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 چکیده

تحلیر  سرایت    فراینرد در  دید و منظرر  ۀمؤلفپارامتریک  یساز هیشبارزیابی و  ،هدف اصلی این پژوهش
 راتیترث  از روش مراتریس ارزیرابی    یریر گ بهرره برا   شمس تبریزیمجموعۀ در شهر خوی و سایت پالن 

صورت گرفتره اسرت.    یساز هیشبو  یساز مدلی است و با کمک فنون پژوهش از نوع کمّ است. 1محیطی
بهرره   Grasshopperو  Rhinoماننرد  معتبر معمراری   یافزارها نرمپارامترها، از  ریتث برای ارزیابی دقیق 

اطرراف، فارای    یهرا  سراختمان بستر سایت، برای تحلی  و ارزیابی دید و منظر عواملی نظیر  شد.گرفته 
شراخ  در نظرر    یهرا  سراختمان و مناظر دوردست، توپوگرافی و  ها ساختمانسبز داخ  و خارج سایت، 

را در  ریترث  اطراف بیشترین  یها ساختماننشان داد که عوام  توپوگرافی و  ها یبررسنتایج  شدند. گرفته
 ،سرعکدید و منظر از داخ  به خارج سایت و بهمچنین محاسبات دید و منظر مطلوب در سایت دارند. 

 و شرد بررسی و ارزیرابی   مجزا و نقطه به نقطه صورت به افزار نرمگرفته در  صورتهای  کدنویسیاز طریق 
و  5نمررة  کره   ییهرا  سرلول  شرد براساس محاسبات الگوریتم ماتریس ارزیابی تث یرات محیطی مشرخ   

 یهرا  مؤلفره . هسرتند و سراخت  بررای طراحری    یمناسب و مطلروب  یها محدوده ،را دریافت کردند بیشتر
و  میشرک  مسرتق   بره  توانرد  یمر  کیر و روش پارامتر یساز تمیالگورو منظر با  دیاز جمله د تیسا یلیتحل

 یهرا  روش بررخالف  یطراحر  ۀمرحلدر   یتحل ۀمرحل که یطور به ،ردیقرار گ یطراح فراینددر  یمؤ رتر
موجرود   یها طرح یابیارز ابتدا :دو دستاورد همزمان است این پژوهشنتیجۀ  .باشد یکیو  ختهیآم یسنت
 .دیجد یها طرح یبرا یمولد ۀیته یگریو د
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 مقدمه

مقررون   اریبسر  اسیحس طیمح هر ی، برایضرور یازهاین و مبتنی بر صحیحخوب و  تیسا  یتحل

سراختمان و   ۀبرنامر   یر وتحل هیر تجز. اسرت پرروهه   ۀتوسرع  یبرا یمنطق یکردیو رو بودهبه صرفه 

 سرت، یز طیو محر  ینظرارت  ،یاسر یس مسائ  یابیآن همراه با ارز یبرا تیسا یها تیقابلو  تیظرف

ه بر  ،آن یرامرون یو بستر پ تیکام  سا  یتحل .] 12[ دهد یمرا نشان  نیقطعه زم کی ۀتوسعارزش 

ترر   تیر فیک برا  شرده  ساخته طیمح تیو در نها تر هماهنگبهتر و  یاجرا ،بهتر یشنهادیپ یها طرح

و  یآ رار معمرار   یریر گ شرک   ۀنر یزمدر  مرؤ ر  یعرامل  عنروان  به نیزمنگاه به  .] 16[ شود یممنجر 

کره در طررول زمرران     ی استمیقد یروشبلکه  ست،ین یدیروش جد ای دهیپد ،یشهر یزیر برنامه

 طیاز محر  اجرد  تروان  ینمرا ساختمان . ] 8[ فرامروش شود جیتدر به رایگرفتره شرده  ردهیناد ردینبا

و هرر دو در تعامرر  بررا    ردیپذ یم ریو از آن ترث  گذارد یم ریتث  طیهر ساختمان بر مح کرد.تصور 

 برا  را خرود  یها سکونتگاه عملی، تجارب براساس خود زیست تکاملی روند در بشر .] 20[ گرندیکدی

 مخراطرات  امنیرت،  زیسرتی،  منراب   بره  دسترسری  توپروگرافی،  وضرعیت  عواملی همچون به توجه

 و دیر گز یبرم... و محیط از بهینه یبردار بهره و یریگ بهره امکان طبیعت، با امکان سازش محیطی،

 .] 5[ باشرد  برخوردار رفاهی امکانات و امنیت آسایش، از که کند پا بر را سکونتگاهی کرد یم تالش

 ژهیر و بره  و محیطری  عوامر   ترث یر  تحت ،ساخت انسان تثسیسات دیگر و ها سکونتگاه استقرار مح 

 و ینزمر  یهرا  تیر قابلاستقرار و رشد شهرها بردون توجره بره    است.  یشناس نیزم و هئومورفولوهی

 و یخسرارات جران   یبرابردچنر  شیدارد و موجب افزا یفراوان بارانیزمخرب و  آن، آ ار یاستعدادها

 یهرا  گاهسرکونت استقرار شهرها و  یبرا هیاول تالزوم مطالع ینبنابرا .شود یم یدر مواق  بحران یمال

آنهرا در   لو اعما طیمدون متناسب با مح یها برنامه جادیو ا شود یمس احسا شیاز پ شیب یناانس

سراختمان  دید و منظرر  عام   .] 2[ رسد یمبه نظر  یضرور مختلف یها اسیمقدر  ها یریگ میتصم

یا اینکره   ریخ ای شود یم دهینقطه خاص از بافت اطراف، ساختمان د هر در ایکه آ کند یممشخ  

ن کره چره مقردار از    یر ادر هر نقطه از سایت دید و منظر به محریط اطرراف وجرود دارد یرا خیرر.      

