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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،ارزیابی و شبیهسازی پارامتریک مؤلفۀ دید و منظرر در فراینرد تحلیر سرایت
پالن در شهر خوی و سایت مجموعۀ شمس تبریزی برا بهررهگیرری از روش مراتریس ارزیرابی ترث یرات
محیطی 1است .پژوهش از نوع کمّی است و با کمک فنون مدلسازی و شبیهسازی صورت گرفتره اسرت.
برای ارزیابی دقیق تث یر پارامترها ،از نرمافزارهای معتبر معمراری ماننرد  Rhinoو  Grasshopperبهرره
گرفته شد .برای تحلی و ارزیابی دید و منظر عواملی نظیر بستر سایت ،سراختمانهرای اطرراف ،فارای
سبز داخ و خارج سایت ،ساختمانها و مناظر دوردست ،توپوگرافی و سراختمانهرای شراخ در نظرر
گرفته شدند .نتایج بررسیها نشان داد که عوام توپوگرافی و ساختمانهای اطراف بیشترین ترث یر را در
محاسبات دید و منظر مطلوب در سایت دارند .همچنین دید و منظر از داخ به خارج سایت و برعکس،
از طریق کدنویسیهای صورتگرفته در نرمافزار بهصورت مجزا و نقطه به نقطه بررسی و ارزیرابی شرد و
براساس محاسبات الگوریتم ماتریس ارزیابی تث یرات محیطی مشرخ شرد سرلولهرایی کره نمررة  5و
بیشتر را دریافت کردند ،محدودههای مناسب و مطلروبی بررای طراحری و سراخت هسرتند .مؤلفرههرای
تحلیلی سایت از جمله دید و منظر با الگوریتمسازی و روش پارامتریرک مریتوانرد برهشرک مسرتقیم و
مؤ رتری در فرایند طراحی قرار گیرد ،بهطوری که مرحلۀ تحلی در مرحلۀ طراحری بررخالف روشهرای
سنتی آمیخته و یکی باشد .نتیجۀ این پژوهش دو دستاورد همزمان است :ابتدا ارزیابی طرحهای موجرود
و دیگری تهیۀ مولدی برای طرحهای جدید.
واژههای کلیدی :ارزیابی ،ارزیابی محیطی ،دید و منظر ،شبیهسازی ،مخاطرات زیستمحیطی.

 نویسندة مسئول ،تلفن09122147548 :

