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Aims The main purpose of the current study is to introduce forests and wild-life environment 
as a source of endless learning and of course in harmony with nature and natural structures 
to conceive, lead, guidance, implement and manage the regional planning system. A type of 
regional planning system that achieves the UN Millennium Development Goals with a deep 
understanding of ecosystem cultural services.
Instruments & Methods Research methodology is to explore the evidence of the selected 
case studies from among the emerging dominant exemplars of low-tech development projects 
in order to outline significant lessons from nature. “Logical argumentation” is selected as 
research strategy which is going to be developed by deductive approach and FGD (Focus Group 
Discussion) and snowball sampling in the cases of the forests and the wild-life environment.
Findings Nature, wild-life and ecosystem includes invaluable source of inspiration. Nature as 
a source of hidden geometry emphasizes on form and structure, management and process, 
cultural and spiritual, and recycling and upcycling.
Conclusion It is essential to sift to low-tech, green economy and low impact planning for 
biophilic regional planning; which includes holistic and comprehensive approach, planning for 
CES for better green economy, low-tech and soft development for environmentally-sensitive 
areas based on local circumstances, and classification of cultural services in natural ecosystems 
and reorganizing cultural benefits of ecosystem on the basis of environmental education 
program.
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  چکيده
 و گیاهی زیست هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی طبیعت و محیط: اهداف
طبیعت و پایان و البته هماهنگ با عنوان یک منبع الهام بیبه جانوری
یابی، راهبری، هدایت، اجرا و مدیریت نظام برای ایده طبیعیهای سازواره
ای که اهداف توسعه ریزی منطقهای است. نوعی از نظام برنامهریزی منطقهبرنامه

اکوسیستم محقق فرهنگی متحد را با درک عمیق از خدمات  ملل هزاره سازمان
  سازد.می

های منتخب (با از نمونهآمده دستپژوهش با بررسی شواهد بهها: روش ابزار و
جانوری، به  و گیاهی زیست های شاخص محیطانتخاب هدفمند) از میان نمونه

ورزد. در ادامه با الهام از آنها، پنهان آنها مبادرت می شناخت و توصیف هندسه
براساس راهبرد استدالل منطقی و تکنیک گلوله برفی در پنل خبرگان، مفاهیمی 

  نماید.سازگار مطرح میزیست ایطقهمن ریزیرا برای برنامه
حاوی  های طبیعیاکوسیستمجانوری و  و گیاهی زیست طبیعت، محیطها: یافته

قابل  سازگارزیست ایمنطقه ریزیپنهان و در برنامه مفاهیم ارزشمندی از هندسه
بیعت شامل طهندسه پنهان  از ترین مفاهیم مربوط به الهاماستفاده هستند. مهم

  بهیافت است. -عنوی و بازیافتم -رآیندی، فرهنگیف -ساختاری، مدیریتی -شکلی
جانوری،  و گیاهی زیست بهترین راه حفاظت و پاسداشت محیطگیری: نتیجه
آورد بوم سبز هایفناوری کاربرد بر تاکید با سازگارزیست ایمنطقه ریزیبرنامه
کارگیری ریزی پهنانگر، بهنگری و برنامهایه شامل جامعحلی که چهار پراه. است

توسعه  بر ظرفیت خدمات فرهنگی اکوسیستم برای توسعه متناسب با بوم، تاکید
یست ز محیط آموزش و آورد و آموزش مدیریتبوم سبز هایفناوری نرم و کاربرد

 نفوذ دارد.نفع و ذیهای ذیدر تعامل گروه
ای ریزی منطقهپنهان، خدمات فرهنگی اکوسیستم، برنامه هندسهکلیدواژه ها: 

  آوردبوم سبز هایسازگار، فناوریزیست
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  مقدمه
ای و صورت تراکم گازهای گلخانهبحران محیط زیست در عمل به

شود. موضوعی که همگان را به مشاهده میشدن زمین پدیده گرم
 ۲۰۱۵در  پاریس سوق داد. توافق ۱۹۹۷در سال  کیوتو سمت پیمان
ها بحث و کشمکش، یک برنامه اجرایی تنظیم کرد که پس از سال

اقلیم" با  تغییر در ملل سازمان نامه"پیمان در چارچوب ۲۰۲۰از سال 
 برای زمین، جو در ایگلخانه گازهای مقدار هدف پایدارسازی

جهان به اجرا  در آب و هوایی آتی افزایش مشکالت از جلوگیری
توان اینگونه می شده را به اختصارمفاهیم مطرح .]1-6[آیددرمی
کاهش مصرف انرژی و درنتیجه کاهش انتشار  بندی کرد کهجمع

محیط ریزی هماهنگ با ای در کنار الگوهای برنامهگازهای گلخانه

تنها راه ادامه حیات قابل قبول برای انسان  یدار،پا توسعهو  زیست
  شود.محسوب میدر این کره خاکی 

ای" همواره بر منطقه ریزیادبیات نظری و منابع معتبر "برنامه
 و اجتماعی اقتصادی، ضرورت هماهنگی آن با پایداری

ارند، درست در برابر نگرشی که در دوران دمحیطی تاکید زیست
 های صنعتیآلودگی شهری و زندگی گسترش موجب صنعتی انقالب