 تا مشخ  کند قدرت است یبصر عام  اشراف به شود، مربوط دهید یها فاص ساختمان و با چه 

البتره عوامر  مختلفری از قبیر       .] 21[ اسرت ساختمان به اطراف خرود چقردر    یو نفوذ بصر ریتث 

هروا، عناصرر    یآلودگشدت ، وهوا آب، یساختمان، تااد رنگ ۀنیزم پساطراف، منظر  یها ساختمان

دیرد   یابیارز ۀمسئلخودروها، تابلوها و ... در  درختان، متحرک و  ابت مانند یرساختمانیغ یکیزیف

 دیرد و منظرر    یر تحل خصروص  در قیتحق یها روش بیشتر. اند  یدخ یبصر ریتث  زانیم و و منظر

نخسرت ارزیرابی   دستۀ  .] 15[ تقسیم کرد یکل ۀدو دستبه  آنها را توان یمو  هستند یکمّ صورت به
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 راتیترث   ینر یب شیپر ی کیفیت بصری منظرر یرا   را برای توصیف کمّ ییها روشمنظر علمی دید و 

دوم  دسرتّ . دهنرد  ینمر  دخالرت  هرا   یتحلرا در  یها ادراک انسان ش رو نیا. ردیگ یمبصری به کار 

 دیر خراص تثک  یاز نقراط  یطر یعناصرر مح  دیرد و منظرر   هستند که بر ستیزوویمانند ا ییها روش

 یفاراها  دید و منظر اب مرتبطدر مباحث  .] 13[ اند غاف منظر  یاز مناب  اصل که یدرحال ،کنند یم

و دیرد و منظرر    اغلب تحلی که  یا گونه بهاست؛  افتهیخاص خود را  کاربردنقاط دید، ة واه ،یشهر

همرواره   یبصرر  راتیترث   یابیر ارز .] 11[ شروند  یمر کار برده  به مترادف طور به گریبا همد دیدنقاط 

 گرر ید ةریر کره در دا  ییهرا  تیر فعال ایمختلف توسعه،  یها نمونه در ضروریالزم و  یاقدام عنوان به

 در .] 17[ شرود  یمخواهد شد استفاده  نیکه موجب بهبود زم ییها تیفعال و دریگ یمقرار  ها قانون

 نیبا استفاده از ا اصفهان،نقش جهان  دانیمثال م مانند یخیتار یها بافت ویژه به یشهر یها بافت

کر    ایر  دانیر در اطرراف م  یکند در هر نقطه و مکان مشخ  کرد که هیته یا نقشه توان یمروش 

 یبررا  تروان  یمر و  نشرود  دهیر د دانیر تا از درون م میباش وساز ساختمجاز به  یچه ارتفاع تا شهر،

 بهره گرفت. یمنظر شهر ةحوزدر  روش نیگوناگون از ا یاز کاربردها گرید یاریبس

 یهرا  کیر تکن و شرده  افرزوده  ارائره  یها کیتکن و فنون کیفیت میزان بر همواره امروز به تا

 به رو و وسی  دامنۀ. کرده است چشمگیری پیشرفت رایانه کمک به نقشه از استفاده یا ترسیمی

 اسرت و  دسرترس  در منراظر  دادن قررار  دیرد  میردان  بره  مربوط یها کیتکن و فنون از افزایشی

 منظرر  متخصصران  بررای  را هرا  فرصرت  بهترین تواند یمامروزه  1یا چندرسانه و یا انهیرا فناوری

 از توسرعه  مختلرف  یها جنبهاز  ارزیابی آمد، به وجود یبعد سه یساز مدل که زمانی. کندفراهم 

 ژهیر و بره  یوسیع یها ییتوانا ها کیتکن این. شد ریپذ امکان مدل، ةمحدود درون در دید ۀنقط هر

 و موقعیرت  کره  زمرانی . انرد  یعبرور  انتقال و خطوط ها جاده همانند خطی یها توسعه زمینۀ در

 و تولیرد  یراحتر  بره  تروان  یمر  را طراحری  متنروع  یها نهیگز باشد شده یساز مدلاصلی  ساختار

 .] 7[ کرد مقایسه

پارامتری  عنوان بهموجود در زمینه و بستر طراحی  یها تیقابلو  ها تیظرفاز تا کنون کمتر 

هرچره بیشرتر از    ةاستفاد شده است. یریگ بهرهمختلف  یها پروههمولد در تولید ایده و طراحی 

مهم . در نتیجه موضوع شود یمایجاد مفاهیم متنوع و متناسب با بستر طراحی  سبباین عوام  

از  یریر گ بهرره برا   تروان  یمر چگونره  زند این اسرت کره    رقم می را این پژوهش اصلی پرسش که

 تیسرا   یر در تحل دیرد و منظرر   راتیتث  ک،یپارامتر یو در قالب مدل یا انهیرا نینو یکردهایرو

 ؟کردی ابیپالن را ارز

                                                 
1. Multimedia 
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 محدودۀ پژوهش 

مورد استفاده مربروط بره شرهر     ۀنمون است. یطراح ۀنیزمطراح در  یبانیپشت پژوهش نیاتوق  

ی هرا  مکران به  هیپابا داشتن اطالعات  یول ،آرامگاه شمس تبریزی استمجموعۀ خوی و سایت 

غربری اسرتان    غربری ایرران و در شرمال    شرمال  درشهرستان خروی  . ستا پذیر میتعم دیگر نیز

