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معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران
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دهکردی3

 1کارشناس ارشد برنامهریزی و مدیریت محیط زیست ،کارشناس فنی برنامه عمران ملل
 2کارشناس ارشد برنامهریزی و مدیریت محیط زیست ،مربی دانشگاه آزاد دماوند
 3دکترای اکولوژی سیمای سرزمین ،مربی دانشگاه برکلی کالیفرنیا

(تاریخ دریافت1331/18/80 :؛ تاریخ تصویب)1330/80/81 :

چکیده
آرایش یک زمینسیما ،تجربه بصری از محیط را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار میدهد .از آن جایی که اندازهگیری این تجربه کیفی ،بیشتر
بر قضاوت استوار است تا بر تکنیکهای ریاضی ،ارایه روشی جهت کمیسازی آن ،نیازمند صرف دقت و حساسیت فراوان است .در همین
راستا ،این تحقیق تالشی در جهت ارایه یک روش دقیق برای کمی سازی آثار بصری ساختمانهای باالی  7طبقه منطقه  3شهر تهران
طی سالهای  1333تا  2882میباشد .برای این کار ،از پارامتر قابلیت دید و نرم افزار  GISاستفاده شد .بدین صورت که میزان قابلیت دید
ناظران موجود در  17نقطه تصادفی منطقه بر روی مناظر اطراف ،قبل و پس از احداث برجها در سالهای ذکر شده و در دو ارتفاع  1/5و 18
متری ،مورد بررسی قرار گرفت .ابزار به کار گرفته شده برای این منظور ،روال( Viewshed )1در  GISبود که تغییرات قابلیت دید را به
صورت کامال کمی و دقیق در اختیار مولفان قرار داد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که قابلیت دید شهروندان تهرانی از مقدار  %13برای
سال  1333پس از احداث  12برج ،تا  %05برای سال  2882پس از احداث  255برج کاهش یافته است .همچنین ،با فرض این که روند
ساخت و ساز در مقدار فعلی ثابت بماند ،شهروندان تهرانی در سال  2813شاهد کاهش %28ای قابلیت دید مناظر اطراف خود و در سال
 2820شاهد کاهش %08ای آن هستند .این تحقیق ،با هدف بررسی اثر یک ساختار بر سیمای محیط به انجام رسیده و در تالش بوده تا با
این بررسی ،لزوم بهکارگیری ارزیابی آثار بصری را در میان دیگر ارزیابیهای محیط زیستی هنگام ایجاد توسعههای جدید نمایان سازد.

کلید واژهها :ارزیابی آثار بصری ،برج ،منظر ،GIS ،حوزه دید ،کمیسازی ،برنامهریزی شهری
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سرآغاز
ترکیب یک چشمانداز تا حد زیادی تجربه بصری از محیط را
تحت تاثیر قرار میدهد .کیفیت یک منظر در عین حالیکه به
عناصر غیرقابل تغییر آن مانند کوهها یا درهها وابسته است ،به
وسیله مصنوعات بشری مانند ساختمانها نیز متاثر میشود
) .(Miller, 2001ترکیب چنین عناصری میتواند تا حد زیادی
تجربه بصری از یک منظر را تحت تاثیر قرار دهد ،به طوریکه
حتی تغییر کمی در این عناصر میتواند درک انسان از محیط را
تغییر دهد .تغییرات مرتبط با شهرنشینی در کاربریها ،اغلب
درک انسان از مناظر را متاثر کرده و معموال با نتایج منفی
اجتماعی ،اقتصادی همراه است ).(Sander & Manson, 2007
اولین اقدام برای درک عینی این آثار منفی ،کمیسازی آنهاست
که معموال تحت عنوان ارزیابی آثار بصری )Visual -VIA
 (Impact Assessmentشناخته میشود .ارزیابی آثار بصری به
این صورت تعریف شده است ):(Pullar & Tidy, 2001
فرایندی است که برای ارزیابی قابلیت یک توسعه پیشنهادی با
توجه به اثر متقابل کنشپذیر انسان مورد استفاده قرار میگیرد.
برخالف بسیاری دیگر از ارزیابیهای محیط زیستی ،ارزیابی آثار
بصری بیشتر بر قضاوت و تجربه استوار است تا بر اندازهگیری
)& Anonymous, 1995; Paliokas et al., 2007; Ramos
 (Panagopoulos, 2004و بنابراین مساله مهمی که روشهای

اندازهگیری آثار بصری را از هم متمایز میسازد ،نحوه کمیسازی
آنهاست .در زیر به پارهای از این روشها اشاره میشود:
تحقیقات زیادی ،با دیدگاههای متفاوت ،در زمینه ارزیابی آثار
بصری به انجام رسیده است .در این پژوهش ،یک دستهبندی
کلی از این روشها تهیه شده است که بیشتر آنها را پوشش
میدهد .گرچه مواردی نیز وجود دارد که شامل این دستهبندی
نمیشود .فهرستی از این طبقهبندی به صورت زیر میباشد:
برخی از محققان به تاثیر رنگ ،بافت ،خطوط ،شکل و ترکیب
توسعههای جدید بر منظر ناظران پرداختهاند .این پژوهشها برای
بررسی آثار بصری توسعههای جدید در منظر ،میزان هماهنگی
این توسعهها را با زمینه محیطی که در آن قرار گرفتهاند ،بررسی
نموده و در نهایت راهکارهایی را برای ایجاد توسعههای جدید
هماهنگ با سیمای محیط ارایه نمودهاندLiu & Bai, 2001; ) :
Shang Garcia et al., 2006; Hernandez et al., 2004
;.(& Bishop, 2000

