اصلی شهرهای بیوفیلیک  (. همچنین8189)بیتلی و نیومن،  نهادهای بیوفیلیک
جویی مین نیاز شهروندان، باعث صرفهأورش مواد غذایی که ضمن تپرب( شود، توده، حاصل میگرمایی و زیستخورشید، باد، زمین

)نیومن،  کندهایی برای اقتصاد فراهم میاستفاده از مصالح ساختمانی بومی که فرصت ج(9شود و های جابجایی میدر هزینه
های گیاهی و جانوری ههای محیطی )مثل گونعارضه الف(است:  برای طراحی بیوفیلیک نیز شش رویکرد تعریف شده . (8181

الگوها و  ج(های ارگانیک، گیاهی و جانوری(، های طبیعی و فرمسازی عارضههای طبیعی )مثل شبیهها و شکلفرم ب(شاخص(، 
نور و فضا )مثل نور طبیعی،  د(های متفاوت(، های مشابه در مقیاسفرایندهای طبیعی )مثل تغییرپذیری حساس، رشد و تغییر، فرم

بر مکان )مثل اتصال فرهنگی به مکان، استفاده از مواد بومی روابط مبتنی  ه(ذیری فضایی، فضاهای انتقالی داخل و بیرون(، تغییرپ
 )بالدوین، انداز و پناهگاه، نظم و پیچیدگی، ابداع و امنیتروابط استنتاجی بشر با طبیعت مثل چشم و(و محلی، حس و روح مکان( و 

 و هابام از مندیتوان به بهرهترین ابزارهای شهر بیوفیلیک در پاسخ به تغییرات اقلیمی نیز میز مهما. (8188، 4پاول و کلرت
 فضای ها،پارک گیاهی، زیرساخت کوچک، هایپارک خیابان، و ساختمان پیرامون گیاهی پوشش انداز،سایه درختان سبز، دیوارهای

بنابراین،  (. 8181،  1چنووس ریو، دشا، هارگریوز و هارگروز) ری اشاره نمودشه هایشهری و آبراهه کشاورزی و مزارع خطی، سبز
تواند منجر به ارتقای کیفیت کننده طبیعت با شهر دارد و راهبردهای آن میدهنده و یکپارچهنقش اتصال شهرسازی بیوفیلیک

جدید شهری  ل از مرور کلی رویکردهای نسبتاًنتایج حاص های تغییرات اقلیمی گردد. زیست شهری از جمله مقابله با چالشمحیط
 :است 8که به تغییرات اقلیمی پاسخگو هستند، به شرح جدول 
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5 Chenoweth Reeve, Desha, Hargreaves and Hargroves 
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 8 جدول 
 بندی رویکردهای شهرسازی پاسخگو به تغییرت اقلیمیجمع

 میاقل رییتغ بر یگذارریتأث نحوه ییپاسخگو ابزار دگاهید فیرد
 یاگلخانه یگازها انتشار کاهش یعموم ونقلحمل بافت، یفشردگ و تراکم فشرده شهر 8

8 
 یآب یشهرساز

 
(، یلیفس یها)سوخت یانرژ میو کمربند سبز، اصالح رژ یآب کمربند

 سبز بام و یآب بام ساحل، کناره در هاسبزراه
 یریدر جهت جلوگ یآب یهااز عارضه  حفاظت

 ایاز بروز بال

9 
 یخنث کربن شهر

 
 دیتول کاهش یبرا برتر یهاینولوژتک از یریگبهره درخت، کاشت

 ریدپذیتجد یهایانرژ مثل کربن
 کربن انتشار فیتوق

4 
 یانرژ یدارا شهر

 ریدپذیتجد
 ،ییگرمانیزم ،یدیخورش یانرژ مثل ریپذدیتجد یهایانرژ از استفاده

 رهیغ و تودهستیز باد،
 یاگلخانه یگازها دیتول کاهش

1 
 کیلیوفیب شهر

 

 ارائه مختلف، سطوح در سبز یفضا و یعیطب یاراض از حفاظت
ساختمان و  ،یعرضه انرژ یهابخش در کاهش و یانطباق یراهبردها

 یشهر یهاکاشت درختان و جنگل ،یتوسعه شهر

 کربن، کردن یخنث ش،یگرما شدت کاهش
 یمیاقل طیشرا با انطباق

 .است 9ح جدول همچنین نتایج مطالعات محدود اندیشمندان حوزه شهرسازی بیوفیلیک، به شر

 
 9 جدول

 نتایج مطالعات خصوصیات شهر بیوفیلیک و ارتباط آن با تغییر اقلیم از منظر اندیشمندان 

 میاقل رییتغ با ارتباط بیوفیلیک شهر خصوصیات سال ،)ان(نظرصاحب ردیف

8 
 (8188 ،یبیتل)

 
 و رفتار بیوفیلیک دانشبیوفیلیک،  یهافعالیت بیوفیلیک، زیرساخت و شرایط

 بیوفیلیک یو نهادها یحکمروایو نهایتا 
 یهاتیفعال ،یآب و سبز رساختیز

 یشهر یزیربرنامه ،یعموم

9 
 (8189، نیومن و یبیتل)

 
 یزندگ یهاشرایط و زیرساخت بیوفیلیک، رفتارها، الگوها، اقدامات و شیوه

 بیوفیلیک یو نهادها یحکمروای بیوفیلیک، دانش و رفتار بیوفیلیک،
 یهاتیفعال ،یآب و سبز رساختیز