درجه و  45 و یعرض شمال ۀقیدق 45درجه و  38 در محدودة  وسی  یتدش درغربی  جانیآذربا

 همۀ عوامر  و وجود زیاد  های قابلیت داشتندلی   بهاین سایت . دارد قرار یطول شرق ۀقیدق 15

در سرایت،   براارزش منراظر اطرراف، عنصرر تراریخی و      ماننرد در دید و منظر مطلوب،  رگذاریتث 

 . شدفااهای سبز شاخ  و همچنین شناخت کام  نگارنده انتخاب و ارزیابی 

 
محیطی. شهر خوی، آرامگاه شمس تبریزی  راتیتأثارزیابی  منظور بهسایت و بستر انتخابی  .1شکل 

 )نگارندگان(

 ها روشمواد و 

طراحری و   فراینددر بهبود  آن ریو تث  دید و منظر ۀمؤلف یریگ اندازهو  یبررس یپژوهش برا نیدر ا

و  ییشناسرا  بصرری  یها  یتحل مختلف یرهایمتغنخست ابعاد و  ،یطیمح ستیزکاهش مخاطرات 

 منظرور  یبند رده نیدر ا ،بصری رگذاریتث  یرهایمتغ ةدربار شمندانیاندی ؛ سپس آراشد ی بند رده

مربروط قررار    ةشرد و در رد  روشرن  در آنها دید و منظر مطلوب یها هیما بنآرا،  نیا یواکاوبا  .شد

روش  .شرد  روشرن  دید و منظر یابیارز یبرا یکمّ یارهایمع، ها هیما بن نیا یبا بررس سپسگرفت. 

کره توسرط    یپر  در یپر  یسراز  هیشرب  است. یساز مدلو  یساز هیشبو با کمک فنون ی کمّپژوهش 

 ؛کنرد  یمر  ریر را درگ یشرود، و  یتجربره مر   یبصرر  ریتصاو یتماشاگر هنگام تماشا ایکننده  ادراک
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طرور   که به کند یفراهم م یمجاز ییایرا در دن ینامشهود ۀانیگرا احساس واق  ۀامکان تجرب نیبنابرا

 یهافراینرد  . ]21[ شرود  مری نمادین، قیاسری، عملیراتی و ریاضریاتی تقسریم      ۀکلی به چهار دست

 یساز مدل، یمانند طراح ییها دستهبه  توان یمرا  یمعمار قاتیتحق یبرا شده استفاده یساز هیشب

 تروان  یمر را  هافرایندپروهه،  طیشرا یمجاز ازیکرد. بسته به ن میتقس یمعمار های طراحیفرایندو 

 منظرور  بره متفراوت   یافزارهرا  نررم از  تروان  یمر در ایرن زمینره    .کررد مختلف مجهرز   یها برنامهبه 

را دارند. بره   ها دادهپارامتریک قابلیت بررسی و آنالیز  صورت بهکه  بهره گرفتو ارزیابی  یساز هیشب

اسرتفاده   1راینرو و گرسرهاپر   مانند موجود یافزارها نرمهمین منظور و برای رسیدن به این هدف از 

 طیمؤ ر در حفاظرت محر   یها شاخ  و سنجش یریگ اندازهمنظر بر  یکمّ یابیارز یها روش شد.

 یگذاراسرت یس بتوانند براساس آن رانیگ میتا تصم دنساز یمرا فراهم  یابزار د ونتمرکز دار ستیز

 یمنظرر، تالشر   یکمّ یابیروش ارز نیتر مهم عنوان به یطیمح ستیز راتیتث  یابیکنند. در واق  ارز

و  سرت یز طیآنها برر محر   ریتث  تحت یها پروههو  یانسان یها تیفعال بارانیز آ ارکاهش  یبرااست 

بره   یکمّر  کرامالا ی است و با نگراه  داریپا یابیارز یها روشو  ها چارچوب از یا مجموعه ریتحت تث 

 ،آن یملمروس و کمّر   راتیو تث  طیمح کیزیف ،ها روش نی. در اکند یممنظر توجه  تینیکالبد و ع

 یهرا  شراخ   نیمذکور بره تردو   یها روش .دهند یم  یرا تشک طیمح یبررس یارهایمع رینت مهم

 یهرا  سرتم یسبرارة  درمهرم  اطالعرات   طرور معمرول   بهکه  پردازد یم یعدد محاسبات و قاب  یکمّ

 هرای از ارزیابی ا ر اند عبارت یطیمح ستیزی ابیارز یها روشاز  یبرخ. ] 6[ دهند یم ارائهرا ی عیطب

 2.پایدارییکپارچۀ ، ارزیابی راهبردی محیط زیست، ارزیابی تث یر بصری و ارزیابی یطیمح ستیز

 و بحث  ها داده

. انرد  گرفتره  نظرر  در شرهر  در بصری مطالعات یبرا را خرد و میانی کالن، مقیاس سه نظران صاحب

 کر   سرطح  بصری یها تیقابل بررسی به کالن منظر مطالعات قالب در شهر سطح بصری مطالعات

 رسرد  یمر  نظرر  به اما .] 1[ پردازد یم مناطق  یخصا و قابلیت و هویت به میانی مقیاس در و شهر

 قررار  یبنرد  دسرته  ایرن  خررد  مقیراس  در انردازها  چشم و دیدها کیفیت یارتقا به مربوط مطالعات

 ةسرازند  کره  شهری فااهای منظر و دید یها تیفیک هویت تشخی  به آن در که جایی ؛ردیگ یم

 انرواع  لنردن  شهر منظر و دید مدیریت چارچوب در برای نمونه. شود یم پرداخته است شهر تیهو

 درونری  یاندازها چشم گسترده؛ منظر و دید :اند شده یبند دسته گروه چهار در شهری، منظر و دید