برخی دیگر از تحقیقات در زمینه ارزیابی آثار توسعه ،به استفاده از
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محیطهای مجازی برای بررسی اثر یک توسعه پیشنهادی
پرداختهاند .اینگونه تحقیقات ،با شبیهسازی رایانهای ،محیطهای
مجازیای را ایجاد نمودهاند که تا اندازه زیادی توصیف کننده
محیطهای واقعی هستند .سپس با قرار دادن سناریوهای مختلف
توسعههای پیشنهادی در این محیطهای مجازی ،آثار بصری آنها
را شبیهسازی و بیشتر کمی نمودهو در نهایت ،بهترین سناریو
برای ایجاد توسعه را پیشنهاد دادهاند ) Tyrväinen et al.,
& 2006; Pullar & Tidey, 2001; Schofield
.(Christopher, 2005

گروه دیگری از تحقیقات در این زمینه نیز بر نظرسنجی از افراد
متمرکز شدهاند .به طور معمول ،در این دسته از تحقیقات،
تعدادی عکس از منطقه مطالعاتی گرفته میشود و توسعههای
پیشنهادی را با فنون رایانهای در درون این عکسها میگنجانند.
سپس ،هر یک از عکسهای تولیدی را به تعدادی از افراد
میدهند و از آنها در مورد نحوه ترکیب توسعه پیشنهادی
نظرسنجی میکنند .پس از آن با فنون آماری ،بهترین موقعیت
برای ایجاد توسعههای جدید را انتخاب مینمایند
) ;Tahvanainen et al., 2002; Anonymous, 2004
.(Rogge et al., 2007; Theocharis et al., 2009

دسته دیگری از تحقیقات در زمینه ارزیابی آثار بصری ،بر استفاده
از تصاویر ماهوارهای متمرکز شدهاند .اینگونه پژوهشها ،تصاویر
ماهوارهای مربوط به دو یا چند سال متفاوت را مقایسه نموده و
تغییرات در هر یک از عوارض محیطزیستی مانند :پوشش
گیاهی ،توپوگرافی ،منابع آبی ،سازههای انسانی و  ...را در آنها
بررسی میکنند .سپس ،درصد تغییر در هریک از عوارض مذکور
را بهعنوان درصد تغییر ویژگیهای بصری بیان مینمایند.
).(Mouflis et al., 2008; Ayad, 2005
همچنین ،گروه دیگری از تحقیقات ،به بررسی آثار توسعه با
استفاده از  GISپرداختهاند ) .(Zhang et al., 2004این
تحقیقات ،توسعههای پیشنهادی در منظر را به عنوان عوارض
جدید به الیههای  GISاضافه نموده و سپس تغییرات در خط
دید قبل و پس از ایجاد این توسعهها را محاسبه مینمایند .در
نهایت ،درصد تغییر در منظر یا درصد تغییر در خط دید بر اثر
اضافه شدن عوارض جدید به منظر را به عنوان آثار بصری
توسعه پیشنهادی عنوان میکنندRogge et al., 2008; ) .
.(Moller, 2006
با در نظـر گرفتـن پژوهشهـای پیشین در زمینـه آثار بصـری و
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استفاده از تجارب و مدلهای ارایه شده در آنها ،این تحقیق
گامی نوین در تکمیل تحقیقات گذشته برداشته و با استفاده از
 GISو روش محاسباتی  ،viewshedبه ارزیابی آثار بصری
ساختمانهای نوساز در کالن شهر تهران پرداخته است .تهران،
بزرگترین کالن شهر ایران و نوزدهمین کالن شهر دنیاست
) (Anonymous, 2005که امروزه توسعههای جدید در مرکز و
حومه ،چهره بومی و اصلی آن را تخریب نموده است .شهری که
تا همین  08سال پیش سرشار از درختان و جویبارها در یک
سیمای کوهستانی بود .امروزه ،به مکانی آکنده از آسمانخراشها
و برجها تبدیل شده است .این در حالی است که وجود چنین
برجهایی در فواصل نزدیک به یکدیگر ،نه تنها از جنبه
زیباییشناسانه نتایج منفی را به وجود میآورد ،بلکه سبب محدود
شدن دید در فواصل نزدیک شده که یکی از عوامل اصلی ابتال یا
تشدید نزدیکبینی چشم به خصوص در میان کودکان میباشد
).(Anonymous, 2009
با این دیدگاه ،در این تحقیق مقدار کاهش دید در کالن شهر
تهران طی  10سال منتهی به سال  ،2882بر اثر احداث برجهای
جدید محاسبه شده و میزان تغییر در منظر نیز برای سالهای
آینده ،پیش بینی شده است .تفاوت اساسی این تحقیق با اکثر
تحقیقهای انجام گرفته در زمینه ارزیابی آثار بصری مقیاس کار
است .روش ارایه شده در این پژوهش ،بیشتر بر مقیاسهای
برنامهریزی منطقهای یعنی مقیاس  1:25888تمرکز دارد ،در
حالی که اکثر تحقیقها در این زمینه بر مقیاسهای کوچکتر
 1:5888و  1:2888متمرکز شدهاند .به طورکلی ،فرضیه اصلی
این تحقیق را میتوان به این صورت بیان نمود:
«افزایش تعداد برجها در منطقه  3تهران ،تغییراتی را در قابلیت
دید ناظران این منطقه نسبت به منظر اطرافشان ایجاد مینماید».
بنابراین ،خروجی این تحقیق ،یافتههای مفیدی را در اختیار
برنامهریزان منطقهای قرار میدهد تا در مقیاس کالن یعنی در
سطح یک شهر مکان توسعههای جدید شهری را با در نظر
گرفتن آلودگیهای بصری در کنار سایر آلودگیهای ایجاد شده
تعیین کرده و یا آلودگیهای بصری موجود در مناطق پرتراکم
شهری را با در نظر گرفتن راهکارهای پیشنهادی کاهش دهند.
مواد و روشها
با توجه به رشد فـزاینده برجسازی در شهر تهران در دهه گذشته
و ادامه این روند تا کنون ،این مقاله به بررسی آثار بصری احداث
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این برجها طی  10سال منتهی به سال 2882پرداخته است .برای
این منظور و به دلیل افزایش دقت کار ،از ابزار  GISاستفاده شده
که اندازهگیری درصد تغییرات پارامترها را بهصورت دقیق و
مکاندار ممکن میسازد .روش استفاده شده در این تحقیق،
مبتنی بر اندازهگیری درصد تغییر پارامتر قابلیت دید از نقطه
شاهد است .در زیر به شرح کامل منطقه مطالعاتی و روش
استفاده شده میپردازیم.
منطقه مطالعاتی
منطقه  3شهر تهران به عنوان منطقه مطالعاتی جهت انجام این
تحقیق انتخاب شده است شکل ( .)1این انتخاب بهدلیل میانگین
نرخ رشد باالتر برجسازی در این منطقه نسبت به سایر مناطق
تهران در طول دوره مطالعاتی است (سامانه گزارش ساز آمار و
اطالعات شهرداری تهران .)1302 ،این منطقه در قسمت شمالی
شهر تهران و در ارتفاع  1300تا  1582متر از سطح دریا واقع
شده است (سازمان نقشه برداری .(1302 ،چشمانداز این منطقه
از شمال به کوهستانهای البرز و از جنوب به دشت تهران ختم
میشود که در روزهای پاک و به دور از آلودگی ،مناظر زیبایی را
برای ساکنان آن فراهم میآورد .اما همانطور که اشاره شد ،روند
برج سازی در سالهای اخیر در این منطقه ،رو به رشد فزایندهای
گذاشته و در حال حاضر اکثر مناظر این منطقه ،آکنده از برج و
ساختمان است .نمای شماتیکی از محدوده مطالعاتی و مکان و
ابعاد برجهای آن در شکل ( )2به نمایش در آمده است .الزم به
ذکر است که به جهت نمایش بهتر شرایط توپوگرافی منطقه،
پستی و بلندیها تا اندازهای بزرگنمایی شدهاند.
ارزیابی منظر با استفاده از GIS