Email: drrezaei26@gmail.com
1. Environmental Impact Assessment Matrix
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مقدمه
تحلی سایت خوب و صحیح و مبتنی بر نیازهای ضروری ،برای هر محیط حساسی بسریار مقررون
به صرفه بوده و رویکردی منطقی برای توسرعۀ پرروهه اسرت .تجزیرهوتحلیر برنامرۀ سراختمان و
ظرفیت و قابلیتهای سایت برای آن همراه با ارزیابی مسائ سیاسری ،نظرارتی و محریط زیسرت،
ارزش توسعۀ یک قطعه زمین را نشان میدهد ] .[12تحلی کام سایت و بستر پیرامرونی آن ،بره
طرحهای پیشنهادی بهتر ،اجرای بهتر و هماهنگتر و در نهایت محیط ساختهشرده براکیفیرتترر
منجر میشود ] .[16نگاه به زمین بهعنروان عراملی مرؤ ر در زمینرۀ شرک گیرری آ رار معمراری و
برنامهریزی شهری ،پدیده یا روش جدیدی نیست ،بلکه روشی قدیمی است کره در طررول زمرران
نبایرد نادیرده گرفتره شرده یرا بهتدریج فرامروش شود ] .[8ساختمان را نمیتروان جردا از محریط
تصور کرد .هر ساختمان بر محیط تث یر میگذارد و از آن ترث یر میپذیرد و هرر دو در تعامرر بررا
یکدیگرند ] .[20بشر در روند تکاملی زیست خود براساس تجارب عملی ،سکونتگاه های خرود را برا
توجه به عواملی همچون وضرعیت توپروگرافی ،دسترسری بره منراب زیسرتی ،امنیرت ،مخراطرات
محیطی ،امکان سازش با طبیعت ،امکان بهره گیری و بهره برداری بهینه از محیط و ...برمیگزیرد و
تالش میکرد سکونتگاهی را بر پا کند که از آسایش ،امنیت و امکانات رفاهی برخوردار باشرد ].[5
مح استقرار سکونتگاه ها و دیگر تثسیسات انسان ساخت ،تحت ترث یر عوامر محیطری و بره ویرژه
هئومورفولوهی و زمینشناسی است .استقرار و رشد شهرها بردون توجره بره قابلیرتهرای زمرین و
استعدادهای آن ،آ ار مخرب و زیانبار فراوانی دارد و موجب افزایش چنردبرابری خسرارات جرانی و
مالی در مواق بحرانی میشود .بنابراین لزوم مطالعات اولیه برای استقرار شهرها و سرکونتگاههرای
انسانی بیش از پیش احساس میشود و ایجاد برنامههای مدون متناسب با محیط و اعمال آنهرا در
تصمیمگیریها در مقیاسهای مختلف ضروری به نظر میرسد ] .[2عام دید و منظرر سراختمان
مشخ میکند که آیا در هر نقطه خاص از بافت اطراف ،ساختمان دیده میشود یا خیر یا اینکره
در هر نقطه از سایت دید و منظر به محریط اطرراف وجرود دارد یرا خیرر .ایرن کره چره مقردار از
ساختمان و با چه فاص های دیده شود ،مربوط به عام اشراف بصری است تا مشخ کند قدرت
تث یر و نفوذ بصری ساختمان به اطراف خرود چقردر اسرت ] .[21البتره عوامر مختلفری از قبیر
ساختمانهای اطراف ،منظر پسزمینۀ ساختمان ،تااد رنگی ،آبوهوا ،شدت آلودگی هروا ،عناصرر
فیزیکی غیرساختمانی متحرک و ابت مانند درختان ،خودروها ،تابلوها و  ...در مسئلۀ ارزیابی دیرد
و منظر و میزان تث یر بصری دخی اند .بیشتر روشهای تحقیق در خصروص تحلیر دیرد و منظرر
بهصورت کمّی هستند و میتوان آنها را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد ] .[15دستۀ نخسرت ارزیرابی
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علمی دید و منظر روشهایی را برای توصیف کمّی کیفیت بصری منظرر یرا پریشبینری ترث یرات
بصری به کار میگیرد .این روشها ادراک انسانی را در تحلی هرا دخالرت نمریدهنرد .دسرتّ دوم
روشهایی مانند ایزوویست هستند که بر دیرد و منظرر عناصرر محیطری از نقراطی خراص تثکیرد
میکنند ،درحالیکه از مناب اصلی منظر غاف اند ] .[13در مباحث مرتبط با دید و منظر فاراهای
شهری ،واهة نقاط دید ،کاربرد خاص خود را یافته است؛ بهگونهای که اغلب تحلی دیرد و منظرر و
نقاط دید با همدیگر بهطور مترادف بهکار برده مریشروند ] .[11ارزیرابی ترث یرات بصرری همرواره
بهعنوان اقدامی الزم و ضروری در نمونههای مختلف توسعه ،یا فعالیرتهرایی کره در دایررة دیگرر
قانونها قرار میگیرد و فعالیتهایی که موجب بهبود زمین خواهد شد استفاده میشرود ] .[17در
بافتهای شهری بهویژه بافتهای تاریخی مانند مثال میدان نقش جهان اصفهان ،با استفاده از این
روش میتوان نقشهای تهیه کرد که مشخ کند در هر نقطه و مکانی در اطرراف میردان یرا کر
شهر ،تا چه ارتفاعی مجاز به ساختوساز باشیم تا از درون میردان دیرده نشرود و مریتروان بررای
بسیاری دیگر از کاربردهای گوناگون از این روش در حوزة منظر شهری بهره گرفت.
تا به امروز همواره بر میزان کیفیت فنون و تکنیک های ارائره افرزوده شرده و تکنیرک هرای
ترسیمی یا استفاده از نقشه به کمک رایانه پیشرفت چشمگیری کرده است .دامنۀ وسی و رو به
افزایشی از فنون و تکنیک های مربوط بره میردان دیرد قررار دادن منراظر در دسرترس اسرت و
فناوری رایانه ای و چندرسانه ای 1امروزه میتواند بهترین فرصرت هرا را بررای متخصصران منظرر
فراهم کند .زمانی که مدلسازی سهبعدی به وجود آمد ،ارزیابی از جنبههای مختلرف توسرعه از
هر نقطۀ دید در درون محدودة مدل ،امکان پذیر شد .این تکنیکها تواناییهای وسیعی برهویرژه
در زمینۀ توسعه های خطی همانند جاده ها و خطوط انتقال عبروریانرد .زمرانی کره موقعیرت و
ساختار اصلی مدلسازی شده باشد گزینههای متنروع طراحری را مریتروان برهراحتری تولیرد و
مقایسه کرد ].[7
تا کنون کمتر از ظرفیتها و قابلیتهای موجود در زمینه و بستر طراحی بهعنوان پارامتری
مولد در تولید ایده و طراحی پروهههای مختلف بهرهگیری شده است .استفادة هرچره بیشرتر از
این عوام سبب ایجاد مفاهیم متنوع و متناسب با بستر طراحی میشود .در نتیجه موضوع مهم
که پرسش اصلی این پژوهش را رقم میزند این اسرت کره چگونره مریتروان برا بهررهگیرری از
رویکردهای نوین رایانهای و در قالب مدلی پارامتریک ،تث یرات دیرد و منظرر در تحلیر سرایت
پالن را ارزیابی کرد؟
1. Multimedia
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محدودۀ پژوهش
توق این پژوهش پشتیبانی طراح در زمینۀ طراحی است .نمونۀ مورد استفاده مربروط بره شرهر
خوی و سایت مجموعۀ آرامگاه شمس تبریزی است ،ولی با داشتن اطالعات پایه به مکرانهرای
دیگر نیز تعمیمپذیر است .شهرستان خروی در شرمال غربری ایرران و در شرمال غربری اسرتان
آذربایجان غربی در دشتی وسی در محدودة  38درجه و  45دقیقۀ عرض شمالی و  45درجه و
 15دقیقۀ طول شرقی قرار دارد .این سایت بهدلی داشتن قابلیتهای زیاد و وجود همۀ عوامر
تث یرگذار در دید و منظر مطلوب ،ماننرد منراظر اطرراف ،عنصرر تراریخی و براارزش در سرایت،
فااهای سبز شاخ و همچنین شناخت کام نگارنده انتخاب و ارزیابی شد.