 حوزه در متفکران از نخستین هاوارد و گدساندیشمندانی چون  شد.
 ایجاد و طبیعت" و "شهر بین بودند که روابط ایمنطقه ریزیبرنامه
. با گذشت چندین ]7-10[انسانی را مورد بحث قرار دادند هایمحیط

 ریزیموضوع تعامل برنامه به نیاز و چند دهه، همچنان میزان
  شود.اس میای و محیط زیست بیش از پیش احسمنطقه
کننده دهنده و پشتیبانیترین منابع شکلمنتخبی از مهم ۱شکل 

  دهد.چارچوب مفهومی را نشان می
 هایسکونتگاه از یکی تحلیل در ]11[و همکاران کسماییکامران
ای نشان جلگه مناطق مرزی جغرافیای در گیالن بومی و شاخص

های زیستی و دادند که توجه به محیط زیست در طراحی مجتمع
سو شهرها مسکونی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. از یک

 ، توسعههستند و از سوی دیگر و مناطق شهری نیازمند توسعه
 شهرها و مناطق شهری، خطری بزرگ برای طبیعت و محیط رویهبی

 طبیعی شود و در عمل از تنوعجانوری محسوب می و یگیاه زیست
کاهد. ادبیات نظری توسعه نشان می هازیستگاه و هااکوسیستم

شی در پهنه سرزمینی، بخ انسان اقتصادی هایدهد که فعالیتمی
  .]12-14[او است معیشتی از وابستگی

انه انرژی بر وری و مصرف هوشمندپیشینه پژوهش بر اهمیت بهره
. زندگی ]15-24[دستیابی به معماری و شهرسازی پایدار تاکید دارد

وابسته منابع طبیعی برداری از به بهره جمعیت از کثیری روزمره قشر
است، منابعی که الزم است هم برای امروز مفید باشند و هم برای 

  های بعدی حفظ شوند.نسل
 ریزیبرنامهاخیر بیش از هر زمان دیگر، ادبیات  هایدهه در

تاکید کرده است.  زیست حفاظت از محیط ای بر لزوممنطقه
 گرفته نیز قرار جهانی و المللیبین موضوعی که مورد توجه مجامع

"توسعه نرم" و  دهنده آن است کهپیشینه پژوهش نشان .است
توسعه هایی بسیار مهم در دستیابی به "اقتصاد فرهنگی" بخش

 .]15[شوندمحسوب می یطیمحزیستو  یاجتماع ی،اقتصاد یدارپا
 سازمان ملل متحد شامل هشت هزاره توسعه اهداف و هاآرمان
 هااین آرمان .به تصویب رسید ۲۰۰۰ سال است که در مشترک هدف
 به یافتنگرسنگی، دست و شدید فقر بردناهداف شامل ازبین و

 و جنسیتی برابری ترویج و همگانی، گسترش ابتدایی آموزش
مادران،  سالمت کودکان، بهبود مرگ کردنزنان، کم توانمندسازی

 پایداری ها، تضمینبیماری دیگر و ماالریا، توبرکلوز ایدز، با مبارزه
 توسعه هستند. این برای جهانی مشارکت زیست و گسترش محیط
]25-شوندمعرفی و اجرایی می شاخص ۶۰ و هدف ۲۱ با آرمان هشت

را نشان  ایمنطقه ریزیطبیعت در نظام برنامهالهام از  ۱ جدول .35[
  دهد.می
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  یچارچوب مفهوم کنندهیبانیدهنده و پشتمنابع شکل نیتراز مهم یمنتخب )۱شکل 

  
	ایمنطقه ریزیالهام از طبیعت در نظام برنامه )۱ جدول

  توصیه عملی  بنیان حکمی  مبنای فکری  دوره  سرآغاز  نحله و مکتب
  خودیابی در طبیعت  طبیعت قلمروی الهی  عرفان با طبیعت  کهن  شرق دور  گرای طبیعیدرون
  محوشدن در طبیعت  خداانگاری طبیعت  تناسخ و بازگشت روح به طبیعت  قدیم  خاورمیانه  گرای طبیعیبرون
  بندکشیدن طبیعتتسلط و به  ای خطرناک و سرکشطبیعت پدیده  استفاده حداکثر از طبیعت انقالب صنعتی  غرب  جوسلطه
  الگوگیری و تقلید از طبیعت  انسان طبیعت منبع الگوی  طبیعت منبع الهام شکلی  مدرن  غرب  گراییطبیعت
  هماهنگی و تکمیل طبیعت  گاه خداوندطبیعت تجلی  هماهنگی روح انسان با طبیعت  گرایش نوین گرایش نوین  سازگاریزیست

  
توسعه  الگوی در پژوهشی با عنوان "تبیین ]36[و همکاران طباطبائی
 بر تاکید با استان تهران در فعالیتی هایخوشه طریق از ایمنطقه
 از همواره که ایمنطقه کنند که توسعهپذیری" بیان میرقابت
است موضوعی  برخوردار ایمنطقه ریزیبرنامه در فراوانی اهمیت

 از آوردبوم الگویی طبیعی، تبیین است که با مفاهیمی چون قابلیت
عملکردی  ساختاری روابط و هاجریان فعالیتی و تحلیل هایخوشه