بررسی حوزه دید ) (viewshedبه طور وسیعی در تجزیه و
تحلیلهای مربوط به ارزیابی آثار بصری مورد قبول قرار گرفته
است ) .(Manwell et al., 2002حــوزه دید به وسیله کشیدن
چندین خط دید بین نقطه هدف و نقطه شاهد تعیین میشود.
موانع توپوگرافی بزرگ ،مانند چالهها ،درختان و ساختمانها در
خط دید ،سبب مسدود شدن دید میشوند ) & Burrough
 .(McDonnell, 1998به کمک همین دادههای ساده ،میتوان
جهش بزرگی در جهت درک منظر مشاهده شده و حتی ارزیابی
آثار بصری برداشت.
تجـزیه و تحلیل حوزه دید به ما کمک میکند تا تشخیص دهیم
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ایران

استان تهران

منطقه  3شهر
تهران

شکل ( :)1موقعیت منطقه مطالعاتی

شکل ( :)2نمای شماتیکی از موقعیت منطقه  3در دشت تهران و مکان و ابعاد برجها در این منطقه

که آیا یک نقطه در خط دید دیده میشود یا خیر ) & Moller
 (Viewshed, 2006همچنین به محدوده دید )Visibility
 (Basinاشاره میکند که در واقع نمایش فضایی قابلیت دید