شکل  .1سایت و بستر انتخابی بهمنظور ارزیابی تأثیرات محیطی .شهر خوی ،آرامگاه شمس تبریزی
(نگارندگان)

مواد و روشها
در این پژوهش برای بررسی و اندازهگیری مؤلفۀ دید و منظر و تث یر آن در بهبود فرایند طراحری و
کاهش مخاطرات زیستمحیطی ،نخست ابعاد و متغیرهای مختلف تحلی های بصرری شناسرایی و
ردهبندی شد؛ سپس آرای اندیشمندان دربارة متغیرهای تث یرگذار بصری ،در این ردهبندی منظرور
شد .با واکاوی این آرا ،بنمایههای دید و منظر مطلوب در آنها روشرن شرد و در ردة مربروط قررار
گرفت .سپس با بررسی این بنمایهها ،معیارهای کمّی برای ارزیابی دید و منظر روشرن شرد .روش
پژوهش کمّی و با کمک فنون شبیهسازی و مدلسازی است .شربیهسرازی پریدرپری کره توسرط
ادراککننده یا تماشاگر هنگام تماشای تصاویر بصرری تجربره مریشرود ،وی را درگیرر مریکنرد؛
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بنابراین امکان تجربۀ احساس واق گرایانۀ نامشهودی را در دنیایی مجازی فراهم میکند که بهطرور
کلی به چهار دستۀ نمادین ،قیاسری ،عملیراتی و ریاضریاتی تقسریم مریشرود ] .[21فراینردهای
شبیهسازی استفادهشده برای تحقیقات معماری را میتوان به دستههایی مانند طراحی ،مدلسازی
و فرایندهای طراحی معماری تقسیم کرد .بسته به نیاز مجازی شرایط پروهه ،فرایندها را مریتروان
به برنامههای مختلف مجهرز کررد .در ایرن زمینره مریتروان از نررمافزارهرای متفراوت برهمنظرور
شبیهسازی و ارزیابی بهره گرفت که بهصورت پارامتریک قابلیت بررسی و آنالیز دادهها را دارند .بره
همین منظور و برای رسیدن به این هدف از نرمافزارهای موجود مانند راینرو و گرسرهاپر 1اسرتفاده
شد .روشهای ارزیابی کمّی منظر بر اندازهگیری و سنجش شاخ های مؤ ر در حفاظرت محریط
زیست تمرکز دارند و ابزاری را فراهم میسازند تا تصمیم گیران بتوانند براساس آن سیاسرتگذاری
کنند .در واق ارزیابی تث یرات زیستمحیطی بهعنوان مهمترین روش ارزیابی کمّی منظرر ،تالشری
است برای کاهش آ ار زیانبار فعالیتهای انسانی و پروهههای تحت تث یر آنها برر محریط زیسرت و
تحت تث یر مجموعهای از چارچوبها و روشهای ارزیابی پایدار است و با نگراهی کرامالا کمّری بره
کالبد و عینیت منظر توجه میکند .در این روشها ،فیزیک محیط و تث یرات ملمروس و کمّری آن،
مهمترین معیارهای بررسی محیط را تشکی میدهند .روشهای مذکور بره تردوین شراخ هرای
کمّی و قاب محاسبات عددی میپردازد که بهطرور معمرول اطالعرات مهرم دربرارة سیسرتمهرای
طبیعی را ارائه میدهند ] .[6برخی از روشهای ارزیابی زیستمحیطی عبارتاند از ارزیابی ا رهرای
2
زیستمحیطی ،ارزیابی راهبردی محیط زیست ،ارزیابی تث یر بصری و ارزیابی یکپارچۀ پایداری.
دادهها و بحث
صاحبنظران سه مقیاس کالن ،میانی و خرد را برای مطالعات بصری در شرهر در نظرر گرفترهانرد.
مطالعات بصری سطح شهر در قالب مطالعات منظر کالن به بررسی قابلیتهای بصری سرطح کر
شهر و در مقیاس میانی به هویت و قابلیت و خصای مناطق میپردازد ] .[1اما به نظرر مریرسرد
مطالعات مربوط به ارتقای کیفیت دیدها و چشمانردازها در مقیراس خررد ایرن دسرتهبنردی قررار
میگیرد؛ جایی که در آن به تشخی هویت کیفیتهای دید و منظر فااهای شهری کره سرازندة
هویت شهر است پرداخته میشود .برای نمونه در چارچوب مدیریت دید و منظر شهر لنردن انرواع
دید و منظر شهری ،در چهار گروه دستهبندی شدهاند :دید و منظر گسترده؛ چشماندازهای درونری
دورنماها؛ چشماندازهای منظر شهری؛ و دیدها و مناظر خطی از نمادها و نشانهها ].[19
1. Rhino & Grasshopper
2. Integrated Sustainability Assessment
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تحلی و ارزیابی دیدها و چشم اندازهای شهری چون محورهای دید ،یا مخروط هرای بصرری یرا
دیدروها در طراحی شهری ،زیرمجموعهای از مباحث مربوط به ارزیابی کیفیت دید و منظر شهری به
شمار میآیند .در این مباحث توجه اصلی معطوف به جنبه های فرمی ،ظراهری و زیبرایی محریط و
تث یر این جنبهها بر ذهن ناظر و بهخصوص بر تصویر ذهنی و نقشره شرناختی اوسرت ] .[24از ایرن
نظر ،آگاهی از کیفیت های خاص هر محیط که پتانسی تث یرگذاری بر ذهنیت ناظر را دارند ،نقرش
اساسی در طراحی دید و منظر شهری مطلوب و ارتقای کیفیت اجزای آن دارد.
ارزیابی آثار بصری