همچنین بر ضرورت هر چه  ]36[و همکاران طباطبائیهمبسته است. 
 ایمنطقه ریزیعنوان عاملی مهم در برنامهبیشتر توجه به بوم به

  هماهنگ با محیط زیست تاکید دارند.
 یابیمکان در پژوهشی نشان دادند که امروزه ]37[زرآبادی و خلیجی
 از یکی توسعه، اهداف تحقق راستای در هایکاربر  مناسب
است. الگویی  ایمنطقه و ملی سطوح در ریزیبرنامه هایضرورت

و  تقلیل را محیط ناهنجار بر اقتصادی، اثرات که عالوه بر فواید
  .دهدمی کاهش
طبیعت را یک جاذبه در پژوهش خود،  ]38[و همکاران حسینیافصح

 مقصد مکانی رقابت بر کهگردشگری بسیار مهم و اساسی دانستند 
 گردشگری مقصد در پذیریرقابت از آنجایی که. گذاردمی تاثیر
 پایه بر است که چندبعدی و پیچیده نسبی، مفهوم یک عنوانبه

 در رشد به رو عالقه یک به شدنتبدیل حال در دارد، قرار پورتر نظریه
 برای مهم مفاهیم دارای و گردشگری پژوهشگران میان

  است. گذارانسیاست
ریزی پایدار در پژوهشی نشان دادند که برنامه ]39[و همکاران پیران

کالبدی، به  و اجتماعی اقتصادی، زیستی، های محیطدر حوزه
پایدار شامل  ونقلوابسته است. حمل و مناسب پایدار ونقلحمل

 سرعت، یا سیر زمانمدت ونقل،حمل هایشیوهمفاهیمی همچون 
 امنیت و رفاه باال، بسیار ایمنی سفر، موقع به انجام سفر، هزینه
  آنها است. برای جاذبه و مسافران باالتر

 همه طراحی نیز بیان کردند که معیارهای ]40[و همکاران اسالمی
 بومی معماری در اعمال قابلیت گراییبوم کنونی نیازهای با شمول
  دارد. را پایدار

موجود، براساس مرور بر  تحقیقاتی خالهای و نظرهاتحلیل اختالف
های عملی ادبیات تخصصی موضوع اعم از منابع نظری و تجربه

دهنده آن است که نگاه به "خدمات اکوسیستم" و "خدمات نشان
 یدارتوسعه پابع اساسی برای عنوان منفرهنگی اکوسیستم" به

بسیار مورد تاکید است و این  یطیمحزیستو  یاجتماع ی،اقتصاد
 به توجه با تاثیرگذار هستند. انسانی رفاه بر اکوسیستمی خدمات
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   ۱۳۹۹ پاییز، ۳، شماره ۱۰وره د                                                                                                                                                                            پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 (MEA) هزاره اکوسیستم ارزیابی پیشنهادی تعریف چارچوب
 فرآیند، ساختار، اکوسیستم در مواردی نظیر خدمات واژه مفهوم
  .]41-45[قابل تعریف هستند اکوسیستم منافع و خدمات عملکرد،
های عملی حلهای نظری، به راهحلهای موجود عالوه بر راهچالش

نیز احتیاج دارند. یک پرسش کلیدی پیش روی ادبیات علمی 
 ریزیشود و آن این است که در زمان حاضر برنامهمشاهده می

طبیعت و است؟ و الهام از  روروبه هاییچالش چه با ایمنطقه
ها پاسخ دهد؟. نتیجه تواند به این چالشچگونه میهماهنگی با آن 

پاسخ ادبیات نظری و منابع معتبر به این پرسش، تاکید بر ضرورت 
پایدار  ای هماهنگ با توسعهمنطقه ریزیبرنامه اکولوژیک" به "رویکرد
  است.

تعامل آن با مطالعات کمی فراوانی در حوزه محیط زیست و 
شود. ریزی شهری در ادبیات نظری و منابع معتبر مشاهده میبرنامه

اما اغلب آنها جزنگر و محدود هستند و در عمل کمبود یک نگاه، 
خوبی قابل فرآیند پهنانگر و وسیع در این حیطه به یا و روش

مشاهده و بازشناسی است. براساس مدل نظری مورد نظر که پژوهش 
 جانوری و گیاهی زیست آن است، رابطه میان محیطوجوی در جست

شود که این مهم از سازگار ترسیم میزیست ایمنطقه ریزیبرنامه و
 یاجتماع ی،اقتصاد یدارتوسعه پاعملی در  و نظری احتمالی فواید

  برخوردار است. یطیمحزیستو 
 ریزیبرنامه دهنده آن است کهتحلیل پیشینه پژوهش نشان

و هماهنگ با محیط زیست، به بخشی مهم  سازگارزیست ایمنطقه
و شهری معاصر تبدیل شده است.  ایریزی منطقههای برنامهاز آرمان

های زیستی و ریزی که برای آینده مجتمعدرواقع نوعی از برنامه
نماید که از حداکثر ای را تجویز میهای مسکونی، نسخهعرصه

 هایهمراه است. جنبه بیعیهای ططبیعت و سازوارههماهنگی با 
مبهم در این مهم، ایجاد هماهنگی میان مفهوم توسعه  و مجهول

سازمان ملل متحد،  هزاره توسعه اهداف و هابراساس تعریف با آرمان
  و شهری معاصر است. ایریزی منطقههای برنامهها و الزمهبا بایسته

پژوهش در همین نقطه آغاز  اساسی مساله چالش اصلی در بیان
طبیعت و توان از شود و آن این است که چه چیزهایی را میمی

ریزی شهری به کار الهام گرفت که در برنامه های طبیعیسازواره
هایی در خود نهفته دارد چه درسطبیعت بیایند؟. به عبارت دیگر، 

ستدار سازگار و دوریزی شهری زیستتوان از آنها برای برنامهکه می
  محیط زیست استفاده کرد؟.