است .حوزه دید عنوان میکند که از یک نقطه شاهد کدام نقاط
قابل دیدند و کدامها نیستند .بنابراین ،با محاسبه حوزه دید برای
بسیاری از نقاط Viewshed ،شکل میگیرد و نتیجه یک الیه
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رستـری است که هر سلول آن شامل تعداد نقاط قابل مشاهده از
این سلول میباشد.
جایگذاری برجها و تنظیمات حوزه دید
ابزارهای جدید و پیشرفته نرمافزار  ،GISمحاسبات Viewshed
را به طرز قابل قبولی خودکار کردهاند .الگوریتم Viewshed
استفاده شده در  ArcGISقابلیت دید برای مرکز هر سلول در
شبکه رستری را با مقایسه زاویه عمودی مرکز هر سلول با زاویه
عمودی افق محلی محاسبه میکند .منظور از افق محلی در اینجا
عوارض زمین است که در خط دید حایل ایجاد میکند .یک
نقطه قابل دید است ،اگر در باالی افق محلی قرار گرفته باشد
). (ESRI, 2001
در این تحقیق از شبکه Triangular Irregular Network
)( (TINشبکه نامنظم سه ضلعی) ،برای محاسبه Viewshed
استفاده شد ) .(Stillwell & Clarke, 2004برای محاسبه
 TINاز نقشههای به روز شده  1:25888سازمان نقشهبرداری
ایران استفاده شد (سازمان نقشهبرداری .(1302 ،این دادهها در
درجه وضوح  258متر موجود بودند که دقت باالیی را در
محاسبات بهوجود آورد .البته دادههای سازمان نقشهبرداری شامل
نقشه دقیق توپوگرافی تهران به عالوه کلیه جزییات الزم مانند
موقعیت ساختمانها ،مساجد ،ایستگاههای مترو و غیره بود .ولی
متاسفانه این نقشه فاقد مقدار ارتفاعی برجها بود .بنابراین ،جهت
دستیابی به مقادیر ارتفاعی برجهای تهران ،از اطالعات مرکز آمار
شهرداری تهران استفاده شد (سامانه گزارش ساز آمار و اطالعات
شهرداری تهران . (1302 ،در این دادهها که به صورت جدول در
اختیار مولفان قرار گرفت ،مقدار دقیق ارتفاع برجهای منطقه  3و
همچنین متراژ دقیق آنها مشخص بود ،ولی متاسفانه مکان دقیق
برجها مشخص نشده بود .بنابراین مولفان با ادغام دو داده موجود
در دسترس در منطقه  3تهران ،یعنی موقعیت ساختمانها بدون
متراژ و ارتفاع از یک طرف و آمار تعداد ساختمانها با متراژ و
ارتفاع ولی فاقد مکان از سوی دیگر ،ساختمانها را با موقعیت
تقریبی در نقشه جایگزین کردند .البته این کار با توجه به دقت
باالی نقشههای موجود آسیب چندانی به کار وارد نکرد .فرض
دیگری که در محاسبهها از آن استفاده شد ،این بود که به دلیل
این که آمار مربوط به ارتفاع برجها در مرکز آمار شهرداری تهران
قبل از سال  1333به راحتی در دسترس نبود ،بنابراین مقایسه
وضعیت کنونی برجها با وضعیت قبل از سال  1333با این فرض
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انجام گرفت که قبل از آن سال هیچ برج بلندی در منطقه وجود
نداشته است .البته آمار بسیار پایین برجها در سال 12( 1331
برج) نشان میدهد که قبل از این سال نیز به احتمال زیاد ،تعداد
برجهای منطقه بسیار پایین بوده است.
با در نظر گرفتن فرضیات فوق ،نویسندگان ابتدا اقدام به تهیه
 TINاز منطقه مطالعاتی با توجه به نقشه توپوگرافی موجود
کردند .در مرحله بعد ،الیه برجهای باالی  7طبقه در هر سال،
بهعنوان مانعی که دید را محدود میکند ،به شبکه  TINاضافه
شد و بدین ترتیب ،شبکهای از پستی و بلندیهای جدید برای هر
سال با درنظر گرفتن برجها ،بهدست آمد .بنابراین با این تغییرات،
برای هر سال یک  TINجدید بهدست آمد که شامل وضعیت
توپوگرافی منطقه به اضافه وضعیت پستی و بلندیهای مربوط به
برجهای منطقه در آن سال بود .تعداد کل این برجها از  12عدد
در سال  1333تا  255عدد در سال  2882متغیر بود .برای
جلوگیری از خطاهای احتمالی به وجود آمده بر اثر اضافه نمودن
عوارض کوچکی با ارتفاعی بیشتر از نقاط مجاور ،به دور هر یک
از برجها یک بافر کشیده شد که ارتفاع آن برابر ارتفاع محل
قرارگیری برج بود .بدینترتیب برای هر برج  2مقدار به شبکه
 TINاضافه شد .یک مقدار ،ارتفاع دقیق برج در مکان مشخص
شده بود و مقدار بعدی ،بافر اطراف برج به ارتفاع محل قرارگیری
برج بود .در نهایت TINهای تهیه شده برای هرسال ،مرجع
مناسبی را در اختیار مولفان قرار داد تا با کمک آن به استخراج
حوزه دید یا  Viewshedدر هر سال بپردازند.
تهیه  Viewshedدر فاصله سالهای 1993تا 2002
پس از جایگذاری برجها در نقشه توپوگرافی و انجام تنظیمهای
مربوطه ،نوبت به تهیه  Viewshedبرای هر یک از سالهای
مطالعاتی شد .برای این کار ازTINهای تهیه شده برای هر سال
که معرف وضعیت پستی و بلندیهای مربوطه با در نظر گرفتن
مقدار ارتفاعی برجها بود ،استفاده شد .مساله بعدی که وجود
داشت ،موقعیت نقاط شاهد در منطقه بود .موقعیت این نقاط با
ابزار  Fishnetدر  Arcmapبه صورت تصادفی و با فاصلههای
منظم تعیین شد و برای پرهیز از آثار لبه )،(edge effect
درفاصله  588متری تا مرزهای محدوده هیچ نقطه شاهدی در
نظر گرفته نشد .بنابراین ،مرز محدوده از لحاظ نقاط دید تا بافر
 588متری به داخل کشیده شد .شکل ( ،)3موقعیت نقاط دید را
در محدوده مطالعاتی به تصویر کشیده است:
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نقاط دید■ :