 .] 19[ ها نشانه و نمادها از خطی رظمنا و دیدها و شهری؛ منظر یاندازها چشم دورنماها؛

                                                 
1. Rhino & Grasshopper 
2. Integrated Sustainability Assessment 
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 یرا  بصرری  یهرا  مخروط یا محورهای دید، چون شهری یاندازها چشم و دیدها ارزیابی و تحلی 

 به منظر شهری و دید کیفیت ارزیابی به مربوط مباحث از یا رمجموعهیز شهری، طراحی در دیدروها

 و محریط  زیبرایی  و ظراهری  فرمی، یها جنبهبه  معطوف اصلی توجه مباحث این در. ندیآ یم شمار

 ایرن  از .] 24[ اوسرت  نقشره شرناختی   و ذهنی بر تصویر خصوص به و ناظر ذهن بر ها جنبهتث یر این 

 نقرش  دارند، را ذهنیت ناظر بر یرگذاریتث  پتانسی  که هر محیط خاص یها تیفیکاز  آگاهی نظر،

 .دارد آن یاجزا کیفیت یارتقا و شهری مطلوب منظر و دید طراحی در اساسی

 1ارزیابی آثار بصری

برر   تیر بااهما رهرای  اسرت کره    (EIA) یطیمح ستیزاز ارزیابی آ ار  یجزئ ،ارزیابی آ ار بصری

ی است جردا  فرایند VIA .] 22[ کند یمرا ارزیابی  یا توسعهمحیط زیست بصری و پیشنهادهای 

هدف آن اطمینان از این اسرت   و کند یمعم   EIAحال پیوسته که در چارچوب کلی  عینو در 

لحاظ شوند.  یریگ میتصمخود منظر یا دیدهای بصری در بر آ ار ممکن تغییر و توسعه همۀ که 

مطالعات مورد دامنۀ مامون و محتوای دقیق ارزیابی منظر و آ ار بصری آن بنا به عواملی مانند 

 طرور  بره منظر و مناب  بصری ممکرن اسرت    یها تیحساستوافق، مسئوالن مربوط و مشاوران و 

 ترث یرات  بررسری  در رایرج  یهرا  روش از کیی بصری تث یر ارزیابی .] 7[گیری متفاوت باشد مچش

 تعریرف  دربارة کاملی توافق .است طبیعی و مصنوع محیط در پیشنهادی بناهای و عناصر بصری

بصری  تث یرات بررسی در قبول مورد روشی ،روش این اما ،ندارد وجود ها یابیارز این چگونگی و

انتخراب نقراطی   نیرز  ارزیابی تث یر بصری ساختمان بر منظره و  ،فرایندهدف از این  .] 14[است 

 آتی شهر این تث یر به کمترین میزان باشد. یها گسترشکه در است 

 بصریتحلیل  یها روش

که  شود یم موجب دید ۀفاصل و دید جهت دید، ۀزاوی دید، ۀزمین دید، مکان همچون متغیرهایی

 همرۀ  دارای شرهر  در دیدها بیشتر زیرا باشد، زیادی یها یدگیچیپ دارای شهر در دیدها ۀمطالع

 بررسری  در مردنظر  اهرداف  و رویکردهرا  براسراس  دید و منظرر  بندی دسته اما. متغیرهاست این

 مطالعرات  در بنردی  دسته نوع این. کند ح  را مشک  این زیادی حد تا تواند یم شهری دیدهای

 را مهرم  دیردهای  بتروان  ،مردنظر  اهرداف  بره  توجه با که شود یم موجب دید و منظر به مربوط

. گیررد  مری  انجرام  مختلفی یها روش به شهر در بصری یها  یتحل [.3کرد ] تحلی  و شناسایی

 در. اسرت  دیگرری  دالیلی یا تحلی  ابزار هدف، مقیاس، جمله از مختلفی دالی  به ها روش تنوع

 .شود یم پرداخته شهر با مرتبط بصری یها  یتحل در ها روش نیتر جیرا از تعدادی به زیرجدول 

                                                 
1. Visual Impact Assessment 
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 [3] لیوتحل هیتجز ۀویهدف، ابزار و ش کرد،یرو اس،یاساس مقرب یبصر لیتحل یها . روش1جدول 

تحلیل  یها روش

 بصری
 لیوتحل هیتجزشیوه  ابزار و تکنیک هدف رویکرد مقیاس

 کالن تصویری ۀشبک
 کالبدی
 کیفی

 عکس وض  موجود
 ۀتحلی  کارشناسان

 میدانی

 کالن قاب ایستا
 کالبدی
 کیفی

 عکس وض  موجود
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

تحلی  سازمان بصری 
 شهر

 کالن
 کالبدی
 کیفی

 وض  موجود
 عکس

 یا انهیرا افزار نرم
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

 کالن تحلی  فرم بصری شهر
 کالبدی
 کیفی

 موجودوض  
 عکس

 یا انهیرا افزار نرم

 پرسشنامه یا مصاحبه
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

 پذیری تیرؤ

 مقیاس خرد
عناصر 
 شهری

 کالبدی
 وض  موجود
 پیشنهاد جدید

 کارشناسانه یها  یتحل یا انهیرا افزار نرم

تث یر تحلی  ارزیابی 
 بصری

عناصر 
 شهری

 پیشنهاد جدید کالبدی
 عکس

 یا انهیرا افزار نرم
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

کیفیت  یساز مدل
 بصری

 مقیاس خرد
 کالبدی
 کیفی

 وض  موجود
 عکس

 یا انهیرا افزار نرم

 پرسشنامه یا مصاحبه
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

 مقیاس خرد ا ر بصری یساز مدل
 کالبدی
 کیفی

 وض  موجود
 عکس

 یا انهیرا افزار نرم
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

مبتنی بر سه تحلی  دید 
 بعد

 مقیاس خرد
عناصر 
 شهری

 کالبدی
 کیفی

 وض  موجود
 پیشنهاد جدید

 عکس
 یا انهیرا افزار نرم

 کارشناسانۀتحلی  
 میدانی

 روش تبدی  هاف
 مقیاس خرد
عناصر 
 شهری

 وض  موجود کالبدی
 عکس

 یا انهیرا افزار نرم
 کارشناسانۀتحلی  

 میدانی

 محیطی راتیتأثارزیابی 

 اتیر عمل ایر پروهه  اجرایاز  یناش هایاست که در آن ا ر ی، روشیطیمح ستیز تث یرات یابیارز