چند متغیر مهم در این حوزه وجود دارند که هر یک از این متغیرها 
در جایگاه خود از مفاهیم پیدا و پنهان فراوانی برخوردار هستند. 

 محیط پنهان هندسههای طبیعی، طبیعت و سازوارهمواردی چون 
و  زگارسازیست ایمنطقه ریزیجانوری، برنامه و گیاهی زیست

هماهنگ با محیط زیست و در نهایت کلید ارتباطی این مفاهیم با 
 هایو فناوری اکوسیستمفرهنگی خدمات یکدیگر یعنی توسعه نرم، 

  آورد از جمله این مفاهیم هستند. بوم سبز
	هافرضپیش
انجام  منطقه در توسعه ایجاد هدف با ایمنطقه ریزیبرنامه

تعاریف مختلفی دارد و توسعه مورد نظر در یافتگی پذیرد. توسعهمی
 ایمنطقه ریزیای است که از طریق برنامهاین پژوهش، توسعه

 آید.محیط زیست به دست میو هماهنگ با  سازگارزیست
سازگار و دوستدار محیط زیست نوعی از توسعه زیستتوسعه 

 شامل متحد ملل سازمان هزاره توسعه اهداف و هاآرمانهماهنگ با 
 سال در شاخص است که ۶۰ و هدف ۲۱ مشترک، با آرمان هشت
 رسید. تصویب به ۲۰۰۰
جانوری، رمز ایجاد  و گیاهی زیست محیط پنهان هندسه از الهام

و هماهنگ  سازگارزیست ای با توسعهمنطقه ریزیهماهنگی برنامه
آید. درواقع نگرشی کاربردی که بیش به شمار میبا محیط زیست 

  از توسعه فیزیکی بر خدمات فرهنگی اکوسیستم تاکید دارد.
  

	اهداف پژوهش
 اصلی هدف

 عنوانبه جانوری و گیاهی زیست و تبیین محیط شناسایی، معرفی
 هایسازواره و طبیعت با هماهنگ البته و پایانبی الهام منبع یک

 نظام مدیریت و اجرا هدایت، راهبری، یابی،ایده برای طبیعی
 ریزیبرنامه نظام از نوعی است. درحقیقت ایمنطقه ریزیبرنامه
 عمیق درک با را متحد ملل سازمان هزاره توسعه اهداف که ایمنطقه

  .سازدمی محقق فرهنگی اکوسیستم خدمات از
  پژوهش به شرح زیر هستند: مشخص اهداف

 ایمنطقه ریزیبرای مفهوم برنامهسازی و بسترسازی زمینه -۱
عنوان یک مفهوم و هماهنگ با محیط زیست به سازگارزیست

 یدارتوسعه پااساسی در جهت تحقق 
براساس طبیعت ترین محورهای قابل الهام از شناسایی مهم -۲

 ریزیادبیات نظری و منابع معتبر با هدف کاربست در نظام برنامه
 هماهنگ با محیط زیستو  سازگارزیست ایمنطقه

آورد در بوم سبز هایفناوری شناسایی و تحلیل ظرفیت کاربرد -۳
با محیط زیست سازگار و دوستدار ریزی شهری زیستنظام برنامه

  اکوسیستمفرهنگی خدمات تاکید بر مفهوم 
  پژوهش شامل موارد زیر هستند: سئواالت

ادبیات نظری براساس طبیعت ترین محورهای قابل الهام از مهم -۱
 ایمنطقه ریزیو منابع معتبر با هدف کاربست در نظام برنامه

 و هماهنگ با محیط زیست کدامند؟. سازگارزیست
در فرآیند  اکوسیستم فرهنگی خدمات مفهوم بر چرا تاکید -۲

 ایمنطقه ریزیدستیابی به مدل مفهومی برای توصیف نظام برنامه
 ست موثر است؟.و هماهنگ با محیط زی سازگارزیست
آورد در بوم سبز هایفناوری های کاربردتوان از ظرفیتچگونه می -۳

  ریزی شهری بهره برد؟.نظام برنامه
  تخصصی و فنی اصطالحات و هاواژه تعریف

 طبیعی و مادی، عالم یا با جهان برابر طبیعت یا زاستارطبیعت: 
محیط و بستر  بهریزی و برنامهدهی برنامهاست و در معنای  فیزیکی

های شهری و های زیستی و مجموعهتوسعه شهرها و مجتمع
  .اطراف آن است وحش ای و حیاتمنطقه
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و  زنده هاییاست که به مطالعه سیستم بیونیک: بیونیک علمی
  پردازد.می آنها شالوده
 ایریزی منطقهسازگار: نوعی از برنامهزیست ایمنطقه ریزیبرنامه

عنوان اصلی مهم در نظر است که هماهنگ با محیط زیست آن را به
  دارد و به آن پایبند است.