شکل ( :)3موقعیت نقاط دید در محدوده مطالعاتی

همانطور که از شکل ( )3پیدا است ،باتوجه به این که این نقاط
به صورت کامال تصادفی و با فواصل منظم در محدوده انتخاب
شدند ،میتوان گفت که وضعیت دید در این نقاط ،برآیندی از
تمامی نقاط موجود در منطقه است .پس از جایگذاری نقاط شاهد
در منطقه  ،3ارتفاع آنها مشخص شد .برای این منظور،
نویسندگان از دو ارتفاع متفاوت برای تهیه  Viewshedاستفاده
کردند .اولی ارتفاع  1/5متر بود که به طور تقریبی برابر ارتفاع
میانگین قد بزرگساالن در ایران  1/22-متر -است )Haghdust
 (et al., 2008و دومی ارتفاع شخص ناظر از طبقه 0
ساختمانها یعنی ارتفاع  18متر در نظر گرفته شد.
در نهایت ،با ترکیب  17نقطه دید در قسمت های مختلف منطقه
 3و  10سال در بازه  1333تا  2882و دو ارتفاع برای شخص
ناظر یعنی  1/5متر و  18متر ،در مجموع ، 072 =2×10×17
 Viewshedاز TINهای اشاره شده تهیه شد .این مرحله زمان
برترین مرحله کار بود .بنابراین خروجی این مرحله 072
 Viewshedبود که میبایست خالصه شده و مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگرفت.
محاسبات مربوط به پیکسلها و ارزیابی منظر
در مرحله آخر ،کلیه نتایج و نقشههای به دست آمده از مراحل
قبل ،مورد تجزیه و تحلیل و جمعبندی قرار گرفت .بدین معنی

که  viewshed 17برای هر سال در دو ارتفاع متفاوت توسط
ابزار  Cell Statisticدر  Arcmapمورد جمعبندی قرار گرفت.
این ابزار مقدار اختصاص یافته به هر سلول برای الیههای
مختلف را گرفته و روی آنها عملیات آماری انجام میدهد .در
اینجا الیههای موردنظر  17الیه  Viewshedبرای  10سال
متوالی بود که هر سلول در این الیه ها ،مقدار  8برای حالت عدم
دید و مقدار  1را برای حالت دیده شدن میگرفت .تابع آماری
مورد نظر نیز میانگین بود .بدین ترتیب ،میانگین هر سلول توسط
تابع  Cell statisticsمحاسبه شد که این میانگین بین مقادیر 1
برای حالتی که سلول موردنظر در تمامی سالها دیده شود و 8
برای حالتی که سلول موردنظر در هیچ یک از سالها دیده نشود،
متغیر بود .برای مثال ،سلولی که حاوی عدد  8/5باشد ،به این
معناست که این سلول در  7سال از این  10سال قابل مشاهده
بوده و در  7سال دیگر قابل مشاهده نبوده است .بدین ترتیب،
برای هر سال و در هر ارتفاع یک الیه نهایی به دست آمد که
نمایشگر میانگین دادهها در آن سال بود .اما برای بیان اختالف
دید در سال موردنظر پس از احداث برجها با سال  1333یعنی
قبل از احداث برجها تنها میانگین قابلیت دید ،کافی نبود .بلکه
باید اختالف بین قابلیت دید در دو سال محاسبه میشد .برای
این منظور ،نویسندگان از تابع  Raster Calculatorدر
 Arcmapاستفاده نمودند .بدینترتیب که مقدار میانگین قابلیت

معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران

دید در سال موردنظر را از مقدار میانگین قابلیت دید در سال مبنا
(قبل از احداث برجها) یعنی سال  1333کم کردند .این عملیات
در نرمافزار  Arcmapبه وسیله تفریق جبری مقدار میانگین
اختصاص یافته به هر سلول در دو سال مورد نظر انجام
میپذیرد .برای مثال ،اگر مقدار قابلیت دید برای سال  1330در
یک سلول فرضی  8/3باشد و این مقدار برای سال مبنا یعنی
سال  8/0 ، 1333باشد ،نرمافزار پس از انجام عملیات ،مقدار
 8/5 =8/3-8/0را به سلول مورد نظر اختصاص میدهد .مقدار
 8/5در این جا به این معناست که قابلیت دید در سال 1333
نسبت به سال  ،1330به مقدار  8/5یا  %58بیشتر بوده است .با
استفاده از همین الگوریتم ساده ،مقدار اختالف دید به صورت
درصد برای تمامی سلولها و همه سالهای مطالعاتی مورد
بررسی قرار گرفت .حاصل این کار نقشههایی بود که به صورت
مکاندار ،اختالف دید در سالهای مختلف در تمامی نقاط منطقه
را به تصویر میکشید .این نقشهها توسط ابزار  Reclssifyدر
 ،Arcmapدوباره مورد طبقهبندی قرار گرفتند تا نمایش بهتری
از تغییرات دید در سالهای مختلف را به تصویر بکشند.
یافتهها
تجزیه و تحلیل Viewshedها در ارتفاع  1/5متری
شکل ( ،)0تغییرات قابل توجهی را در قابلیت دید در منطقه 3
تهران در طول  10سال اخیر و در ارتفاع  1/5متری به نمایش
گذاشته است .این نمودار ،حاصل میانگین گیری از اختالف
Viewshedهای مربوط به  10سال در  17نقطه شاهد با مقادیر
مربوط به سال  1333است .همان طور که این نمودارها نشان
میدهند قابلیت دید با افزایش تعداد برجها در سالهای متوالی
کاهش یافته است .با فرض این که سال مبنا برای بررسی
تغییرات دید در این منطقه ،سال  1332در نظر گرفته شود ،مقدار
دید در سال  1333نسبت به سال قبل %10 ،کاهش داشته است.
این مقدار در سا ل  1330به  %23رسیده و با یک روند تقریبا
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خطی سرانجام در سال  2882به  %08کاهش در دید منتهی شده
است .این مقدار بسیار باالی کاهش دید معرف تاثیر بسیار زیاد
ساختمانهای تازه تاسیس در قابلیت دید شهروندان تهرانی است.
همچنین ،با برونیابی این نمودار در سالهای آتی و با در نظر
گرفتن روند کنونی ساخت و ساز در تهران به نظر میرسد که
مقدار دید با افزایش تعداد برجهای این منطقه به  070به کاهش
 %28ای و با رسیدن تعداد برجها به  713به کاهش %08ای
منجر میشود .این بدان معناست که با فرض ادامه روند کنونی
ساخت و ساز ،شهروندان منطقه  3در سال  2813شاهد کاهش
%28ای منظر اطراف خود و در سال  1013شاهد کاهش 08
درصدی آن میباشند .با توجه به این ارقام صعودی در کاهش
دید شهروندان تهرانی و به خصوص کودکان ،لزوم توجه بیشتر
برنامهریزان شهری این کالن شهر ،جهت صدور مجوزهای
ساخت و ساز بیشتر نمایان میشود.
اما نکته جالب توجه دیگر در نمودارهای استخراجی قابلیت دید،
تغییرات این نمودار همگام با تغییر سیاستگذاری شهرداری
تهران میباشد .این مساله در شکل ( ،)5به وضوح به تصویر
کشیده شده است .این نمودار ،تغییرات دید در منطقه  3تهران در
ارتفاع  1/5متری را در فاصله سالهای  1333تا  2882به تصویر
کشیده است .اگر با دقت به این نمودار نگاه کنیم ،در مییابیم که
روند دید در فاصله سالهای  1333تا  1332کاهش شدید داشته
است ،در حالیکه بین سالهای  1332تا  2888این روند تقریبا
ثابت بوده و تا سال  2880نیز کاهش بسیار کمی داشته است .در
حالیکه پس از سال  2880دوباره روند نزولی نمودار سرعت
زیادی گرفته است .احتماال یکی از دالیل این تغییر روند را
میتوان تغییر سیاستگذاری های شهرداری تهران دانست .در
فاصله بین سالهای  1332تا  2880روند سیاستگذاری
شهرداری تهران مبنی بر صدور مجوز ساخت و ساز تغییر کرد که
آثار آن در این نمودار به وضوح پیداست (عبدی و خداییان،
.)1303
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درصد قابلیت دید پس از احداث برج ها
درصد قابلیت دید