پروهه، با توجه بره شرناخت    اجرایتا در هنگام  ودش می ینیب شیپو  یبررس ستیز طیآن بر مح

وارد  ستیز طیا ر بر مح نیکمتر که ردیانجام پذ یصورت هب اتی، عملا رهاموجود و نوع  تیوضع

و ارزیرابی   ینر یب شیپر آن، شناسرایی،   ۀواسرط  بهاست که  یفرایندارزیابی  کلی این طور به. شود

شرده   گرردآوری و اطالعرات   شرده حاص  از توسرعه، بررسری و پیگیرری     یطیمح ستیزکلیدی 

 فراینرد کراهش آ رار منفری در طری طراحری پرروهه و سرپس بررای آگراهی دادن بره            منظور به
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آ رار   یابیر ارز تیر برا قابل  توانرد  یمر  یابیر ارزروش  نیر ا .] 17[.شرود  یمر سرازی اسرتفاده    تصمیم

 کند. جادیا آن  یطیمح ستیزساختمان و آ ار  نیب یخط ربط ،یطیمح ستیز

 تأثیرات محیطی ارزیابی یها روش

 آ رار،  شناسرایی  جملره  از ،اسرت  الزم یطر یمح سرت یز آ رار  ۀمطالعر  بررای  مختلفری  یهرا  تیفعال

 عمر   و انتخراب  ترث یر  ارزیرابی  و ینر یب شیپر  ،دهیر د بیآسر  زیسرت  محیط شرحی از یساز آماده

. شرده  شناسایی نیازهای با شدن مواجه برای حال ارزیابی در یها نهیگز از یا مجموعه از پیشنهادی

زیر  جدول. کند یم اقتاا آنها انجام را برای ییها روش که است متفاوت مختلف، یها تیفعالهدف 

 محیطری  راتیترث  ارزیرابی  مطالعرات   بره  مربوط فعالیت هفت برای که استروش  نوع چند شام 

دادن  انجرام  بررای  ذکرشرده روش  که است این ةدهند نشان جدول در×  عالمت. است تدوین شده

 در روش نداشرتن  کراربرد  از حراکی  عالمرت  این نبود البته ت.اس مفید و استفاده قاب  فعالیت یک

 .[10]مرتبط باشد  فعالیت آن با غیرمستقیمطور  به است ممکن و نیستفعالیت 

 EIA [10] در لیتحل  . انواع روش2جدول 

 EIAدر   روشانواع 

موضوعات 

 ۀکنند نییتع

 یگذار هدف

شناسایی 

 آثار

توصیف 

محیط 

 متأثر

 ینیب شیپ

 اثر

ارزیابی 

 اثر
 یریگ میتصم

ارتباط 

 نتایج

   X X  X X موردی( ۀ)نمون

 X X X     ستیل چک
نظر متخص  

)قااوت تخصصی، 
و  یساز مدل
 (یساز هیشب

 X  X X   

  X X X X X X متخص  یها ستمیس

تست آزمایشگاهی و 
 مقیاس یها مدل

 X  X    

 X X  X X X X ماتریس
   X  X   نظارت )پایه(

نظارت )مطالعات 
 یها نمونهمیدانی 

 مشابه(
   X X   

 های)ا ر ها شبکه
 (یا رهیزنجدرختی و 

 X X X    

 X X X  X   یپوشان هم یها نقشه
 X X   X   عکس و فتومونتاه
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 1سیماترروش 

اسرتفاده کررد.    سیاز مراتر  تروان  یم ستمیس هر در ها مؤلفه نیب میارتباط مستق افتنی منظور به

 شرود  یمر  افرت یمفروض  یقاتیتحق ةحوز کیشده که در   یتشک یطیمح یها مؤلفهاز  سیماتر

در سرطر و سرتون قررار     بیر ترت بره پروهه  یها تیفعالو  یطیمح ستیز عوام روش  نیا در. ] 9[

کره  کرد  شنهادی. لئوپولد پشدابداع  1972بار توسط لئوپولد در سال  نیروش اول نی. ادنریگ یم

لئوپولرد   سیدر مراتر  .کرد نییرا تع 3یتو اهم 2یبزرگ دیبا تیو فعال عام هر  ریتث  نییتع یبرا

صرورت   یازگرذار یپرروهه امت  یهرا  تیر فعالو  یطیمح ستیز یفاکتورها از کیهر  ریتث براساس 

 درج -و  + صرورت  بره  ازهرا یامت یمنفر  ایر مثبت  ریتث و با توجه به  10تا  1 نیاعداد ب .ردیگ یم

 با مرتبط خصوصیات دیگر یا ا ر شدت کردن برجسته برای سلول هر در موجود مطالب. شود یم

 :عبرارت اسرت از   یطر یمح سرت یز هرای ا ر یابیر در ارز سیروش ماتر محاسن .است ا ر طبیعت

 .یریفراگو  بودن  یسر، یارزان، سهولتو  گیساد، بودن کیستماتیس

 تمیالگورتولید 

 ۀصرورت شربک   و بره  شرود بستر طراحی تقسیم  بایداندازی الگوریتم ها و ارزیابی دقیق،  راه برای

