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چکیده

بلندمرتبهسازی و پژوهشهای مرتبط با این بناها بر تأثیرات گوناگون این عناصر مهم بصری در شهرها تأکید داشته ،اما
تأثیرات روانی این بناها و از جمله فشار روانی تحمیلی از سوی این بناها بر شهروندان ،کمتر مورد توجه بوده است .در
کنکاش حاضر فشار روانی تحمیلی از سوی ساختمانهای بلندمرتبه مورد بررسی قرار گرفت ،موضوعی که در صورت انجام
مطالعات دقیق ،میتواند بر مقررات بلندمرتبهسازی در معابر و ارتقاء سالمت روان شهروندان تأثیرگذار باشد .بدین منظور
دو مطالعه صورت گرفت :در بخش اول تحقیق ،فشار روانی تحمیلی از سوی برج شبیهسازی شده پاستور و تغییرات قواره
آن ،از طریق تصاویر چشم ماهی ،با آستانه تحمل فشار روانی از سوی شهروندان (نتایج مطالعات پیشین) مقایسه تطبیقی
شد .در بخش دوم تحقیق نیز ،با شبیهسازی برج جهاننما در شهر همدان ،فشار روانی ادراکی ناشی از ساختمانهایی با
وزنهای بصری ( 8 ،7 ،6آستانه تحمل فشار روانی در مطالعات گذشته) 9 ،و  10درصد و تأثیر درختان بر فشار روانی (از
نظر شهروندان) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بخش اول گویای آن بود که درختان پوشاننده نمای برج مدلسازی شده
پاستور در خیابان میرزاده عشقی ،فشار روانی ناشی از برج را کاهش و در محدوده تحمل شهروندان قرار دادهاست ،اما فشار
روانی تحمیلی این برج (مدلسازی شده) از معبر پاستور زیاد و تهدیدی بر سالمت روان شهروندان است .نتایج بخش دوم
نیز ،نشان داد که ساختمانهایی با وزنهای بصری  9و  10درصد با بیشترین میزان فشار روانی و کمترین میزان گشایش
فضایی و خوشایندی همراه بوده ،در حالی که ساختمانی با وزن بصری  7درصد ،با گشایش فضایی ،خوشایندی و احتمال
احیاگری بیشتری ادراک شده است .همچنین ،با افزایش تعداد درختان مقابل ساختمان ،فشار روانی کاهش یافته و میزان
گشایش فضایی ،خوشایندی ،ترجیحپذیری و احتمال احیاگری منظره افزایش یافتهاست.
واژگان کلیدی :فشار روانی ،تصاویر چشم ماهی ،زاویه فضایی ،ادراک شهروندان ،حد مجاز فشار روانی.
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 .1مقدمه

پایداری روانی و تأثیر محیط بر سالمت روانی افراد موضوع
مهمی است که در پژوهشهای متعددی مورد بررسی
قرار گرفتهاست (Rollings, Wells, Evans, Bednarz,

& Yang, 2017; Vaid & Evans, 2016; Dong & Qin,
2017; Zhang & zhang, 2017; Diez & Mair, 2010,
p. 125; Evans, 2003; Francis, Wood, Knuiman,
)& Giles-Corti, 2012; Pfeiffer & Cloutier, 2016

.محیطهای شهری و ساختمانهای بلند موجود در آنها،
تأثیرات بصری و روانی فراوانی بر شهروندان دارند .در
مطالعات گذشته و نظریههای پیرامون بلندمرتبهسازی ،1به
تأثیرات بصری و ترجیحپذیری معماری این ساختمانها از
منظر شهروندان پرداخته شده است (Al-kodmany, 2011,

2017; Heath, Smith, & Lim, 2000; Karimimoshver
& Abrarasari, 2014; Samavatekbatan, Gholami,
 .)& Karimimoshaver, 2016با وجود مطالعات متعدد

مرتبط با تأثیرات بصری ساختمانهای بلند ،تأثیرات روانی
ناشی از معماری ساختمانهای بلند و بستر قرارگیری آنها
کمتر مورد توجه بودهاست .شهروندان بهطور روزمره ،تحت
تأثیر فشار روانی و استرس تحمیلی از سوی شهرها و نوع
طراحی ساختمانها قرار داشته که به نوبه خود میتواند
سبب ایجاد افسردگی 2شده و سالمت روان آنها را دچار
چالش نماید ،اما نحوه تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر فشار
روانی و افسردگی به طور کامل اندازهگیری نمیشود( ( �Ta

mannaee & Tabatabaian, 2014; Asgarzadeh, Koga,
 .)Yoshizawa, Munakata, & Hirate, 2009فشار روانی
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(احساس فشار روانی) در مطالعات عسگرزاده و همکارانش
عبارتاست از نوعی از استرس محیطی پنهان و با اثری
دائمی ،که به هنگام احاطه شخص توسط ساختمانهای
بلندمرتبه و نقض فشای شخصی او مطرح میشود و
میتواند موجب استرس ،خستگی ،کاهش تمرکز و
عملکرد نامناسب افراد شود (;Asgarzadeh et al., 2009