1

ارزیابی آ ار بصری ،جزئی از ارزیابی آ ار زیستمحیطی ( )EIAاسرت کره ا رهرای بااهمیرت برر
محیط زیست بصری و پیشنهادهای توسعهای را ارزیابی میکند ] VIA .[22فرایندی است جردا
و در عینحال پیوسته که در چارچوب کلی  EIAعم میکند و هدف آن اطمینان از این اسرت
که همۀ آ ار ممکن تغییر و توسعه بر خود منظر یا دیدهای بصری در تصمیمگیری لحاظ شوند.
مامون و محتوای دقیق ارزیابی منظر و آ ار بصری آن بنا به عواملی مانند دامنۀ مطالعات مورد
توافق ،مسئوالن مربوط و مشاوران و حساسیتهای منظر و مناب بصری ممکرن اسرت برهطرور
چشمگیری متفاوت باشد ] .[7ارزیابی تث یر بصری یکی از روشهرای رایرج در بررسری ترث یرات
بصری عناصر و بناهای پیشنهادی در محیط مصنوع و طبیعی است .توافق کاملی دربارة تعریرف
و چگونگی این ارزیابیها وجود ندارد ،اما این روش ،روشی مورد قبول در بررسی تث یرات بصری
است ] .[14هدف از این فرایند ،ارزیابی تث یر بصری ساختمان بر منظره و نیرز انتخراب نقراطی
است که در گسترشهای آتی شهر این تث یر به کمترین میزان باشد.
روشهای تحلیل بصری

متغیرهایی همچون مکان دید ،زمینۀ دید ،زاویۀ دید ،جهت دید و فاصلۀ دید موجب میشود که
مطالعۀ دیدها در شهر دارای پیچیدگیهای زیادی باشد ،زیرا بیشتر دیدها در شرهر دارای همرۀ
این متغیرهاست .اما دستهبندی دید و منظرر براسراس رویکردهرا و اهرداف مردنظر در بررسری
دیدهای شهری میتواند تا حد زیادی این مشک را ح کند .این نوع دستهبنردی در مطالعرات
مربوط به دید و منظر موجب میشود که با توجه بره اهرداف مردنظر ،بتروان دیردهای مهرم را
شناسایی و تحلی کرد [ .]3تحلی های بصری در شهر به روش های مختلفی انجرام مریگیررد.
تنوع روش ها به دالی مختلفی از جمله مقیاس ،هدف ،ابزار تحلی یا دالیلی دیگرری اسرت .در
جدول زیر به تعدادی از رایجترین روشها در تحلی های بصری مرتبط با شهر پرداخته میشود.
1. Visual Impact Assessment

253

ارزیابی دید و منظر مطلوب با هدف کاهش مخاطرات زیستمحیطی ...

جدول  .1روشهای تحلیل بصری براساس مقیاس ،رویکرد ،هدف ،ابزار و شیوۀ تجزیهوتحلیل []3
روشهای تحلیل
بصری

مقیاس

شبکۀ تصویری

کالن

قاب ایستا

کالن

تحلی سازمان بصری
شهر

کالن

تحلی فرم بصری شهر

کالن

رویکرد
کالبدی
کیفی
کالبدی
کیفی
کالبدی
کیفی

هدف

ابزار و تکنیک

شیوه تجزیهوتحلیل
تحلی کارشناسانۀ
میدانی
تحلی کارشناسانۀ
میدانی
تحلی کارشناسانۀ
میدانی
پرسشنامه یا مصاحبه
تحلی کارشناسانۀ
میدانی

وض موجود

عکس

وض موجود

عکس

وض موجود

عکس
نرمافزار رایانهای

کالبدی
کیفی

وض موجود

عکس
نرمافزار رایانهای

کالبدی

وض موجود
پیشنهاد جدید

نرمافزار رایانهای

تحلی های کارشناسانه

کالبدی

پیشنهاد جدید

عکس
نرمافزار رایانهای

مدلسازی کیفیت
بصری

مقیاس خرد

کالبدی
کیفی

وض موجود

عکس
نرمافزار رایانهای

مدلسازی ا ر بصری

مقیاس خرد

کالبدی
کیفی

وض موجود

عکس
نرمافزار رایانهای

تحلی کارشناسانۀ
میدانی
پرسشنامه یا مصاحبه
تحلی کارشناسانۀ
میدانی
تحلی کارشناسانۀ
میدانی