پس  گیرد. میانجام  Site Grid الگوریتمشطرنجی در اختیار کاربر قرار گیرد. این اتفاق به کمک 

 ۀوظیفر هرا   این سرلول  .گیرد های آنالیزی در اختیار کاربر قرار می سلولاز تقسیم بستر طراحی، 

 های ورودی از سوی کاربر و تحلی  و ارزیابی آنها را بر عهده دارند. دادهدریافت 

تعرداد   ت،یسرا  ی( اصرل مرش ) یرۀ رو: اسرت   شرده در نظر گرفته  ریمتغچهار  تمیالگور نیا یبرا

هدف با اسرتفاده   نیبه ا یابیدست برای. یزیآنال یها سلول ةانداز ،یزیآنال یها سلولطبقات، تعداد 

 میکررد  دیرا تول یتمیپارامتر، الگور نیبر ا رگذاریتث  یرهایگرسهاپر و در نظر گرفتن متغ افزار نرماز 

 تروان  یمر  تمیالگرور  نیا ۀواسط بهداراست و  ار تیسا ی( اصلمش) یۀرو یو بررس  یتحل ییکه توانا

 .کرداستخراج را  تیسا یزیو نقاط آنال یبعد سه یها سلول ،یدوبعد یها سلول

 
( اصلی سایت و Mesh) ۀاساس دریافت رویرو نقاط آنالیز سایت ب یها سلولالگوریتم تولید  .2 شکل

 گان(نگارند) های وابسته و مستقل ورودیمتغیر

                                                 
1. Matrix Method 
2. Magnitude 
3. Importance 
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 ،نشود دیو تول یطراح تمیالگور نیاگر ا رایز ،برخوردار است تیاولوو  تیاز اهم تمیالگور نیا

بسرتر   یو کالبرد  یطر یمح یپارامترهرا  یابیر ارز با هردف طراحی و تولید الگوریتم دید و منظر 

و  دید تمیخواهد بود و الگور زهایآنال همۀو اساس  هیپا ،تمیالگور نیا .بود دنخواهممکن  یطراح

 .کنرد  یمر  افرت یدر Site Grid یعنر ی تمیالگرور  نیر از ا راخرود   یزیو نقاط آنرال  ها سلول ،منظر

برای تولید الگوریتم به چهار متغیر اصلی نیازمنردیم   ،شودیممشاهده  2شک  که در  طور همان

زیرا بدون ایرن ورودی قرادر    .است( سایت مش) ۀرویمربوط به  متغیر نیتر یاصلکه نخستین و 

دومین متغیر تعداد طبقات مجاز برای طراحی است که برا توجره بره     .نخواهیم بودبه شروع کار 

هرای   سرلول . سومین ورودی مربوط به شود میتراکم منطقه و طرح تفایلی توسط کاربر تعیین 

بردیهی اسرت هرچره ابعراد      اسرت. ها برای آنرالیز   سلولابعاد به آنالیزی و آخرین ورودی مرتبط 

زمان پردازش آنالیز بیشرتر   البتهدست خواهد آمد و  بهتری  دقیقنالیز تر باشد آ سلول ها کوچک

   خواهد بود.

 کیر اطرراف   یطر یعناصرر مح  .است یفرد متفاوت و منحصر بهبافت  ةرندیدربرگ تیهر سا

 یهرا  سراختمان  ماننرد  یعناصرر خواهند برود.   رگذاریآن به شدت تا  یو بررس  یدر تحل تیسا

رو  نیهمر  از ...و  تیشراخ  اطرراف سرا    یهرا  سراختمان سبز، مناظر دوردست،  یاطراف، فاا

 یطراحر  فراینددر  یرگذاریتث  زانیآن در م ۀمحاسبو منظر مناسب و  دیپرداختن به موضوع د

و منظرر   دیر نسربت بره د   یریرپذیتث از لحاظ  تر نهیبهفرم  یریگ شک  ، درو بستر طرح یمعمار

شرناخت   ،یو منظرر بسرتر طراحر    دی. داست مؤ ر اریاطراف بس طیپروهه و مح تیمطلوب به سا

و  ادهیر عرابر پ  دیر د ،الزم یهرا  یبررسر . معمار پروهه با است یبه لحاظ بصر تیسا یدینقاط کل

اسراس محر     نیر و برر ا  ردیر گ یمدر نظر  رونیاز درون به ب ای تیبه درون سا رونیسواره را از ب

 دیر فرامروش کررد کره د    دیر نبا . البتهکند یمن ییعرا ت ینقاط شاخ  در پالن معمار یریقرارگ

برخروردار   یا ژهیر و تیاز اهم زین تیو اطراف سا رونیکاربر حاضر در درون ساختمان نسبت به ب

 د شد.خواه یبررس یگوناگون یرهایو منظر با توجه به متغ دید ،پژوهش نیاست. در ا

 
 (گاننگارند) بررسی دید و منظر سایت براساس متغیرهای وابسته و مستقل ورودی الگوریتم .3شکل 
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 و منظر )نگارندگان( دید تمیالگور یوابسته و مستقل ورود یرهای. متغ3جدول 

 متغیر تعریف توضیحات

آنالیزها و محاسبات الگوریتم براساس  همۀ
 .شوند میمح  قرارگیری این نقاط محاسبه 

نقاط آنالیزی و نمایش  عنوان به
 .شود میاستفاده  ها  یتحلبصری 

 1نقاط آنالیز سایت

 راشیبدار، شیب سایت  یها تیسادر 
دید و منظر  ةمحدودکننداز عوام   توان می

در نظر گرفت. به همین دلی  در این 
اصلی  یها یوروداز  ،سایت ۀالگوریتم روی

 در نظر گرفته شد.