 یشهر یزیربرنامه ،یعموم

4 
 ،کاالبرس و کلرت)

8181) 
 همزمان یراهکارها ،یبهزیست ،یسالمت تناسب، طبیعت، با ارتباط به توجه

 یمعمار یکپارچه و یدرون ارتباط تقویت،
- 

 یبوم مصالح و یموادغذای تجدیدپذیر، یانرژ یدارا شهر (8181، نیومن) 1
 یشهر یکشاورز ،یانرژ بخش سه
 (انطباق و)کاهش  یبوم مصالح و

 
، کلرت و پاول بالدوین،)

8188) 
 

 و الگوها ،یطبیع یهاشکل و هافرماز  یگیربهره ،یطبیع یهاعارضه وجود
 طبیعت به وابسته روابط و فضا و نور ،یطبیع یفرایندها

 یهاعارضه عت،یطب بر یمبتن کالبد
 یعیطب

9 
 دشا، و،یر چنووس)
، هارگروز و وزیارگره

8181) 

 یگیاه پوشش انداز،سایه درختان سبز، یدیوارها و هابام از یمندبهره
 ها،پارک ،یگیاه زیرساخت کوچک، یهاپارک خیابان، و ساختمان پیرامون

 یشهر یهاآبراهه ،یشهر یکشاورز و مزارع ،یخط سبز یفضا

 هر یمزایا و بیوفیلیک یابزارها
 میاقل رییتغ به پاسخ در کدام

 )کاهش(
 

( و 8189مندی از دیدگاه بیتلی و نیومن )های شهر بیوفیلیک و ارتباط آن با تغییرات اقلیم، به ویژه با بهرهبا توجه به ویژگی
در قالب مدل  گانه شهرسازی بیوفیلیک در پاسخ به تغییرات اقلیمیهای یازده(، در این تحقیق شاخص8181)همکاران چنووث و 

 ارائه شده است. 8 شکل لیلی به شرحتح
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 پژوهش یلیتحل مدل. 8شکل 

 پژوهش روش
آوری شوند، روش جمعها به صورت توصیفی مطرح میتحلیلی است. در بخش مبانی نظری که داده -توصیفی ،روش این تحقیق

کابن از پیمایش استفاده شد. بر های شهر بیوفیلیک در تن. در بخش  تحلیل جهت سنجش قابلیتاستبه صورت مطالعات اسنادی 
نامه میان پرسش84نفر(،  81این اساس، با تکیه بر جدول مورگان و بررسی تعداد متخصصین موجود در محدوده مورد نظر )

 شود.استفاده می 8متخصصین امور شهری در تنکابن توزیع شد. برای تحلیل از روش کیفی متاسوات
 8روالاتکامل یافته تکنیک سوات است که برای نخستین بار توسط اگ زی راهبردی و نمونهریمتاسوات، تکنیکی جدید در برنامه

 از منظور .است شکل گرفته منابع بر مبتنی دیدگاه نوعی به و خارج به داخل رهیافت اساس معرفی شد. این مدل، بر 8188در سال 
 شرایط آیندۀ بهبود در و گروه قرار دارد یک اختیار در که است بینس مزیت نوع هر و مثبت هایها، ویژگیدارایی ها،توانایی منابع،

 خود راهبرد فرایند هدایت برای -مثل شهر -سازمان یک منظر، این از(. 8934 است )بدری، رضوانی، ترابی و ملکان، مؤثر هاآن

 برود. در پیش خارجی محیط در یزیآمموفقیت طور به دارد انتظار که صورتی در کند، مراجعه خود درونی هایقابلیت به باید

 بندیاولویت پویا راهبردهای تدوین در بیرونی عوامل جذب دیدگاه با را هاقابلیت و منابع این، 9وی آر آی او معیارهای نتیجه،

 .( 8188، 4اگاروال، گرسل و پال)کند می

 این برای شوند.می شناسایی داخلی عوامل از مستقل طور به سازمان )مثل شهر( محیط با مرتبط عوامل ،متاسوات مدل در

 گسترش احتمالی خطرات همچنین و روپیش هایفرصت شناسایی برای تحلیل این .گرددمی استفاده 1پستل روش از شناسایی

کند می محیط ناشناخته ابعاد سوی از محتمل خطرات کاهش به اقدام سازمانی کار یک با نتیجه، در است. موثر مجموعه هر
تناسب راهبردی در واقع خروجی  شود.می عملیاتی 2راهبردی تناسب ۀاید نهایت، در (.8934 ،و چراغی ، خاوریان گرمسیرییرضا)

 ۀهم به این راهبردها دهد.راهبردی را ارائه می هایاولویت از فهرستی افزار متاسوات و به صورت شکل است کهنهایی نرم
 (. 8188 ل و همکاران،)اگاروا است وابسته پیشین هایارزیابی

                                                           
1 Meta- SWOT 
2 Agarwal 
3 VRIO 
4 Agarwal, Grassl and Pahl 
5 PESTEL 
6 Strategic Fit 
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با توجه به ماهیت کیفی پژوهش و همچنین جهت شناسایی ابعاد بیوفیلیکی موثر در پاسخ به تغییرات اقلیمی، الزم به ذکر است که  
-یتبه عبارت دیگر، عوامل یا قابل مندی از روش تحلیل متاسوات و نتایج حاصل از آن در قالب نقشه راهبردی، قابل توجیه است.بهره