تعدادسال
برج ها

شکل ( :)5کاهش دید در ارتفاع  1/5متری در منطقه  3تهران در فاصله سالهای 1993 - 2002

معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران

تجزیه و تحلیل Viewshedها در ارتفاع  10متری
در این قسمت ،نتایج مربوط به کاهش دید پس از احداث برجها
در ارتفاع  18متری ارایه شده است .شکل ( ،)2نتیجه اختالف
بین قابلیت دید مربوط به 10سال مطالعاتی را با سال مبنا یعنی
 1332در قالب نمودارهای دایرهای نشان داده است .در این
نمودارها ،درصد تغییر در قابلیت دید در هر سال ،پس از احداث
برجها نسبت به سال  1332به نمایش درآمده است .همان طور
که از این نمودارها پیداست ،تغییرات دید در این ارتفاع نیز تقریبا
مانند تغییرات دید در ارتفاع  1/5متری است ،با این تفاوت که
مقدار کاهش دید در این ارتفاع حدود  %2از این مقدار در ارتفاع
 1/5متری کمتر است .میانگین کاهش دید در ارتفاع  1/5متری
در  10سال متوالی حدود  %33است ،در حالی که این مقدار برای
ارتفاع  18متری حدود  %31میباشد که دلیل این امر را میتوان
حذف آثار مربوط به برج های کوتاهتر در ارتفاعات باالتر دانست.
بدینمعنی :از آنجا که اختالف ارتفاع بین مناطق جنوبی منطقه 3
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و مناطق شمال آن حدود  122متر است ،بنابراین شیب عمومی
این منطقه حدود  3/0درصد میباشد .این مساله سبب میشود
که ناظران محدودههای شمالی این منطقه ،به دلیل قرارگیری در
ارتفاع باالتر نسبت به مناطق جنوبی ،به میزان کمتری تحت
تاثیر آثار ناشی از برجسازی در مناطق جنوبی قرار گیرند.
در شکل ( ،)7روند کاهش دید در این ارتفاع در قالب یک نمودار
خطی به تصویر کشیده شده است .نکته جالب توجه در اینجا،
روند کاهش دید این نمودار با شیب  -8/100است .همان طور
که مالحظه میشود ،درصد شیب این نمودار از نمودار مشابه در
ارتفاع  1/5متری ( )-8/805بیشتر است که شاید بتوان این
مساله را به روند شدیدتر افزایش تعداد ساختمانهای بلندتر و در
مناطق شمالی تر نسبت داد .شکل( ،)0مقدار کاهش دید در این
ارتفاع را به صورت مکاندار و در دو سال  1333و  2882به
تصویر کشیده است.