 که در هماهنگیها است ای از فناوریآورد: گونهبوم سبز هایفناوری
آورد اند و برخاسته از زمینه و بومشکل گرفتهمحیط زیست کامل با 

  شود.محسوب می
پنهان: مفهومی که رابطه پنهان مادی یا معنوی میان دو  هندسه

دهد، از این رو آن را بخشی نامرئی از هندسه موضوع را نشان می
  دانند. شکار نیز میآ
  

  هاروش و ابزار
پژوهش حاضر بیش از آنکه به دنبال اثبات یا رد چیزی باشد، در پی 

جانوری  و گیاهی زیست محیط پنهان کشف و درواقع کشف هندسه
پژوهش  فلسفه ای است. در الیهمنطقه ریزی برنامه در با هدف الهام
است، پژوهش از نوع  جهان به نگاه نوع و بینیجهان دهندهکه نشان
گرایی که از "نظریه پیچیدگی" گرا است و البته نوعی عملعمل

پژوهش است. در  نگاه نوع و بینیجهان دهندهاقتباس شده و نشان
قیاسی انتخاب شده است (و نه  پژوهش، رویکرد رویکردهای الیه

جز بر فرآیند پژوهش  به کل گیری ازاستقرایی). زیرا نوعی نتیجه
 طرح یا پژوهش، استراتژی راهبردهای خواهد بود. در الیهحاکم 

شود که در این مطالعه از راهبرد استدالل منطقی تجربی مشخص می
چهارم، روش کیفی (و  الیه شود. دریا مطالعات اسنادی استفاده می

اجرای پژوهش توصیفی انتخاب شده است.  عنوان روشغیرکمی) به
 هاشیوه مقطعی است. از نظر الیهتک زمانی، افق پژوهش از نظر الیه

ها، پژوهش از طریق تحلیل محتوا به داده آوریجمع هایرویه و
پردازد که یا رابطه مطالعه و تحقیق بر روی اسناد و مدارک می

را بررسی محیط زیست سازگار و دوستدار ریزی شهری زیستبرنامه
و تاثیر  ی طبیعیهاطبیعت و سازوارهاند و یا به مطالعه عمیق کرده

اند. پژوهش با تحلیل نمودهریزی و برنامهدهی برنامهآنها بر فرآیند 
صورت های منتخب که بهآمده از نمونهدستبررسی شواهد به

جانوری  و گیاهی زیست های شاخص محیطند از میان نمونههدفم
پنهان آنها مبادرت  اند، به شناخت و توصیف هندسهانتخاب شده

ورزد. در ادامه با الهام از آنها، براساس راهبرد استدالل منطقی، می
سازگار مطرح زیست ایمنطقه ریزیمفاهیمی را برای برنامه

  نماید.می
  دهد.های پیاز پژوهش و مراحل مختلف آن را ارایه میالیه ۲جدول 

فرآیند تحلیل و مکانیزم استنتاج پژوهش از این قرار است که 
جانوری با  و گیاهی زیست فهرستی از تصاویر مربوط به محیط

وجوی اینترنتی تهیه شد. سپس پژوهشگران با مشورت افراد جست
مدارک پرداختند و برای هر  متخصص به بررسی ۵صالح شامل ذی

هایی را یادداشت وجوشده، درسهای جستیک از تصاویر و شکل
کردند. این عمل با تکنیک گلوله برفی ادامه یافت تا زمانی که در ده 

های تصویر پیاپی موضوع جدیدی به دست نیاید. سپس درس
ترین نکات قابل پنهان فهرست شد و مهم شده از هندسهآموخته
استخراج شدند تا چارچوب و مفاهیم  ایمنطقه ریزیدر برنامهتوجه 

و هماهنگ با محیط  سازگارای زیستمنطقه ریزیاساسی در برنامه
شده در شناسایی اشکال همه زیست ترسیم شود تا مشخص شود آیا

هندسی  این الگوهای از توانمی هستند؟ و چگونه مندقاعده طبیعت
  برد؟. بهره و ریاضی

  
  های پیاز پژوهش و مراحل مختلف آنالیه )۲جدول 
  هامراحل و ویژگی  هاالیه

  پیچیدگی گرایی و نظریهعمل  پژوهش هایفلسفه
  قیاسی  پژوهش رویکردهای
  استدالل منطقی  پژوهش راهبردهای

  پژوهش هایروش انتخاب
کیفی، تکنیک گلوله برفی در پنل 

  خبرگان
  مقطعیتک  پژوهش زمانی افق
  مدارک و محتوای اسناد تحلیل  ها داده آوریجمع هایرویه و هاشیوه

  
  هایافته

جانوری، مفاهیم  و گیاهی زیست براساس تصاویر منتخب از محیط
طبیعت و پنهان  متنوعی استخراج شدند که هندسه آشکار و

دهند. موارد شناسایی شده به شرح را نشان می طبیعیهای سازواره
  زیر هستند: 

هندسی و  هایویژگی ترینمهم از عنوان یکیو تعادل بهتقارن  -۱
کند و می ایجاد هماهنگی زنده موجود یک طبیعت، در ریاضی