 شوند.افزار مربوطه شناسایی میدر پاسخ به تغییرات اقلیمی از طریق تحلیل کیفی متاسوات و نتایج حاصل از نرممؤثر های بیوفیلیکی 

 محدوده مورد مطالعه
 1نفر )وبسایت شهرداری تنکابن،  11494کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  8/81با وسعت  شهر ساحلی تنکابندر این تحقیق 

های های طبیعی متنوع و برخورداری از شاخصعنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است. وجود عارضهبه، (8931ردین فرو
...( باعث شده است تا تنکابن در این ، درختان میوه در حاشیه خیابان وهای انبوه، کشاورزی شهری)رودخانه، نهر، جنگل بیوفیلیکی

 نظر گرفته شود.  تحقیق معادل یک شهر بیوفیلیک در
(، وقوع پدیده گرمایش که تحت تأثیر تغییرات شرایط 8931مطابق با پرسش از متخصصین اداره آبیاری تنکابن )در اردیبهشت 

ترین عامل در تغییرات اقلیمی این شهر محسوب ، مهماستهای شهری ای )دریای خزر( و تخریب جنگلوهوایی منطقهآب

 های بلند جنوبی شهر و در نتیجه تشدید بارش و وقوع سیلعث تشدید روند ذوب شدن برف قلهشود. افزایش سطح دما بامی

 .استهای مخرب ترین چالش ناشی از تغییرات اقلیمی در این شهر، وقوع سیلرو، مهمگردد. از اینمی

 و بحث  هایافته
 هاتحلیل یافته

مربوطه، ارائه  افزاروجه به مراحل روش تحلیل کیفی متاسوات و نرمنامه با تهای حاصل از توزیع پرسشدر این بخش، یافته
گانه مدلی تحلیلی هستند و تمامی مراحل های یازدهها( معادل شاخصنامه )قابلیتگردد. شایان ذکر است، سواالت پرسشمی

 تحلیل و جداول، مطابق با روش تحلیل کیفی متاسوات دنبال شده است.

 نابع ارزیابی م مرحله اول: 
مقابله با پدیده گرمایش، در مرحله نخست، سه هدف شهر بیوفیلیک )تنکابن( در پاسخ به تغییرات اقلیمی تعریف که عبارتند از: 

ای. بر اساس نظر متخصصین شهر تنکابن، هدف کاهش شدت وقوع ناگهانی رویدادهای طبیعی و کاهش میزان گازهای گلخانه
که اولویت مقابله با پدیده گرمایش به صورت طبیعی در اولویت باال قرار دارد، درحالی یکاهش شدت وقوع ناگهانی رویدادها

به  ای به صورت پایین قلمداد شد. علت این امر، تعدد و شدت بارش بارانمتوسط و اولویت کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه
-های یازدهگردد. وزن نسبی قابلیتها تعیین مینسبی قابلیت. پس از آن، وزن استهای مخرب ویژه در ابتدای پاییز و وقوع سیل

دهندگان )متخصصین امور شهری در تنکابن( و با روش تحلیل های دو به دو پاسخگانه بر اساس مدل تحلیلی، از طریق مقایسه
 باشد.می 4دست آمد. نتایج به شرح جدول ( بهAHPسلسله مراتبی )

 
 4 جدول

 شهر بیوفیلیکهای وزن نسبی قابلیت 
 اهمیت نسبی هاقابلیت

 141/1 های پاک در ساختمان و شهراستفاده از انرژی
 181/1 های فسیلیمدیریت مصرف سوخت

 183/1 های زیست محیطی جمعی و داوطلبانه برنامه
 119/1 آموزش در خصوص عواقب تغییرات اقلیمی

 883/1 های شهریحفاظت از فضای سبز و جنگل
 833/1 ای سبزسازی شهری هبرنامه

 824/1 های آبی حفاظت از عارضه
 119/1 مدیریت نواحی ساحلی در برابر وقوع سیل

 128/1 توسعه متراکم برای حفظ طبیعت
 123/1 اجرای قوانین سبز در پاسخ به تغییرات اقلیمی

 119/1 ونقل عمومی جهت کاهش تولید کربنحمل
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( و 883/1های شهری )حفاظت از فضای سبز و جنگلهای تعریف شده، به ترتیب بلیت، در میان قا4با توجه به جدول 
( جهت کاهش و انطباق با تغییرات اقلیمی در تنکابن 824/1های آبی )( و حفاظت از عارضه833/1های سبزسازی شهری )برنامه

های جمعی و داوطلبانه ( و برنامه181/1های فسیلی ). کمترین اهمیت نیز به مدیریت مصرف سوختهستنددارای بیشترین اهمیت 
 ( اختصاص دارد. 183/1)

 گیریمرحله دوم: شناسایی ابعاد رقابتی و تعیین واحد اندازه

ا توجه به تکنیک متاسوات، عبارت دیگر بمحیطی و عوامل کالبدی. بهدر این بخش، دو بعد رقابتی اصلی عبارتند از عوامل زیست
های بیوفیلیکی در دو بعد اصلی آباد و سلمانشهر( در زمینه قابلیترقابت بین تنکابن و شهرهای مجاور )رامسر، نشتارود، عباس