1332
قابلیت دید %72

1335
قابلیت دید %02

1330
قابلیت دید %00

1333
قابلیت دید %00

1332
قابلیت دید %33

2881
قابلیت دید %57

2888
قابلیت دید %75

1333
قابلیت دید %75

1330
قابلیت دید %75

1337
قابلیت دید %75

2882
قابلیت دید %53

2885
قابلیت دید %55

2880
قابلیت دید %52

2883
قابلیت دید %52

2882
قابلیت دید %52

قابلیت دید کل

کاهش قابلیت دید پس از احداث برجها

شکل ( :)2درصد کاهش در قابلیت دید پس از احداث برجها
بین سالهای  1993تا  2002در ارتفاع  10متری
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درصد قابلیت دید

تعداد برجها

شکل( :)7کاهش دید در ارتفاع  10متری در منطقه  3تهران با افزایش تعداد برجها
در فاصله سالهای 1993 – 2002

با فرض این که همانند ارتفاع  1/5متری سال مبنا جهت بررسی
تغییرات را سال  1332در نظر بگیریم ،مقدار کاهش دید در
ارتفاع  18متری ،از میزان  %12در سال  1333و با یک روند
تقریبا خطی تا مقدار  %07در سال  2882متغیر بوده است .البته با
برونیابی روند کاهش دید ،در این ارتفاع میتوان نتیجه گرفت

در صورتی که روند ساخت و ساز در تهران در مقدار کنونی ثابت
بماند ،شهروندان تهرانی در سال  2811شاهد کاهش  %28از
درصد منظر خود در ارتفاع  18متری و در سال  ،2817شاهد
کاهش  08درصدی آن خواهند بود.

2002

1993

ارتفاع 1.5 :متر

ارتفاع 1.5 :متر

 %00کاهش در قابلیت

 %18کاهش در قابلیت دید

دید

تفاوت کم در قابلیت دید
تفاوت زیاد در قابلیت دید

شکل ( :)8تفاوت قابل توجه در قابلیت دید مناظر توسط ناظران منطقه  3تهران در
ارتفاع  1/5پس از احداث برجهای این منطقه در سال  2002نسبت به سال 1993

بحث و نتیجهگیری
از آنجا که کیفیت بصری ،میتواند آثار مثبت و منفیای بر
تجربه ناظران از یک منطقه بگذارد ،محققان و برنامهریزان
عالقهمند به بررسی اثر توسعههای جدید بر سیمای محیط

هستند .در واقع ،وقتی بتوان اثر یک ساختار بر چشمانداز را
پیشبینی نمود ،توسعههای جدید میتوانند به گونهای اجرا شوند
که کیفیت بصری را حفظ کرده یا حداقل آثار منفی آن را کاهش
دهند .در همین راستا این تحقیق ،به بررسی اثر ساختمانهای