کالبدی
کیفی

وض موجود
پیشنهاد جدید

عکس
نرمافزار رایانهای

تحلی کارشناسانۀ
میدانی

کالبدی

وض موجود

عکس
نرمافزار رایانهای

تحلی کارشناسانۀ
میدانی

رؤیتپذیری
تحلی ارزیابی تث یر
بصری

تحلی دید مبتنی بر سه
بعد
روش تبدی هاف

مقیاس خرد
عناصر
شهری
عناصر
شهری

مقیاس خرد
عناصر
شهری
مقیاس خرد
عناصر
شهری

ارزیابی تأثیرات محیطی

ارزیابی تث یرات زیستمحیطی ،روشی است که در آن ا رهای ناشی از اجرای پروهه یرا عملیرات
آن بر محیط زیست بررسی و پیشبینی میشود تا در هنگام اجرای پروهه ،با توجه بره شرناخت
وضعیت موجود و نوع ا رها ،عملیات بهصورتی انجام پذیرد که کمترین ا ر بر محیط زیست وارد
شود .بهطور کلی این ارزیابی فرایندی است که بهواسرطۀ آن ،شناسرایی ،پریشبینری و ارزیرابی
کلیدی زیستمحیطی حاص از توسرعه ،بررسری و پیگیرری شرده و اطالعرات گرردآوریشرده
بهمنظور کراهش آ رار منفری در طری طراحری پرروهه و سرپس بررای آگراهی دادن بره فراینرد
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تصمیمسرازی اسرتفاده مریشرود .[17].ایرن روش ارزیرابی مریتوانرد برا قابلیرت ارزیرابی آ رار
زیستمحیطی ،خط ربطی بین ساختمان و آ ار زیستمحیطی آن ایجاد کند.
روشهای ارزیابی تأثیرات محیطی

فعالیت هرای مختلفری بررای مطالعرۀ آ رار زیسرت محیطری الزم اسرت ،از جملره شناسرایی آ رار،
آماده سازی شرحی از محیط زیسرت آسریب دیرده ،پریش بینری و ارزیرابی ترث یر و انتخراب عمر
پیشنهادی از مجموعهای از گزینههای در حال ارزیابی برای مواجه شدن با نیازهای شناساییشرده.
هدف فعالیت های مختلف ،متفاوت است که روش هایی را برای انجام آنها اقتاا میکند .جدول زیر
شام چند نوع روش است که برای هفت فعالیت مربوط بره مطالعرات ارزیرابی ترث یرات محیطری
تدوین شده است .عالمت × در جدول نشان دهندة این است که روش ذکرشرده بررای انجرام دادن
یک فعالیت قاب استفاده و مفید است .البته نبود این عالمرت حراکی از کراربرد نداشرتن روش در
فعالیت نیست و ممکن است بهطور غیرمستقیم با آن فعالیت مرتبط باشد [.]10
جدول  .2انواع روش تحلیل در ]10[ EIA
موضوعات
انواع روش در EIA

تعیینکنندۀ
هدفگذاری

(نمونۀ موردی)
چکلیست
نظر متخص
(قااوت تخصصی،
مدلسازی و
شبیهسازی)
سیستمهای متخص
تست آزمایشگاهی و
مدلهای مقیاس
ماتریس
نظارت (پایه)
نظارت (مطالعات
میدانی نمونههای
مشابه)
شبکهها (ا رهای
درختی و زنجیرهای)
نقشههای همپوشانی
عکس و فتومونتاه

X

شناسایی

توصیف

پیشبینی

ارزیابی

اثر

اثر

X

X

X

X

X

X

X

X

آثار

محیط
متأثر

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

نتایج

X

X

X

X

X

X

X

X

تصمیمگیری

ارتباط

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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روش ماتریس
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1

بهمنظور یافتن ارتباط مستقیم بین مؤلفهها در هر سیستم میتروان از مراتریس اسرتفاده کررد.
ماتریس از مؤلفههای محیطی تشکی شده که در یک حوزة تحقیقاتی مفروض یافرت مریشرود
] .[9در این روش عوام زیستمحیطی و فعالیتهای پروهه برهترتیرب در سرطر و سرتون قررار
میگیرند .این روش اولین بار توسط لئوپولد در سال  1972ابداع شد .لئوپولد پیشنهاد کرد کره
برای تعیین تث یر هر عام و فعالیت باید بزرگی 2و اهمیت 3را تعیین کرد .در مراتریس لئوپولرد
براساس تث یر هر یک از فاکتورهای زیستمحیطی و فعالیرتهرای پرروهه امتیازگرذاری صرورت
میگیرد .اعداد بین  1تا  10و با توجه به تث یر مثبت یرا منفری امتیازهرا برهصرورت  +و  -درج
میشود .مطالب موجود در هر سلول برای برجسته کردن شدت ا ر یا دیگر خصوصیات مرتبط با
طبیعت ا ر است .محاسن روش ماتریس در ارزیرابی ا رهرای زیسرت محیطری عبرارت اسرت از:
سیستماتیک بودن ،سادگی و سهولت ،ارزانی ،سری بودن و فراگیری.
تولید الگوریتم