 شوند.بندی میمذکور دسته

 هامرحله سوم: ارزیابی توانایی

 (.1)جدول  گانه صورت گرفتن و شهرهای مجاور در یک طیف پنجها، مقایسه بین تنکابپس از تعیین ابعاد رقابتی و تعریف قابلیت
 

 1 جدول
 های شهر تنکابن در مقایسه با شهرهای رقیبوضعیت قابلیت

 سلمانشهر آبادعباس نشتارود رامسر هاتیقابل فیرد

 برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر شهر و ساختمان در پاک یهایانرژ از استفاده 8

 برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر یلیفس یهاسوخت مصرف تیریمد 8

 شتریب شتریب شتریب شتریب  داوطلبانه و یجمع یطیمح ستیز یهابرنامه 9

 برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر یمیاقل راتییتغ عواقب خصوص در آموزش 4

 شتریب برابر بایتقر شتریب شتریب یشهر یهاجنگل و سبز یفضا از حفاظت 1

 شتریب برابر بایتقر شتریب برابر بایتقر  یشهر یسبزساز یهابرنامه 2

 شتریب شتریب شتریب شتریب  یآب یهاعارضه از حفاظت 9

 برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر لیس وقوع برابر در یساحل ینواح تیریمد 1

 کمتر برابر بایتقر کمتر کمتر عتیطب حفظ یبرا متراکم توسعه 3

 برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر یمیاقل راتییتغ به پاسخ در سبز نیقوان یاجرا 81

 بربرا بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر برابر بایتقر کربن دیتول کاهش جهت یعموم ونقلحمل 88

 

محیطی جمعی و داوطلبانه بیشتر است و حفاظت بیشتری در خصوص های زیستتعداد برنامه، در شهر تنکابن، 1 بر اساس جدول
کیله و خطرپذیری بیشتر این شهر در برابر ترین دلیل آن، حجم باالی دِبی رودخانه چشمهگیرد که مهمهای آبی صورت میعارضه

ها و حفاظت بیشتری از جنگل ، در این شهر نسبت به شهرهای رامسر، نشتارود و سلمانشهر،بر این. عالوه استوقوع سیل 

برابر است و این ناشی از فاصله بیشتر  آباد تقریباًشود. در این زمینه قابلیت شهر تنکابن با شهر عباسفضاهای سبز شهری انجام می

. درخصوص استهای سرسبز و انبوه در نواحی جنوبی شهر ز جنگلبین کوه و دریا )اراضی سبز بیشتر( و همچنین برخورداری ا
ها، شهر تنکابن در وضعیت بهتری نسبت به نشتارود و سلمانشهر های سبزسازی شهری از جمله کاشت درخت در بدنه خیابانبرنامه

های صورت گرفته، نقشه مقایسهدر پایان این مرحله، با توجه به . است آباددارد و در شرایط مشابه با شهرهای رامسر و عباس
 .(8)شکل  رقابتی ترسیم شد
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 لیتحل افزارمستخرج از نرم کیلیوفیب شهر یهاتیقابل یرقابت نقشه .8شکل 

       
 زا های بیوفیلیکی تعریف شده در شهر تنکابن،قابلیت و منابعدر پایان این مرحله، از دیدگاه مبتنی بر منابع استفاده شد. بدین منظور، 

ها بر اساس مورد بررسی قرار گرفت )مطابق با ماهیت تکنیک متاسوات(. تحلیل بودن جایگزین و غیرقابل دناپذیریتقلی بودن، نظر نادر
، موافق و بسیار موافق( انجام شد. این طیف توسط روش متاسوات ارائه شده است بدون نظرتایی )بسیار مخالف، مخالف، طیف پنج

 (. 2)جدول 
 

 2 جدول
 بررسی دیدگاه مبتنی بر منابع در شهر تنکابن

 ینیگزیجارقابلیغ یریدناپذیتقل یابیکم هاتیقابل فیرد

 نظر بدون مخالف مخالف اریبس شهر و ساختمان در پاک یهایانرژ از استفاده 8

 نظر بدون نظر بدون مخالف اریبس یلیفس یهاسوخت مصرف تیریمد 8

 نظر بدون نظر بدون مخالف اریبس  داوطلبانه و یجمع یطیمح ستیز یهابرنامه 9

 موافق موافق موافق یمیاقل راتییتغ عواقب خصوص در آموزش 4

 موافق موافق موافق یشهر یهاجنگل و سبز یفضا از حفاظت 1

 موافق موافق موافق  یشهر یسبزساز یهابرنامه 2

 موافق موافق موافق  یآب یهاعارضه از حفاظت 9

 موافق موافق موافق لیس وقوع برابر در یساحل یواحن تیریمد 1

 نظر بدون نظر بدون مخالف عتیطب حفظ یبرا متراکم توسعه 3

 مخالف مخالف مخالف یمیاقل راتییتغ به پاسخ در سبز نیقوان یاجرا 81

 مخالف مخالف مخالف کربن دیتول کاهش جهت یعموم ونقلحمل 88

 

های پاک در ساختمان و شهر، مدیریت استفاده از انرژیفت در خصوص کمیابی سه قابلیت ، میزان مخال2بر اساس جدول     
ترین دلیل برای مهم .های زیست محیطی جمعی و داوطلبانه، در شهر تنکابن بسیار باال بودهای فسیلی و برنامهمصرف سوخت