  .کاکتوس گل نمودی از سالمت آن است، مانند
طبیعت و های برگرفته از تصاعد هندسی مفهومی آشنا در فرم -۲

را  هماهنگ است. تصاعد هندسی یک تناسب های طبیعیسازواره
 عالم ماهیت و گوهر نواز است و آن راآورد که چشمه وجود میب

  .انددانسته وجود
است که در طبیعت مارپیچ یا حلزونی فرمی آشنا در  -۳

توان شاهد آنها بود، مانند تار عنکبوت، های مختلف میموقعیت
 شعله و غیره. یکی سوی به پروانه پرواز مسیر خودپیچیدن مارها،به
 حلزون صدف روی هایحلقه طبیعت، در مارپیچ هایشکل بهترین از

 باال گردش هستند و از گرد -راست صورت مارپیچبه اغلب است که
  شود.دیده می ساعت عقربه جهت در هاصدف مارپیچ

 بر بلورها و نظم بلورین بخشی از هندسه طبیعی هستند. عالوه -۴
مانند نحوه  جانبی موجودات در این هندسه زنده، موجودات

برف در کنار یکدیگر نیز دیده  هایقرارگرفتن بلورهای آب و دانه
  شود.می
 و طبیعت طبیعی، هندسه عناصر ساختمان در طالیی زاویه -۵

 شش برف اغلب بلورهایعنوان نمونه به شود.فراکتال دیده می
با  هایدارند، مانند مارپیچ متفاوتی طرح هستند، هرچند ضلعی

  .گیاهان در زاویه مساوی
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های طبیعت و سازوارهطالیی یک مفهوم آشکار و نهان در  تناسب -۶
و بسیار  ۱:۱٫۶۱۸ آن ریاضیات نسبت ای کهاست، به گونه طبیعی

  .مشهور است
 بخش هر است. هندسی کننده به ساختاریرکتال یا برخال اشارهف -۷
 کردنبزرگ با است واز کل ساختار شکل گرفته  معین، نسبت آن به از

  .آیدمی دست ساختار کلی به آن، همان
دهند شناسی سبز را نشان مییباییزمسیرهای غیرخطی نوعی  -۸

خم را در هم آمیخته است و  و پیچ پر حلزونی و مسیر چرخشکه 
شمار برای یک سئوال، بیطبیعت کند. فرآیندهای متنوع را ایجاد می

  ها.ها و جنگلم تاالبحل غیرخطی دارد، مانند فر راه
کننده شمای مکانیزم استنتاج و فرآیند تحلیل معرفی ۲شکل 

و  سازگارزیست ایمنطقه ریزیسازی برنامهپژوهش برای چارچوب
 محیط پنهان هندسه از هماهنگ با محیط زیست مبتنی بر الهام

  جانوری است. و گیاهی زیست
 گیاهی زیست محیطررسی ب دهنده آن است کهها نشانتحلیل نمونه

حاوی مفاهیم ارزشمندی از  طبیعی هایجانوری و اکوسیستم و
قابل  سازگارزیست ایمنطقه ریزیپنهان است که در برنامه هندسه
هندسه پنهان  از ترین مفاهیم مربوط الهامهستند. مهم استفاده

  طبیعت شامل موارد زیر هستند:
ای برای هندسه بیعیهای ططبیعت و سازواره ساختاری: -شکلی -۱

در عنوان نمونه بهدهد. خود دارند که شکلی ویژه را نمایش می

های مستطیل، مربع و غیره وجود ندارد و در مقابل فرمطبیعت 
دهند. هایی آزاد است که شکلی طبیعی به محیط میسرشار از فرم

جای سلسله مراتب خشک، ساختارهای طبیعی نیز همینطور، به
  تنیده هستند.درهمریزمی و 

های بزرگی در هدایت فرآیند به درسطبیعت  فرآیندی: -مدیریتی -۲
های موثر همراه دارد که در توسعه و بهبود فرآیندها و روش

تنیده، تودرتو و کاربرد دارند. فرآیندهای درهم ایمنطقه ریزیبرنامه
 سامانه از خارج هایچندالیه که هر بخش آن با سایر پدیده

 استنتاج قابل تنهاییبه اجزا رفتار و رفتار کلی از کنش دارندمبره
  تر از آن است.نیست، بلکه چیزی فراتر و کامل

های ای فرهنگی دارد و از گذشتهسابقهطبیعت معنوی:  -فرهنگی -۳
طبیعت دور با روح و روان انسان در تعامل بوده است. بازگشت به 

تعالی معنویت انسان را به  گرفتن در فضایی روحانی ونوعی پناه
جانوری عاملی است که عالوه  و گیاهی زیست همراه دارد. محیط

بر تعمق فرهنگ، توسعه مبتنی بر رشد اقتصاد فرهنگی را نیز به 
  آورد.همراه می

راحتی به آن است، بهطبیعت آنچه در دل  بهیافت: -بازیافت -۴
گانه متعالی از سهای نمونهطبیعت گردد و دورریزی ندارد. بازمی

کردن و بازیافت است. همان کردن، دوباره مصرفکمتر مصرف
 -مفهومی که در ادبیات نوین توسعه از آن با نام دوگانه بازیافت