برای راهاندازی الگوریتم ها و ارزیابی دقیق ،باید بستر طراحی تقسیم شرود و برهصرورت شربکۀ
شطرنجی در اختیار کاربر قرار گیرد .این اتفاق به کمک الگوریتم  Site Gridانجام میگیرد .پس
از تقسیم بستر طراحی ،سلولهای آنالیزی در اختیار کاربر قرار میگیرد .این سرلولهرا وظیفرۀ
دریافت دادههای ورودی از سوی کاربر و تحلی و ارزیابی آنها را بر عهده دارند.
برای این الگوریتم چهار متغیر در نظر گرفته شرده اسرت :رویرۀ (مرش) اصرلی سرایت ،تعرداد
طبقات ،تعداد سلولهای آنالیزی ،اندازة سلولهای آنالیزی .برای دستیابی به این هدف با اسرتفاده
از نرمافزار گرسهاپر و در نظر گرفتن متغیرهای تث یرگذار بر این پارامتر ،الگوریتمی را تولید کرردیم
که توانایی تحلی و بررسی رویۀ (مش) اصلی سایت را داراست و بهواسطۀ این الگروریتم مریتروان
سلولهای دوبعدی ،سلولهای سهبعدی و نقاط آنالیزی سایت را استخراج کرد.

شکل  .2الگوریتم تولید سلولهای و نقاط آنالیز سایت براساس دریافت رویۀ ( )Meshاصلی سایت و
متغیرهای وابسته و مستقل ورودی (نگارندگان)
1. Matrix Method
2. Magnitude
3. Importance
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این الگوریتم از اهمیت و اولویت برخوردار است ،زیرا اگر این الگوریتم طراحی و تولید نشود،
طراحی و تولید الگوریتم دید و منظر با هردف ارزیرابی پارامترهرای محیطری و کالبردی بسرتر
طراحی ممکن نخواهد بود .این الگوریتم ،پایه و اساس همۀ آنالیزها خواهد بود و الگوریتم دید و
منظر ،سلولها و نقاط آنرالیزی خرود را از ایرن الگروریتم یعنری  Site Gridدریافرت مریکنرد.
همانطور که در شک  2مشاهده میشود ،برای تولید الگوریتم به چهار متغیر اصلی نیازمنردیم
که نخستین و اصلیترین متغیر مربوط به رویۀ (مش) سایت است .زیرا بدون ایرن ورودی قرادر
به شروع کار نخواهیم بود .دومین متغیر تعداد طبقات مجاز برای طراحی است که برا توجره بره
تراکم منطقه و طرح تفایلی توسط کاربر تعیین میشود .سومین ورودی مربوط به سرلولهرای
آنالیزی و آخرین ورودی مرتبط به ابعاد سلولها برای آنرالیز اسرت .بردیهی اسرت هرچره ابعراد
سلول ها کوچکتر باشد آنالیز دقیقتری بهدست خواهد آمد و البته زمان پردازش آنالیز بیشرتر
خواهد بود.
هر سایت دربرگیرندة بافت متفاوت و منحصر به فردی است .عناصرر محیطری اطرراف یرک
سایت در تحلی و بررسی آن به شدت تا یرگذار خواهند برود .عناصرری ماننرد سراختمانهرای
اطراف ،فاای سبز ،مناظر دوردست ،سراختمانهرای شراخ اطرراف سرایت و  ...از همرین رو
پرداختن به موضوع دید و منظر مناسب و محاسبۀ آن در میزان تث یرگذاری در فرایند طراحری
معماری و بستر طرح ،در شک گیری فرم بهینهتر از لحاظ تث یرپذیری نسربت بره دیرد و منظرر
مطلوب به سایت پروهه و محیط اطراف بسیار مؤ ر است .دید و منظرر بسرتر طراحری ،شرناخت
نقاط کلیدی سایت به لحاظ بصری است .معمار پروهه با بررسریهرای الزم ،دیرد عرابر پیراده و
سواره را از بیرون به درون سایت یا از درون به بیرون در نظر میگیررد و برر ایرن اسراس محر
قرارگیری نقاط شاخ در پالن معماری را تعیین میکند .البته نبایرد فرامروش کررد کره دیرد
کاربر حاضر در درون ساختمان نسبت به بیرون و اطراف سایت نیز از اهمیت ویرژهای برخروردار
است .در این پژوهش ،دید و منظر با توجه به متغیرهای گوناگونی بررسی خواهد شد.

شکل  .3الگوریتم بررسی دید و منظر سایت براساس متغیرهای وابسته و مستقل ورودی (نگارندگان)
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جدول  .3متغیرهای وابسته و مستقل ورودی الگوریتم دید و منظر (نگارندگان)
متغیر
نقاط آنالیز سایت

تعریف
بهعنوان نقاط آنالیزی و نمایش
بصری تحلی ها استفاده میشود.