این امر مؤید های ستون تقلیدناپذیری )پاسخاست رها ها در سایر شهمخالفت با کمیابی چنین راهکارهایی، امکان استفاده از آن
های شهری، ها نظیر آموزش در خصوص عواقب تغییرات اقلیمی، حفاظت از فضای سبز و جنگلکه سایر قابلیتباشد(. درحالیمی

دارای  بلکه عمدتاً تنها امکان کمیابی دارند،های آبی و مدیریت نواحی ساحلی نههای سبزسازی شهری، حفاظت از عارضهبرنامه
جغرافیایی این شهر و برخورداری از  -که این ناشی از شرایط اقلیمی هستندویژگی تقلیدناپذیری و غیرقابل جایگزینی نیز 

 .استهای آبی و سبز متفاوت )در مقایسه با سایر شهرها( عارضه
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 مرحله چهارم: تحلیل پستل

 برای طرفی از و یستن مستقیم صورت به آن کنترل به قادر طالعهم تحت ۀمحدود که را عواملی باید مرحله چهارم در

 اهمیت کم متوسط، مهم، مهم، بسیار اسمی گروه پنج در عوامل این نمود. وزن است، تعیین حیاتی و ضروری این شهر موفقیت

 تأثیر میزان باید تأثیر نستو شناسی مطرح شد، در تحلیل پستل درطورکه در فصل روشگردد. همانمی تعیین اهمیت کم بسیار و

 افزایش احتمال ۀدرج باید افزایش، احتمال ستون در تعیین شود. شهر تنکابن )با توجه به تغییرات اقلیمی( موفقیت در عوامل این

 در شهر مورد این رفع بودن اضطراری میزان باید ضرورت، ۀدرج ستون در و کرد تعیین ریزی برنامه ۀدور طول در را عوامل این

 .استبیانگر نتایج تحلیل پستل  9نمود. جدول  بررسی ار
 

 9 جدول
 نتایج تحلیل پستل در تنکابن 
  زانیم هاتیقابل فیرد

 یگذارریتأث

 احتمال درجه

 شیافزا

 زانیم

 اضطرار

 ادیز کم ادیز اریبس  یکالبد توسعه برابر در یطیمحستیز توسعه به دادن تیاولو 8

 ادیز متوسط ادیز اریبس خزر هیحاش یشهرها در یمیاقل راتییغت با مقابله برنامه نیتدو 8

 متوسط متوسط ادیز اریبس میاقل رییتغ اثرات با مقابله یبرا الزم یمال منابع و بودجه اختصاص 9

 کم باال ادیز شتریب وسازساخت به ازین و تیجمع شیافزا 4

 کم باال ادیز یخاکستر رساختیز گسترش 1

      
دست آمده از تحلیل پستل )همراه با های بهشده در این تحلیل، عوامل بیرونی هستند. دادهذکر شد، عوامل مطرح همانطور که

 برابر در محیطیزیست توسعه به دادن گذاری اولویتتأثیردهد که میزان مشاهدات و بررسی پژوهشگر در این زمینه( نشان می
که احتمال شود، درحالیو توجه به این امر، ضروری تلقی می استلیمی بسیار زیاد در غلبه این شهر بر معضالت اق کالبدی توسعه

محیطی و اهمیت عواقب آن در فرایند ترین دالیل آن، عدم توجه به بعد زیستکه یکی از مهم استاین اولویت با گذر زمان کم 
 شهرهای در اقلیمی تغییرات با مقابله برنامه گذاری تدوینتأثیر. همچنین میزان استهای توسعه شهری در ایران تدوین طرح

خزر در کاهش معضالت اقلیمی شهر تنکابن به عنوان یک شهر ساحلی، بسیار مهم و ضروری ارزیابی شد، اگرچه  دریای حاشیه
ی مربوطه هاای سازماناحتمال و امکان تدوین این طرح، متوسط قلمداد شد و این ناشی از عدم توجه دیدگاه کالن ملی و منطقه

. سومین عامل استوهوایی ایران( نسبت به عواقب تغییرات اقلیم در منطقه شمالی زیست و دفتر تغییرات آب)نظیر سازمان محیط
گذاری آن بسیار باال تأثیراقلیم که  تغییر اثرات با مقابله برای الزم مالی منابع و بودجه بیرونی مور نظر عبارت است از اختصاص

های موقع طرحکه احتمال اختصاص بودجه در آینده و میزان ضرورت آن متوسط قلمداد شد. عدم تدوین بهحالیارزیابی شد در
های موضعی و موضوعی )از جمله ساماندهی نواحی مجاور توسعه شهری )نظیر طرح جامع جدید شهر( و اجرای کامل پروژه

 باشد.دلی کمبود بودجه، موید این امر میرودخانه( به
منفی بر کاهش معضالت اقلیمی شهر تنکابن دارند، عبارتند از افزایش جمعیت و  تأثیروه بر سه عامل مذکور، دو عاملی که عال

های اخیر شهر تنکابن عالوه بر افزایش طبیعی جمعیت، به های میدانی، در سالگسترش زیرساخت خاکستری. با توجه به برداشت
پذیری باالیی مواجه یمی )به ویژه از نواحی گرم و خشک مرکز و جنوب کشور(، با مهاجرتهای اقلدالیل مختلف از جمله مهاجرت