  شود.بهیافت یاد می
  

  
 پنهان هندسه از و هماهنگ با محیط زیست مبتنی بر الهام سازگارزیست ایمنطقه ریزیسازی برنامهشمای مکانیزم استنتاج و فرآیند تحلیل پژوهش برای چارچوب )۲شکل 
  جانوری و گیاهی زیست محیط

  

 محیط زیست گیاهی و جانوری

بلورها و 
 نظم بلورین

زاویه 
 طالیی

تناسب 
 طالیی

فرکتال یا 
 برخال 

مسیرهای 
 غیرخطی

تقارن و 
 تعادل

تصاعد 
 هندسی

مارپيچ یا 
 حلزونی

 پنهان هندسه هندسه آشکار

 فرآیندی -مدیریتی ساختاری -شکلی بهیافت -بازیافت معنوی -یفرهنگ

 سازگارزیستتوسعه  آوردهای سبز بومفناوری اکوسیستمفرهنگی خدمات 
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  گیریو نتیجه بحث
ترین موضوعات برای دستیابی به جهانی قابل سکونت مهمیکی از 

رویه و اهداف توسعه پایدار، توجه به تاثیر ویرانگر مصرف بی
های فسیلی در شهرها و روستاهای سراسر جهان است. سهم سوخت

های ناشی از توسعه، ها در مصرف انرژی و آلودگیزیاد ساختمان
ریزی شهری و امههای پیش روی برنترین چالشیکی از مهم

رود. موضوع اصلی پژوهش بر روی توسعه ای به شمار میمنطقه
های فسیلی متمرکز شده ای پس از پایان سوختشهری و منطقه

های فسیلی صفررساندن مصرف سوختاست و اگر در گام نخست به
رساندن مصرف آن از اهمیت و ضرورت حداقلممکن نشود، به

  ای برخوردار است.ویژه
ای باید دانست که ریزی شهری و منطقهبندی برنامهای چارچوببر 

ای توسعه مورد نیاز آینده شهرهای کوچک و متوسط ایران توسعه
های تجدیدپذیر و است که براساس افزایش استفاده از انرژی

دلیل های اکوسیستم محیط طبیعی بنا نهاده شده باشد. بهظرفیت
رویه شی از گسترش بیهای ناافزایش دمای جهان و آسیب

های محلی در بستر طبیعت از اهمیت شهرنشینی، حفظ سکونتگاه
  و ضرورت خاصی برخوردار است.

تک" های روزآمد و پیشرفته یا "هایتوسعه مبتنی بر فناوری
محیطی ایجاد کرده های مختلف زیستهای زیادی را در حوزهخسارت

های مبتنی بر فناوریاست. پیشنهاد عملی پژوهش تاکید بر توسعه 
 بومی "لوتک" است.

های سازی برای مفهوم توسعه شهری پس از پایان سوختچارچوب
 با هماهنگ و سازگارزیست ایمنطقه ریزیفسیلی به نوعی برنامه

آورد منتهی بوم سبز هایفناوری کاربرد بر تاکید با زیست محیط
 محیط پنهان دسههن از شود که خود را در هماهنگی کامل و الهاممی

نماید. نتایج حاصل از پژوهش جانوری بازتعریف می و گیاهی زیست
کننده آن است که بهترین راه حفاظت و پاسداشت محیط بیان

زیست گیاهی و جانوری، برنامهریزی منطقهای زیستسازگار با 
تاکید بر کاربرد فناوریهای سبز بومآورد است. مهمترین 
چارچوبهای اجرایی برای تدوین برنامهریزی منطقهای 

  زیستسازگار به شرح زیر هستند:
  ریزی پهنانگرنگری و برنامهجامع
نیازمند  ایمنطقه ریزیبرنامه انداز بلندمدت برنامه:چشم الف)

محیط،  بر تاثیر مدت و شدت حسب بر پیامدها و اثرات شناخت
 ها، و تدوینپروژه و هاطرح محیطیزیست پیامدهای و اثرات ارزیابی
 ها است. خدماتپروژه و هاطرح پیامدهای و اثرات کاهش برنامه

 تولید مغذی و مواد چرخه خاک، تشکیل مانند اکوسیستم پشتیبانی
بر و نیازمند حفاظت و پاسداشت دقیق اولیه موضوعاتی زمان

  هستند.
راه با ای همریزی منطقهب) دخالت حداقل در بستر محیط: برنامه

کمترین دخالت در بستر محیط، در راستای پاسداشت طبیعت و 
ای که نمایانگر طریقه زندگی، های طبیعی به گونهالگوواره
های سازهای بشر و همگون با طبیعت، توجه مجدد به ارزشدست

بودن گل در اغلب مناطق و گل رس با عنایت به قابلیت دردسترس
ادآور همزیستی با طبیعت، گیاهان قابلیت بازیافت این محصول که ی

  بومی و توپوگرافی منطقه خواهد بود.
 مدیریت بر ای مبتنیمنطقه ریزیبرنامه ج) مدیریت کربن و پسماند:

کردن و کردن، دوباره مصرفگانه کمتر مصرفپسماند، سه جامع
بازیافت را مورد نظر دارد، عالوه بر آنکه به سبب حضور در بستر بکر 

افزاید. توسعه بهیافت را نیز به مدیریت جامع پسماند میطبیعی، 
های محلی برای تغییرات جهانی مانند تامین انرژی با تصفیه حلراه

 هوشمندانه مصرف و وریآب خاکستری و بیوگاز با نگاه به بهره
ای برخوردار است. مدیریت انرژی پنهان با انرژی از جایگاه ویژه
های قدیمی، مقوا و غیره که مانند چوب انرژیاستفاده از مواد کم

در ساخت آنها آب و انرژی کمی مصرف شده باشد، از دیگر موضوعات 
  مد نظر این حوزه است.