 سپس تحلی  و منظور بهبستر سایت 
 طراحی

 2)مِش( سایت ۀروی

در آنالیز و تحلی  دید و منظر در هر 
از  ،دید ةمحدودکنندعناصر  ،سایت
 .ندیآ یمبه حساب عوام   نیتر مهم

دید و  ةمحدودکننداولین عام  
اطراف یک  یها ساختمانمنظر، 
 .بستر طراحی انتخاب شد. سایت و

 3اطراف یها ساختمان

عام   عنوان بههم  ها ساختماناین 
عنصر شاخ   عنوان بهو هم  محدودکننده

مهم باشد  تواند یمکه دید و منظر به آن 
 .شدارزیابی 

عواملی که در سایت یا دیگر از 
ارزیابی  تواند یماطراف بستر طراحی 

شاخ  موجود  یها ساختمان، شود
در دل سایت و یا محیط اطراف پروهه 

 ..است

 4شاخ  یها ساختمان

دید  ةمحدودکنندفااهای سبز هم 
دید و  برایو هم عاملی  دشون یممحسوب 

 منظر مطلوب به آنها.

فااهای سبز در داخ  یا اطراف 
عوام  در طراحی  نیمؤ رترپروهه از 
 ..ندیآ یمبه حساب  ها پروهه

 5فاای سبز

در  شدت به ،دارای شیب یها تیسادر 
ارزیابی دید و منظر بستر طراحی و در 

 .رگذارندیتث آن در طراحی پروهه  ۀادام

که دارای  ییها بافتمناظر موجود در 
دید و منظر وسی  و شاخ  در 

 .دوردست هستند.

 6دوردستمناظر 

 ةمحدودکنند عنوان بهمواردی که در باال 
در این قسمت  ،شد بیاندید و منظر 

 رگذاریتث  شدت بهدر دید ناظر  تواند یم
اطراف  یها ساختمان مانندعواملی  ؛باشند

 )تعداد، تراکم، طبقات و ...(، مناظر اطراف و
. ... 

سمت  بهپرتوهایی که از سوی ناظر 
و  کنند یمسایت گسترش پیدا  خارج
ایجاد دید و منظر مطلوب به  سبب

 .شوند میمحیط اطراف 

دید از داخ  به پرتوهای 
 7خارج

                                                 
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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قسمت  نیدر ا یتر قیدق یابیارز ،باشد شتریپرتوها ب تعدادکرد که هرچه  خاطرنشان دیالبته با

 10. عدد گرفته شددر نظر  360تا  10 نیتعداد پرتوها ب یبرا یورود ةباز رو نیا ازداشت.  میخواه

 شرتر یپرتوها ب اددقت در محاسبات را دارند که البته هرچه تعد نیشتریب 360 عدد دقت و نیکمتر

 .کردصرف  تمیالگور قیو محاسبه از طر یابیارز یرا برا یشتریزمان ب بایدباشد 

 و منظر )نگارندگان( دید ۀمحاسب ی. عناصر هدف و محدودکننده برا4جدول 

 دید و منظر به سمت عنصر هدف محدودکنندهعناصر 

 فااهای سبز اطراف مناظر و

 شاخ  یها ساختمان شاخ  یها ساختمان

 اطراف یها ساختمان

ممکن است عام   بداریشزمین 

برای دید و منظر  یا محدودکننده

 باشد.

 )مِش( سایترویۀ 

 در شاخ  ساختمان چند اگر

 داشته وجود سایت مختلف نقاط

 برای هدف هاآن از یکی باشد،

 عام  بقیه، و منظر و دید محاسبۀ

 به منظر و دید برای محدودکننده

 .ندیآ یم حساب

 شاخ  یها ساختمان

 شاخ  یها ساختمان

 مناظر و فاای سبز اطراف فاای سبز اطرافمناظر و 

 اطراف یها ساختمان

ممکن است عام   بداریشزمین 

برای دید و منظر  یا محدودکننده

 باشد.

 )مِش( سایترویۀ 

 نقاط در سبز فاای چند اگر

 باشد، داشته وجود سایت مختلف

 محاسبۀ برای هدف هاآن از یکی

 عام  بقیه، و منظر و دید

 به منظر و دید برای محدودکننده

 .ندیآ یم حساب

 مناظر و فاای سبز اطراف

 مناظر و فاای سبز اطراف

 مناظر دوردست مناظر دوردست

 شاخ  یها ساختمان

 اطراف یها ساختمان

ممکن است عام   بداریشزمین 

برای دید و منظر  یا محدودکننده

 باشد.

 )مِش( سایترویۀ 
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که  کند یممحدود کردن پرتوهای دید. این محدوده مشخص  منظور به شده میترس ۀدایر .4 شکل

 (گاننگارندپرتوهای دید تا چه فاصله امتداد خواهند داشت )

پرتوهرای   توان یمدید،  ةمحدودو تعیین موان  و مشخ  کردن  هبا توجه به مطالب ذکرشد

در نظرر گررفتن تعرداد     دید را برای هر کدام از نقاط آنالیزی سایت بررسی کرد. بهترین حالرتِ 

، 4شرک    . دردهد یمقرار  کاربرحالت ممکن را در اختیار  نیتر قیدقکه  است 360پرتوها، عدد 

آنرالیزی سرایت و    ۀپرترو( از هرر نقطر    360آنالیز مربوط به تابیده شدن پرتوهای دید )براساس 

 قراا یدقایرن ارزیرابی    .ودشر  مری دیرد مشراهده    ةمحدودکنندبا توجه به موان   هاآنمسیر حرکت 