ویال(، نیاز به خدمات بیشتر را افزایش داده  که تبدیل اراضی سبز و کشاورزی پیرامون به محیط کالبدی )عمدتاًبوده است، ضمن آن
مستقیم  تأثیره است. برای مثال قطع درختان و کاهش فضای سبز در تغییرات اقلیمی شهر تبدیل شدمؤثر است و به عاملی منفی و 

گذاری این امر بر معضالت تأثیرهای غیرطبیعی و وقوع سیل دارد. بنابراین میزان بر افزایش دمای شهر و در نتیجه تشدید بارش
ز زیاد است. در زمینه زیرساخت اقلیمی تنکابن باال است و البته با توجه به شرایط فعلی، امکان افزایش جمعیت در آینده نی

های جدید )نظیر جاده ساحلی بر معضالت اقلیمی این شهر، باال مطرح شد و با توجه به روند احداث راه تأثیرخاکستری نیز میزان 
 .استگذاری آن در آینده نیز باال است اگرچه ضرورت آن کم تأثیردر دست احداث(، امکان 
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 مرحله پنجم: سنجش تناسب راهبردی 

گیرد. به عبارت دیگر، میزان ها در عوامل محیطی صورت میپذیری منابع و تواناییتأثیردر این مرحله، مقایسه دو به دو 
گانه بیوفیلیکی شهر تنکابن از ها و منابع یازدهگانه محیطی )مطرح شده در مرحله قبل( بر قابلیتگذاری هر یک از عوامل پنجتأثیر

 1 باشد. نتایج به شرح جدولتایی )بسیار کم تا بسیار زیاد( میها بر اساس طیف پنجشود. پاسخمی دهندگان ارزیابیسوی پاسخ
 است.

 
 1 جدول

 های بیوفیلیکی شهر تنکابنگذاری عوامل محیطی بر قابلیتتأثیر 

ف
ردی

 

 هاتیقابل

دادن به  اولویت
توسعه زیست 

محیطی در برابر 
 توسعه کالبدی

تدوین برنامه 
ا تغییرات مقابله ب

اقلیمی در 
شهرهای حاشیه 

 دریای خزر

اختصاص بودجه 
و منابع مالی الزم 

برای مقابله با 
 اثرات تغییر اقلیم

افزایش 
جمعیت و 

نیاز به 
وساز ساخت

 بیشتر

گسترش 
زیرساخت 
 خاکستری

 کم متوسط زیاد زیاد متوسط شهر و ساختمان در پاک یهایانرژ از استفاده 8

 کم متوسط متوسط زیاد متوسط های فسیلیتمدیریت مصرف سوخ 8

 کم زیاد متوسط متوسط زیاد  داوطلبانه و یجمع یطیمح ستیز یهابرنامه 9

 زیاد زیاد متوسط زیاد زیاد آموزش در خصوص عواقب تغییرات اقلیمی 4

 زیاد زیاد زیاد زیاد بسیار زیاد های شهریحفاظت از فضای سبز و جنگل 1

 زیاد زیاد زیاد زیاد بسیار زیاد ازی شهری های سبزسبرنامه 2

 متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد های آبی حفاظت از عارضه 9

 متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد مدیریت نواحی ساحلی در برابر وقوع سیل 1

 زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد توسعه متراکم برای حفظ طبیعت 3

 زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد یمیاقل اترییتغ به پاسخ در سبز نیقوان یاجرا 81

 متوسط متوسط متوسط زیاد متوسط کربن دیتول کاهش جهت یعموم ونقلحمل 88

 
ها و را بر حفاظت از جنگل تأثیرمحیطی در برابر توسعه کالبدی، بیشترین ، عامل اولویت دادن به توسعه زیست1بر اساس جدول    

تدوین برنامه مقابله با تغییرات اقلیمی در  تأثیرزیاد است.  آن بر سایر موارد، نسبتاً تأثیردارد و های سبزسازی شهری همچنین برنامه
عوامل بودجه و همچنین افزایش  تأثیرزیاد است.  های بیوفیلیکی تعریف شده در تنکابن، عمدتاًشهرهای حاشیه خزر، بر قابلیت

عامل آخر یعنی گسترش زیرساخت خاکستری، بر برخی از  تأثیراست. های مذکور، نسبی )متوسط و زیاد( جمعیت بر قابلیت
محیطی جمعی و داوطلبانه، کم است، های زیستهای پاک و مدیریت مصرف سوخت و برنامهها نظیر استفاده از انرژیقابلیت
های ها و برنامهبلیت حفاظت از جنگلتمامی عوامل بر دو قا تأثیرکه . نکته مهم آناستآن بر سایر موارد نیز نسبی  تأثیرکه درحالی

 زیاد است. سبزسازی شهری، زیاد و نسبتاً

 یراهبرد نقشه میترس: ششم مرحله

اهداف بیوفیلیکی شهر در جهت کاهش معضالت ناشی از تغییرات  بر هاقابلیت و منابع گذاریتأثیر میزان باید این مرحله در
دهندگان( در ها و اهداف )توسط پاسخارزیابی نیز از طریق مقایسه دو به دو قابلیتشود. مجددا این  تعیین اقلیمی در شهر تنکابن