1

رویۀ (مِش) سایت

بستر سایت بهمنظور تحلی و سپس
طراحی

2

ساختمانهای اطراف

3

ساختمانهای شاخ

4

فاای سبز

5

مناظر دوردست

6

پرتوهای دید از داخ به
7
خارج

اولین عام محدودکنندة دید و
منظر ،ساختمانهای اطراف یک
سایت و بستر طراحی انتخاب شد..
از دیگر عواملی که در سایت یا
اطراف بستر طراحی میتواند ارزیابی
شود ،ساختمانهای شاخ موجود
در دل سایت و یا محیط اطراف پروهه
است..
فااهای سبز در داخ یا اطراف
پروهه از مؤ رترین عوام در طراحی
پروههها به حساب میآیند..
مناظر موجود در بافتهایی که دارای
دید و منظر وسی و شاخ در
دوردست هستند..
پرتوهایی که از سوی ناظر بهسمت
خارج سایت گسترش پیدا میکنند و
سبب ایجاد دید و منظر مطلوب به
محیط اطراف میشوند.

توضیحات
همۀ آنالیزها و محاسبات الگوریتم براساس
مح قرارگیری این نقاط محاسبه میشوند.
در سایتهای شیبدار ،شیب سایت را
میتوان از عوام محدودکنندة دید و منظر
در نظر گرفت .به همین دلی در این
الگوریتم رویۀ سایت ،از ورودیهای اصلی
در نظر گرفته شد.
در آنالیز و تحلی دید و منظر در هر
سایت ،عناصر محدودکنندة دید ،از
مهمترین عوام به حساب میآیند.
این ساختمانها هم بهعنوان عام
محدودکننده و هم بهعنوان عنصر شاخ
که دید و منظر به آن میتواند مهم باشد
ارزیابی شد.
فااهای سبز هم محدودکنندة دید
محسوب میشوند و هم عاملی برای دید و
منظر مطلوب به آنها.
در سایتهای دارای شیب ،بهشدت در
ارزیابی دید و منظر بستر طراحی و در
ادامۀ آن در طراحی پروهه تث یرگذارند.
مواردی که در باال بهعنوان محدودکنندة
دید و منظر بیان شد ،در این قسمت
میتواند در دید ناظر بهشدت تث یرگذار
باشند؛ عواملی مانند ساختمانهای اطراف
(تعداد ،تراکم ،طبقات و  ،)...مناظر اطراف و
. ...

1. Analyze Point
2. Site Meh
3. Regular Building
4. Significant Building
5. Green Landscape
6. Distant View
7. B.I.V Ray Count
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البته باید خاطرنشان کرد که هرچه تعداد پرتوها بیشتر باشد ،ارزیابی دقیقتری در این قسمت
خواهیم داشت .از اینرو بازة ورودی برای تعداد پرتوها بین  10تا  360در نظر گرفته شد .عدد 10
کمترین دقت و عدد  360بیشترین دقت در محاسبات را دارند که البته هرچه تعداد پرتوها بیشرتر
باشد باید زمان بیشتری را برای ارزیابی و محاسبه از طریق الگوریتم صرف کرد.
جدول  .4عناصر هدف و محدودکننده برای محاسبۀ دید و منظر (نگارندگان)
دید و منظر به سمت

عناصر محدودکننده

عنصر هدف

مناظر و فااهای سبز اطراف
ساختمانهای اطراف
زمین شیبدار ممکن است عام
محدودکنندهای برای دید و منظر
باشد.

رویۀ (مِش) سایت
ساختمانهای شاخ

ساختمانهای شاخ

در
اگر چند ساختمان شاخ
نقاط مختلف سایت وجود داشته
باشد ،یکی از آنها هدف برای
محاسبۀ دید و منظر و بقیه ،عام
محدودکننده برای دید و منظر به
حساب میآیند.

ساختمانهای شاخ

ساختمانهای شاخ
ساختمانهای اطراف
زمین شیبدار ممکن است عام
محدودکنندهای برای دید و منظر
باشد.

رویۀ (مِش) سایت
مناظر و فاای سبز اطراف

مناظر و فاای سبز اطراف

مناظر دوردست

مناظر دوردست

مناظر و فاای سبز اطراف

اگر چند فاای سبز در نقاط
مختلف سایت وجود داشته باشد،
یکی از آنها هدف برای محاسبۀ
دید و منظر و بقیه ،عام
محدودکننده برای دید و منظر به
حساب میآیند.

مناظر و فاای سبز اطراف
ساختمانهای شاخ
ساختمانهای اطراف
رویۀ (مِش) سایت

زمین شیبدار ممکن است عام
محدودکنندهای برای دید و منظر
باشد.
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شکل  .4دایرۀ ترسیمشده بهمنظور محدود کردن پرتوهای دید .این محدوده مشخص میکند که
پرتوهای دید تا چه فاصله امتداد خواهند داشت (نگارندگان)

با توجه به مطالب ذکرشده و تعیین موان و مشخ کردن محدودة دید ،میتوان پرتوهرای
دید را برای هر کدام از نقاط آنالیزی سایت بررسی کرد .بهترین حالرتِ در نظرر گررفتن تعرداد
پرتوها ،عدد  360است که دقیقترین حالت ممکن را در اختیار کاربر قرار میدهد .در شرک ،4
آنالیز مربوط به تابیده شدن پرتوهای دید (براساس  360پرترو) از هرر نقطرۀ آنرالیزی سرایت و
مسیر حرکت آنها با توجه به موان محدودکنندة دیرد مشراهده مریشرود .ایرن ارزیرابی دقیقراا
براساس نقاط آنالیزی سایت یا مح قرارگیری نراظر فرضری در داخر بسرتر طراحری اسرت و
محدودة دید و منظر ناظر را با توجه به محدودکنندههای دید مشخ میکند.
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یافتهها
1