 استفاده از ظرفیت خدمات فرهنگی اکوسیستم برای توسعه براساس
  بومی مختصات

ای با هدف منطقه ریزی: برنامهاکوسیستمفرهنگی الف) خدمات 
ریزی اکوسیستم، نوعی از برنامهفرهنگی خدمات افزایش کارآیی 

 برای ایجاد و رونق گردشگری معنوی سازیاست که با هدف ظرفیت
های پذیرد و ظرفیتطبیعی صورت می و تفریحی مذهبی، و

آموزشی و  امور بخش منطقه را با تاکید برالهام و شناختیزیبایی
نوعی توسعه دهد و فرهنگی توسعه می میراث و تقویت احساسات

های فرهنگی و اجتماعی است. توجه به ای مبتنی بر ارزشمنطقه
پذیر جامعه مانند فضاهای شهری و های خاص و آسیبگروه
پذیر شهری، های آسیبدرمانی گروهای مناسب برای روانمنطقه

بازماندگان جنگ، قربانیان تجاوز، اعتیاد، خشونت و طالق از موارد 
 شوند.مینه محسوب میمورد توجه در این ز 

های اساسی در یکی از چالش سازی توسعه و بستر آن:ب) هماهنگ
های دیگر کشورها یا تقلید شکلی از طرح ایمنطقه ریزیبرنامه

و  یاجتماع ی،اقتصادهایی است که از شرایط موقعیت
 ریزیبرنامهمتفاوتی برخوردار هستند. در حالی که  یطیمحزیست
بومی و اکوسیستم  مختصات است که براساسای موضوعی منطقه

  شود.منطقه مطرح می
  آوردبوم سبز هایفناوری توسعه نرم و کاربرد بر تاکید

  

الف) تعریف جامع از مفهوم زیبایی: زیبایی در چیزی است که به 
شده عنوان مثال بناهای ساختهبوم منطقه تعلق داشته باشد. به

سنتی (گل و چوب) و  -توسط استادکاران محلی و با مصالح بومی
شده با دست زیبا همچنین طراحی الگوهای نخستین و ساخته

شناسی سبز یباییزیک اصل از عنوان هستند. پاسداشت مقام آب به
با استفاده از ظرفیت فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی است که 

عنوان منبع آب و توان به تصفیه آب باران بهعنوان مثال میبه
  مصرف آب پسماند اشاره کرد.

های دوچرخه ونقل ریل پایه و پاک: طراحی ایستگاهب) تعامل حمل
های برقی با توجه به افزایش و تعبیه فضایی برای شارژ دوچرخه

های اخیر در جهان و همچنین در استفاده از دوچرخه طی سال
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پذیر های ساختمانی انطباقتوسعه مسکن تاکید بر طراحی سیستم
هایی از این ای با تاکید بر کاهش تقاضا برای سفر نمونهو چرخه

  تعامل هستند.
نفع های ذیگروهزیست در تعامل  محیط آموزش و آموزش مدیریت

  نفوذو ذی
های الف) نیروی کار محلی و بومی: بخش مهمی از اهداف حوزه

فرهنگی و اجتماعی در توسعه پایدار، با آموزش فنی و استفاده جدی 
شود. برگرداندن کار و زندگی از نیروی کار محلی و بومی حاصل می

سکونت  به این منطقه و بازگرداندن نیروی کار مهاجر به شهر و محل
  اصلی خود بخشی از این اهداف است.

ای مشارکتی با همکاری منطقه ریزیمحوری: برنامهب) مشارکت
نفوذ، راهی برای نفع و ذیهای ذیمردم، کاربران و در تعامل گروه

افزایش مطلوبیت طرح برای مخاطب و همچنین انطباق بیشتر آن 
  آید.به شمار میبا بستر طبیعی محیط 

  

  .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است :تشکر و قدردانی
 پژوهش ارسال بر مبنی خود موافقت اعالم با نویسندگان :اخالقی تاییدیه
 نوین معماری هایفناوری و نظری مطالعات جهان، نقش نشریه حاضر به

 نشریه برای این ارسال زمان پژوهش در این که کنندمی تعهد شهرسازی و
 تکلیف تا تعیین و نبوده بررسی حال در غیرایرانی یا ایرانی نشریه هیچ در

 ارسال غیرایرانی دیگری یا ایرانی نشریه هیچ برای نشریه این در قطعی
  .شد نخواهد

  .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است: تعارض منافع
نگارنده مقدمه/پژوهشگر نویسنده اول)، ( یمحمد مشار  :نویسندگانسهم 
(نویسنده دوم)،  یسام نظر  )؛%۵۰نگارنده بحث (/یاصل
  )%۵۰( یآمار  لگریتحل/یشناس/پژوهشگر اصلروش

بوده  نویسندگان عهده پژوهش به این به مربوط هایهزینه :منابع مالی
  .است
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