 بیانگر این ارزیابی است. 3شود. جدول تایی بسیار کم تا بسیار زیاد، حاصل مییک بازه پنج
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 3 جدول

 های بیوفیلیکی شهر تنکابن بر اهداف تعیین شدهگذاری قابلیتتأثیرارزیابی  

 هاقابلیت ردیف

 اهداف

مقابله با پدیده 

 گرمایش

کاهش شدت وقوع ناگهانی 

 رویدادهای طبیعی

کاهش میزان انتشار 

 ایگازهای گلخانه

 زیاد متوسط متوسط های پاک در ساختمان و شهراستفاده از انرژی 8
 زیاد متوسط زیاد های فسیلیمدیریت مصرف سوخت 8
 زیاد زیاد متوسط های زیست محیطی جمعی و داوطلبانه برنامه 9
 زیاد زیاد زیاد آموزش در خصوص عواقب تغییرات اقلیمی 4
 زیاد بسیار زیاد بسیار زیاد های شهریحفاظت از فضای سبز و جنگل 1
 زیاد بسیار زیاد بسیار زیاد های سبزسازی شهری برنامه 2
 متوسط بسیار زیاد بسیار زیاد های آبی حفاظت از عارضه 9
 متوسط بسیار زیاد بسیار زیاد حی ساحلی در برابر وقوع سیلمدیریت نوا 1
 متوسط زیاد زیاد توسعه متراکم برای حفظ طبیعت 3
 زیاد متوسط متوسط اجرای قوانین سبز در پاسخ به تغییرات اقلیمی 81
 زیاد متوسط متوسط ونقل عمومی جهت کاهش تولید کربنحمل 88

   
هدف اول و دوم تعریف شده در شهر تنکابن یعنی مقابله با پدیده گرمایش و همچنین  تأثیر دهد کهنشان می 3های جدول داده
های سبزسازی های شهری، برنامهطبیعی، بر چهار قابلیت حفاظت از فضای سبز و جنگل ناگهانی رویدادهای وقوع شدت کاهش

ل، بسیار زیاد است. از طرفی دیگر با توجه به اولویت های آبی و مدیریت نواحی ساحلی در برابر وقوع سیشهری، حفاظت از عارضه
ترین توان گفت که مهممی -که در مرحله دوم تعیین شد-های بیوفیلیکی تنکابن اهداف شهر و وزن )اهمیت نسبی( قابلیت

در اینجا سیل(، های پاسخگو به تغییرات اقلیمی در شهر تنکابن، به ویژه کاهش شدت وقوع ناگهانی رویدادهای طبیعی )قابلیت
 .است الذکرشامل چهار قابلیت فوق

نقشه  9شکل  .کندمی ترسیم را راهبردی نقشۀ خودکار صورت به افزارنرم قبلی، هایمقایسه و هاتصمیم به توجه با نهایت، در
 دهد.راهبردی شهر تنکابن با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می

 

 
 لیتحل افزارنرم از مستخرج نکابنت شهر یراهبرد نقشه. 9شکل
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بر شهر مؤثر های نارنجی بیانگر عوامل محیطی های شهر هستند و حبابدهنده قابلیتهای آبی نشان، حباب9در شکل  
های های شهری، برنامهباشند. با توجه به نقشه، در شهر تنکابن چهار قابلیت بیوفیلیکی حفاظت از فضای سبز و جنگلمی

های خارجی( های آبی و مدیریت نواحی ساحلی در برابر وقوع سیل، به عوامل محیطی )حبابری، حفاظت از عارضهسبزسازی شه
تر هستند و بیشتر سایر موارد قابلیت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی را دارند. در میان چهار قابلیت مذکور نیز، حفاظت از نزدیک

 های سبزسازی شهری در رتبه دوم قرار دارد.برنامههای شهری در رتبه اول و فضای سبز و جنگل
و محور عمودی بیانگر  اپذیری و تناسب قابلیت تعریف شدهدهنده کمیابی، تقلیدنعالوه بر این در نقشه مذکور، محور افقی نشان

رتبه نخست قرار  های شهری درمیزان و درجه تناسب راهبردی عوامل است. بر این اساس، قابلیت حفاظت از فضای سبز و جنگل
ترین گیرد که مهمهای سبزسازی شهری در رتبه دوم قرار می. برنامهاستهای پیرامون تنکابن ن امر حاکی از جنگلکه ای ؛دارد

های آبی نیز در رتبه سوم قرار دارد که ناشی از های شهری است. حفاظت از عارضهدلیل آن، وجود درختان نارنج در حاشیه خیابان
 . هنگام بارش استکیله جهت جلوگیری از طغیان سازی رودخانه چشمهساالنه و فصلی شهرداری جهت الیروبی و آمادهاقدامات 

کند. با  توجه به نقشه راهبردی های داخلی(، میزان تناسب با اهداف را مشخص میها )منابع و قابلیتاز طرفی دیگر، اندازه حباب
شده در شهر دارد. پس از های شهری بیشترین میزان تناسب را با هر سه هدف تعیین گلشهر، قابلیت حفاظت از فضای سبز و جن

های دوم و سوم قرار دارند. در ارتباط های فسیلی و آموزش در خصوص عواقب تغییرات اقلیمی در رتبهآن مدیریت مصرف سوخت
برابر توسعه کالبدی و همچنین محیطی در زیست توسعهدادن های نارنجی( نیز، بیشترین اهمیت به اولویتبا عوامل محیطی )حباب

 تدوین برنامه مقابله با تغییرات اقلیمی در شهرهای حاشیه خزر از جمله تنکابن، اختصاص دارد.