سایت با استفاده از سلولهای آنالیزی عرصهبندی شده است و هر عرصه نمره و امتیاز مربروط
به خود را داراست .این عرصهبندی بهصورت یک بازه از بسیار مطلوب ترا غیرقابر قبرول بررای
ساخت دستهبندی میشود .به این ترتیب که بهصورت قراردادی ،بازة بین صفر ترا  2غیرر قابر
قبول ،بازة بین  2تا  4نامناسب ،بازة بین  4تا  6قاب قبول ،بازة بین  6تا  8مطلوب و بازة برین
 8تا  10بسیار مطلوب ارزیابی میشود.

شکل  .5پرتوهای دید نسبت به نقاط آنالیزی مختلف تولیدشده در سایت .این نقاط تنها تعداد محدودی از
نقاط آنالیزی تولیدشده در سایت هستند که بهمنظور نمایش بصری از آنها استفاده شد (نگارندگان).

1. Analyze Cells
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شکل  .6ماتریس ارزیابی دید و منظر مطلوب :پایین ،دید و منظر از داخل به خارج و باال ،دید و منظر از
خارج به داخل
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پس از تهیۀ ماتریس ارزیابی بهصورت دوبعدی ،میتوان ماتریس ارزیابی سرهبعردیِ تحلیر
دید و منظر را نیز تهیه کرد .به این صورت که براساس اولویت ساخت در نقاط متفاوت سایت و
میزان ساختپذیری در سایت ماتریسهای ارزیابی در ارتفراع حرکرت مریکننرد ،امرا براسراس
محدودیت ارتفاع و ساخت در منطقه.

شکل  .7ماتریس سهبعدی ارزیابی دید و منظر مطلوب :پایین ،دید و منظر از داخل به خارج و باال ،دید
و منظر از خارج به داخل
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نتیجهگیری
از مهمترین مباحث در دانش مخاطرات زیستمحیطی ،پیشگیری قب از درمان اسرت .ارزیرابی
تث یرات محیطی را میتوان راهکاری مناسب برای به حداق رساندن تث یرات منفی و مخراطرات
زیستمحیطی و همچنین معرفی راهکارها و گزینههای مناسرب بررای تصرمیمگیرری و تولیرد
ایدههای اولیه به طراح محسوب کرد .در این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی و شناسایی مؤلفۀ دیرد و
منظر و آنالیز نقطه به نقطۀ آن در سایت در مقایسه با پژوهشهای دیگر که از روشهای کیفری
استفاده میشود ،از روش ارزیابی کمّی ماتریس تث یرات محیطی به صورت پارامتریرک اسرتفاده
شد .بر این اساس مشخ شد نقاطی از سایت که نمرههای  5و بیشتر دریافت کردند (طیفی از
سبز کمرنگ تا پررنگ) برای طراحی و ساخت مناسبانرد و نقراطی کره نمررههرای کمترر از 5
دریافت کردند (طیفی از زرد تا قرمز) از لحاظ دیرد و منظرر ،بررای طراحری و سراخت مناسرب
مطلوب نخواهند بود .در این پژوهش ،تحلی و ارزیرابی مؤلفرۀ دیرد و منظرر بررسری شرد ،امرا
میتوان دیگر مؤلفههای تث یرگذار در فرایند طراحی و تحلی سایت از قبی دسترسی مطلروب،
آلودگی صوتی ،تابش آفتاب و میزان سایهاندازی و حتی میزان قابلیت ساختپذیری را برا روش
ماتریس ارزیابی تث یرات محیطی بهصورت کامالا پارامتریرک ارزیرابی کررد .همچنرین مریتروان
متغیرهای بیشتری را در هر مؤلفه به تحلی ها اضافه کررد .افرزون برر تحلیر سرایت پریش از
مرحلۀ طراحی ،میتوان سایتهای طراحی و اجراشده را با این روش تحلیر و ارزیرابی کررده و
تعیین کرد که سایت مورد نظر تا چه اندازه براساس مؤلفرههرای تث یرگرذار محیطری در بسرتر
طراحی بهینه طراحی شده است .با استخراج مؤلفههای مؤ ر سایت پروهه مانند دیرد و منظرر و
تفکر مدل پارامتریک میتوان الگوریتمهای مختلف و متنوعی بهشک هندسۀ توپولوهیرک تهیره
کرد که براساس آنها طراح گزینههای طراحی را تولید یا هدایت کند .افرزونبرر ایرن ،برهکمرک
نسخههای الگوریتم بهدستآمده ،قادر به قیاس ترکیرب نهرایی (طررح) برا مؤلفرههرای تحلیر
خواهیم شد.
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت گروه معماری دانشکدة معماری و شهرسرازی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
تهران مرکزی تهیه شده که از آنها تشکر میشود.
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