معرفی یک روش کمی جهت ارزیابی آثار بصری برجهای شهر تهران

ساخته شده بین سالهای  1333تا  2882بر منظر ناظران منطقه
 3شهر تهران پرداخته و آثار بصری آنها را به صورت کمی بیان
نموده است.
نتایج مربوط به این بخش از این تحقیق ،نشان میدهد که
افزایش تعداد برجها در منطقه  3شهر تهران ،سبب کاهش
قابلیت دید مناظر اطراف ،در شهروندان این منطقه شده است .در
واقع ،میزان قابلیت دید در این منطقه با تعداد برجهای ساخته
شده در آن نسبت عکس دارد .به طوری که ،با ساخت  12عدد
برج در منطقه  3شهر تهران ،در سال  ،1333قابلیت دید ناظران
این منطقه در ارتفاع  1/5متری به میزان  %02رسیده و این روند
کاهشی با نرخی تقریبا ثابت و تحت یک نمودار خطی با شیب
 -8/187به گونهای ادامه یافته که سرانجام در سال  2882و با
ساخت  255عدد برج در این منطقه ،قابلیت دید ناظران آن به
حدود  %28رسیده است .برونیابی این نمودار خطی نشان
میدهد که در صورت ثابت ماندن نرخ ساخت و ساز در میزان
فعلی ،قابلیت دید ناظران این منطقه در سال  ،2813به  %08و در
سال  2830به  %28مقدار اولیه خواهد رسید .همین نتایج با
تغییرات اندکی در مورد ناظران واقع در ارتفاع  18متری نیز
صدق میکند .به صورتی که قابلیت دید ناظران منطقه  3در این
ارتفاع ،در سال  2811به  %08و در سال  2817به  %28مقدار
اولیه خواهد رسید .این نتایج نگران کننده ،حاکی از تاثیر بسیار
باالی ساخت و ساز برجها در میزان قابلیت دید شهروندان دارد.
از نتایج منفی این کاهش قابلیت دید ،میتوان به محدود شدن
دید در فواصل نزدیک و در نتیجه تشدید یا ابتال به نزدیک بینی
چشم به خصوص در میان کودکان اشاره نمود .این آثار و دهها
اثر ناشناخته دیگر کاهش قابلیت دید ،میتواند مسووالن و
برنامهریزان را بر آن دارد که روند برجسازی در کالنشهرها را
کنترل نمایند .هرچند که این نتیجه ممکن است مطلوب بسیاری
از برنامهریزان شهری (بهویژه کالن شهر تهران) نباشد .زیا ،آنها
با دو مشکل اساسی در کالن شهرها روبرو هستند:
 اسکان جمعیت رو به ازدیاد در شهرها
 کمبود فضا جهت تهیه مسکن برای این جمعیت
پیشنهاد کنترل برجسازی شاید از نظر آنها غیرممکن باشد .هر
چند راهحلهایی نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
در نظر گرفتن فضای خالی در اطراف هر برج که میتواند به
فضای سبز یا پارک اختصاص یابد .این فضا موجب میشود که
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ناظر بیرونی در برخورد با برج ،فاصله مناسبی با آن داشته باشد و
آثار بصری برج ،تا اندازه کاهش یابد ).(Ashihara, 1983
جلوگیری از ساخت برجها به صورت تکی و در مناطق ویالیی.
در این مورد ) ،(Oh, 1998بیان کرده که آثار بصری تنها به
ارتفاع برجها وابسته نیست ،بلکه به نحوه چیدمان برجها در
سیمای شهری نیز وابسته است .برای مثال ،یک برج بلند در
نزدیکی یک برج بلند دیگر ،آثار بصری کمتری را نسبت به یک
برج کوتاهتر ولی به صورت فردی ایجاد میکند.
ساخت برجها با روشهای نوین مهندسی به صورت پلکانی و
زاویهدار که قابلیت دید را حداقل برای ساکنان آن کاهش
نمیدهد .در هر صورت ،ارایه راهکارهایی برای کاهش آثار
بصری ناشی از ساختمانسازی ،نیازمند در نظر گرفتن کلیه
عوامل دخیل است که در حیطه مطالعاتی این تحقیق نمی گنجد
و الزم است در تحقیق جداگانهای بدان پرداخته شود.
از دیگر نتایج این تحقیق ،میتوان به ارایه روشی جهت
کمیسازی آثار بصری ساختمانها اشاره نمود .زیرا ،ارزیابی آثار
بصری همانند دیگر ارزیابیهای محیطزیستی ،به سادگی قابل
کمی کردن نیست .این در حالی است که با وجود اهمیت بسیار
زیاد چشمانداز در زندگی بشر ) Wherrett, 2002; Lothian,
 ،(1999فقدان تکنیکهای کمی دقیق ،برای ارزیابی آن ،درصد
زیادی از ذهنیتگرایی را در این علم به وجود آورده است .در این
راستا ،تحقیق حاضر به ارایه یک روش نوین و دقیق در ایران
برای کمیسازی آثار بصری ناشی از احداث ساختمانهای جدید
در چشمانداز شهری پرداخته است .برای این منظور ،نویسندگان
مقاله از ابزار  GISبهره جستهاند .در واقع ،در این مقاله جهت
کمیسازی آثار بصری برجهای شهر تهران ،از پارامتر قابلیت دید
استفاده شده و روش ارایه شده در آن ،میزان قابلیت دید قبل و
بعد از ایجاد توسعههای جدید را به راحتی قابل اندازهگیری
میکند .پارامتر قابلیت دید ،یکی از پارمترهایی است که امکان
کمیسازی آثار بصری را با کمترین میزان ذهنیتگرایی و توسط
نرمافزارهای  GISفراهم میآورد .همچنین ،روش ارایه شده
جهت ارزیابی آثار بصری در این تحقیق ،یک تفاوت اساسی ،با
روشهای پیشین موجود دارد .بدینصورت که اکثر بررسیهای
انجام گرفته در زمینه ارزیابی آثار بصری که از پارامتر قابلیت دید
استفاده نمودهاند ،به بررسی تعداد سازههای قابل مشاهده از نقاط
شاهد پرداختهاند .در حالی که تحقیق پیشرو ،سازههای انسانی را
بهعنوان عوارض توپوگرافی ،به نقشه پستی و بلندیهای زمین
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اضافه نموده و میزان قابلیت دید افراد نسبت به مناظر را با در
نظر گرفتن توپوگرافی جدید محاسبه میکند .استفاده از این
روش ،میتواند نتایج منحصر به فردی را در اختیار محققان قرار
دهد که به کمک آن میزان میانگین تغییر در منظر ناظران را
محاسبه نمایند .البته ضعفهایی نیز در این روش وجود دارد .این
که کاهش منظر شهری ،آیا واقعا میتواند بهعنوان یک اثر
بصری شناخته شود یا خیر جای بحث دارد ).(Stamps, 1997
شاید بسیاری از محققان ،معتقد باشند که برجها و ساختمانها
عضو گریزناپذیر سیمای شهری هستند و در نظر گرفتن آنها ،به
عنوان یک اثر بصری ،چندان معقول به نظر نمیرسد .از طرفی،
این تحقیق تنها درصد کاهش منظر را بیان نموده و به محاسبه
آستانه آثار بصری نپرداخته است ) .(Oh, 1998این که واقعا
آستانه بروز اثر بصری ،تا چند درصد از کاهش منظر است ،در
این تحقیق مشخص نشده است.
به هر حال ،این پژوهش دریچهای نوین را در تحقیقهای مربوط
به ارزیابی چشمانداز گشوده تا اوال لزوم در نظر گرفتن ارزیابی
آثار بصری را همانند دیگر ارزیابیهای محیطزیستی در
برنامهریزیهای شهری بیان نماید و از سوی دیگر یکی از

مهمترین مسایل در زندگی شهرنشینی امروزی که همانا آثار
بصری برجهاست را موشکافی نماید.
تحقیقات بعدی در این زمینه میتواند به بررسی هزینههای
اقتصادی آثار بصری بر شهروندان بپردازد .با توجه به این که
امروزه حدود  50درصد جمعیت دنیا ) (Anonymous, 2005در
شهرها زندگی میکنند و اکثر این کالن شهرها حاوی انواع
مختلفی از توسعه میباشند ،محاسبه هزینههای اقتصادی آثار
بصری توسعهها ،نیاز ضروری این کالن شهرهاست .این
هزینههای اقتصادی میتواند شامل هزینههای پزشکی ،روانشناسی،
اجتماعی و  ...باشد که الزم است مورد تجزیه و تحلیل قرار
بگیرد ) .(Ibrahim, 2000از طرفی ارایه استانداردهایی جهت
محاسبه آستانه آثار بصری بسیار مفید و موثر میباشد که جای
آن در این بحث خالی است .ارایه راهکارهای علمی و عملی
جهت کاهش آثار بصری نیز زاویه مهم دیگری در این علم نوین
است که به مرور در حال دستیابی به جایگاهی مهم در محافل
علمی و فعالیتهای اجرایی میباشد.
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