  گیرینتیجه

ویژه شهرسازی بیوفیلیک در پاسخ به تغییرات اقلیمی بود. مطالعات هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش رویکردهای شهری به
های انسانی قرار دارند. اثرات فعالیت تأثیرکه ناشی از عوامل طبیعی باشند، تحت نظری نشان داد که تغییرات اقلیمی بیشتر از آن

های ناشی از تغییرات این تغییرات بر شهرها بسیار گسترده و متفاوت است. در این میان، شهرهای ساحلی بیشتر در معرض آسیب
ین راستا رویکردهای جدید شهری با توجه به اهداف و ماهیت خود در جهت کاهش اثرات و یا انطباق با این اقلیمی قرار دارند. در ا

ترین این خنثی، شهر انرژی تجدیدپذیر و شهر بیوفیلیک از مهم -شهر فشرده، شهرسازی آبی، شهر کربناند. تغییرات عمل کرده
 هستند.رویکردها 

که به لحاظ زیستی، متنوع است  بیعی بکر( در داخل و پیرامون استعت )اراضی طشهر بیوفیلیک، شهری سرشار از طبی
های مختلف گیاهی و جانوری بومی( و به علت یکپارچگی و ادغام شهر با محیط طبیعی پیرامون )تلفیق محیط )برخورداری از گونه

هرسازی بیوفیلیک، فرایندهای طبیعی و طبیعی و محیط مصنوع(، مرز طبیعت پیرامون و حدود شهر در آن مشخص نیست. در ش
که در شهر بیوفیلیک با  ه استای در زیرساخت شهری دارد.  مطالعات اندیشمندان این زمینه نشان دادحضور طبیعت نقش عمده

مندی از طبیعت باشد. بهره تأثیرشود تا زیرساخت شهری تحت می های محیطی و اقتصادی طبیعت، تالشتوجه به ارزش
-ها، کاشت درخت و غیره و همچنین زیرساخت آبی همچون عارضهت سبز نظیر حفاظت و ارتقای اراضی باز و سبز، جنگلزیرساخ

 های آبی در داخل و پیرامون شهر، نقش مهمی در کاهش و انطباق با اثرات حاصل از تغییرات اقلیم در شهرها دارد. 

مقایسه  .استهای یک شهر بیوفیلیک های سبز و آبی( حائز ویژگیرضهویژه عاشهر تنکابن با برخورداری از زیرساخت سبز )به
دهد که این شهر نسبت به شهرهای رامسر، های بیوفیلیکی شهر تنکابن با شهرهای مجاور و رقیب نشان میوضعیت قابلیت

ترین ال مطالعات نشان داد که مهمح. با ایناستآباد رقیب آن، عباس ترینوضعیت بهتری قرار دارد و اصلی نشتارود و سلمانشهر در
 .استهای مخرب معضل حاصل از تغییرات اقلیمی در این شهر، تشدید وقوع سیل

محیطی در کیفی متاسوات نشان داد که سه عامل اولویت دادن به توسعه زیست ، تحلیلمهم در جهت شناسایی عوامل بیرونی
را بر کاهش معضالت حاصل از  تأثیراقلیمی و اختصاص بودجه، بیشترین  غییراتت با های مقابلهبرابر توسعه کالبدی، تدوین برنامه

های درونی نیز چهار قابلیت بیوفیلیکی حفاظت از در ارتباط با منابع و قابلیتتغییرات اقلیمی در شهر تنکابن دارند. از طرفی دیگر، 
ی ساحلی در برابر وقوع های آبی و مدیریت نواحضههای سبزسازی شهری، حفاظت از عارهای شهری، برنامهفضای سبز و جنگل
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از سایر موارد، قابلیت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی را دارند. در این میان اهمیت قابلیت اول یعنی حفاظت از فضای  سیل بیشتر
 .استهای شهری، بیشتر سبز و جنگل

تواند در جهت مقابله با های رویکرد شهر بیوفیلیک میابلیتمندی از قیابد که بهرهاین نتیجه دست می این تحقیق به نهایتاً
های بیوفیلیکی این شهرها به ویژه باشد. به عبارت دیگر، قابلیتمؤثر تغییرات اقلیمی در شهرهای ساحلی شمال ایران نظیر تنکابن، 

م در این زمینه، ایجاد بسترهای نکته مهمایش و بروز سیل دارند. ها و فضای سبز شهری، نقش مهمی در کاهش پدیده گرجنگل
های توسعه محیطی در طرحدهد که اولویت دادن به توسعه زیستنشان می ها. تحلیلاستالزم جهت تحقق اهداف بیوفیلیک 

-شود تا در پژوهشرو پیشنهاد میشود. از اینشهری در نواحی ساحلی همچون شهر تنکابن، گامی مهم در این زمینه محسوب می

های توسعه شهری در جهت کاهش و یا انطباق با تغییرات اقلیمی سنجی تحقق اهداف بیوفیلیکی در طرحبه امکانهای آتی 
 پرداخته شود.

 منابع 
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