نراظر فرضری در داخر  بسرتر طراحری اسرت و        یریقرارگبراساس نقاط آنالیزی سایت یا مح  

 .کند یمدید مشخ   یها محدودکنندهدید و منظر ناظر را با توجه به  ةمحدود
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 ها افتهی

و هر عرصه نمره و امتیاز مربروط   است بندی شده عرصه 1آنالیزی یها سلولسایت با استفاده از 

یک بازه از بسیار مطلوب ترا غیرقابر  قبرول بررای      صورت بهبندی  به خود را داراست. این عرصه

غیرر قابر     2بین صفر ترا   ةباز قراردادی، صورت به که ترتیب. به این دشو یم یبند دستهساخت 

 برین  ةمطلوب و باز 8تا  6 بین ةباز قاب  قبول، 6تا  4بین  ةنامناسب، باز 4تا  2 بین ةقبول، باز

 . شود یمبسیار مطلوب ارزیابی  10تا  8

 
در سایت. این نقاط تنها تعداد محدودی از  دشدهیتولپرتوهای دید نسبت به نقاط آنالیزی مختلف  .5 شکل

 .(نگارندگان) استفاده شد هاآننمایش بصری از  منظور بهدر سایت هستند که  دشدهیتولنقاط آنالیزی 

                                                 
1. Analyze Cells 
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، دید و منظر از باالبه خارج و  ، دید و منظر از داخلپایین: منظر مطلوبماتریس ارزیابی دید و  .6شکل 

 خارج به داخل 
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تحلیر    یِبعرد  سره  ارزیابی ماتریس توان یم، یدوبعد صورت بهماتریس ارزیابی تهیۀ پس از 

سایت و  در نقاط متفاوت. به این صورت که براساس اولویت ساخت تهیه کردرا نیز  دید و منظر

امرا براسراس    ،کننرد  یمر ارزیابی در ارتفراع حرکرت    یها سیماتردر سایت  یریپذ ساختمیزان 

 محدودیت ارتفاع و ساخت در منطقه.

 
، دید باالخارج و به  داخلاز  ، دید و منظرپایینب: ارزیابی دید و منظر مطلو یبعد سهماتریس  .7شکل 

  و منظر از خارج به داخل



 263 ... یطیمح ستیدید و منظر مطلوب با هدف کاهش مخاطرات زارزیابی 

 

 یریگ جهینت

ارزیرابی  از درمان اسرت.  قب  ، پیشگیری یطیمح ستیزمباحث در دانش مخاطرات  نیتر مهماز 

و مخراطرات   منفی راتیتث راهکاری مناسب برای به حداق  رساندن  توان یمرا محیطی  راتیتث 

و تولیرد   یریر گ میتصرم مناسرب بررای    یها نهیگزراهکارها و معرفی و همچنین  یطیمح ستیز

دیرد و   ۀمؤلف ییشناساو  یابیارز منظور به ،پژوهش نیادر . کرداولیه به طراح محسوب  یها دهیا

کیفری   یها روشکه از  ی دیگرها پژوهشآن در سایت در مقایسه با نقطۀ منظر و آنالیز نقطه به 

پارامتریرک اسرتفاده    صورت  بهمحیطی  راتیتث ی ماتریس ، از روش ارزیابی کمّودش میاستفاده 

)طیفی از  دریافت کردند و بیشتر 5 ایه هشد. بر این اساس مشخ  شد نقاطی از سایت که نمر

 5 هرای کمترر از   هو نقراطی کره نمرر   انرد   مناسببرای طراحی و ساخت  نگ(رسبز کمرنگ تا پر

ب بررای طراحری و سراخت مناسر     ،دریافت کردند )طیفی از زرد تا قرمز( از لحاظ دیرد و منظرر  

، امرا  شرد دیرد و منظرر بررسری     ۀمؤلفر تحلی  و ارزیرابی   ،در این پژوهشنخواهند بود. مطلوب 

طراحی و تحلی  سایت از قبی  دسترسی مطلروب،   فراینددر  رگذاریتث  یها مؤلفهدیگر  توان یم

را برا روش   یریپذ ساختو حتی میزان قابلیت  یانداز هیساآلودگی صوتی، تابش آفتاب و میزان 

 تروان  یمر همچنرین   .کررد پارامتریرک ارزیرابی    کامالا صورت بهمحیطی  راتیتث ارزیابی  ماتریس

پریش از   برر تحلیر  سرایت     افرزون . کررد  اضافه ها  یتحلبه  مؤلفهدر هر  را متغیرهای بیشتری

 و کررده ارزیرابی   تحلیر  و  طراحی و اجراشده را با این روش یها تیسا توان یم، طراحیمرحلۀ 

محیطری در بسرتر    رگرذار یتث  یهرا  مؤلفره که سایت مورد نظر تا چه اندازه براساس کرد تعیین 

و منظرر و   دیر پروهه مانند د تیسا مؤ ر یها مؤلفهبا استخراج . طراحی بهینه طراحی شده است

 هیر ته کیر توپولوه ۀهندسشک   به یمختلف و متنوع یها تمیالگور توان یم کیتفکر مدل پارامتر

کمرک   بره  ن،یر برر ا  افرزون . کند تیهدا ای دیرا تول یطراح یها نهیگزطراح  هاآنکرد که براساس 

  یر تحل یهرا  مؤلفره )طررح( برا    یینهرا  بیر ترک اسیبه ق قادر ،آمده دست به تمیالگور یها نسخه

 .شد میخواه

 تشکر و ریتقد

معماری و شهرسرازی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد      ةدانشکدمعماری این مقاله با حمایت گروه 

 .شود یمتشکر  آنهااز  که تهیه شده مرکزی تهران
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