Asgarzadeh, Lusk, Koga, & Hirate, 2012; Maki,
& 2006; Zarghami, Karimimoshaver, Ghanbaran,
 .)SaadatiVaghar, 2019در زمینه فشار روانی ناشی از

معماری و منظر بناها مطالعات محدودی در کشور ژاپن
صورت گرفتهاست ،محققان این مقوله ،تأثیر عواملی
همچون شکل فیزیک ساختمان (Takei & Oohara,

1977a, 1977b, 1978; Ohno, Tsujiuchi, & Inagami,
2003; Asgarzadeh et al., 2009; Asgarzadeh, Koga,
Yoshizawa, Munakata, & Hirate, 2010; Asgarzadeh et al., 2012; Asgarzadeh, Koga, Hirate, Farvid,
 ،)& Lusk, 2014رنگ بدنه (;Takei & Oohara, 1978
 ،)Hiyoshi & Takei, 1990بافت و زاویه دید (Hwang,
 ،)20077درختان و گیاهان پوشاننده نما (�Ohno, Tsuji
uchi, & Inagami, 2003; Asgarzadeh et al., 2009,
 ،)2010, 2012; Takei, 1981فاصله ناظر تا نما (Takei

& Oohara, 1978; Asgarzadeh et al., 2009, 2012,
 ،)2014فاصله درخت تا ناظر (Asgarzadeh et al., 2010,
 )2014و ساختمانهای منفرد و گروهی ()Hwang, 2007

را بر فشار روانی مورد بررسی قرار دادهاند ،برخی مطالعات
نیز معادالتی را برای برآورد فشار روانی تحمیلی از سوی
ساختمانها ارائه دادهاند (Takei & Oohara, 1977,
 )1978; Hwang, 2007; Asgarzadeh et al., 2012و فشار
روانی ناشی از ساختمانی با وزن بصری  8درصد (زاویه
فضایی )Ω( 3یا فاکتور قواره ساختمان 8 :)Ψ( 4درصد)
را مقدار مجاز فشار روانی قابل تحمل از سوی شهروندان
معرفی نموده و ساختمانی با وزن بصری (زاویه فضایی یا
فاکتور قواره ساختمان) بیش از  4درصد را بهعنوان عنصر
تأثیرگذار در محیط شهری تلقی نمودند(  (�Takei & oo
 .)hara, 1981, Asgarzadeh et al., 2012مطالعه بخارایی
( )2017نیز که تحت عنوان«محیط تحکمآمیز :بررسی
تحلیلی نقش بنا و بستر» شکل گرفت به مرور مطالعات
شکل گرفته در زمینه تحکمآمیزی محیط( 5فشار روانی
محیط) و دستهبندی عوامل مؤثر در این زمینه به دو دسته
عوامل وابسته به بنا و زمینه (بستر) پرداخته است ،دراین
مطالعه متغیرهای مرتبط با قواره ،ظاهر (ریختشناسی)
و حالت بنا در دسته عوامل وابسته به بنا قرار گرفته و
عواملی نظیر پوشش گیاهی و فاصله ناظر از آن ،میزان
رویت آسمان و زمین و وسعت بستر (فاصله از ساختمان)
در دسته عوامل وابسته به بستر بنا جای گرفتند( (�Bokhar
.)aee, 2017
کنترل فشار روانی ناشی از محیط و بناها ،وظایف جامعه
طراحان (از جمله برنامهریزان منطقهای و شهری ،معماران
و شهرسازان) را بیشتر مینماید ( ،)Bokharaee, 2017و
در صورت ادامه بیتوجهی به این تأثیر روانی (استرس)
پنهان ،سالمت روان شهروندان با تهدید مواجه میشود زیرا:
«استرس طوالني مدت تأثيرات خطرناک و جدي بر همه
اعضاي حياتي مانند قلب و عروق خوني بر جاي ميگذارد.
بنابراين اگر مردم راهي براي کاهش استرس نيابند
سالمتي آنها از طرق مختلفي به خطر ميافتد» (Hamid
& & Babamiri, 2012, p. 310; as Cited in Grahan

 .(Stigsdotter, 2010با توجه به اهمیت تحلیل و کاهش
فشار روانی (نوعی از استرس محیطیAsgarzadeh et al., :
 )2012ناشی از ساختمانهای بلندمرتبه در پایداری روانی
شهرها ،اما همانطور که اشاره شد در زمینه فشار روانی
تحمیلی از ساختمانهای بلندمرتبه بر شهروندان کمتر
دیده شده که مطالعهای عملی در کشور ایران (مطالعات
محدود به کشور ژاپن است) صورت گرفته باشد ،این نیاز
پژوهشی در کنکاش حاضر و با اتکا به شبیهسازیهای
رایانهای (به صورت عملی) و نظرات شهروندان مورد توجه
قرار گرفت .بدین ترتیب که ابتدا و در بخش اول ،با تکیه
بر معیار تعیین شدهای (ساختمانی با وزن بصری قواره
 8درصد) که در مطالعات پیشین بهعنوان آستانه تحمل
فشار روانی از سوی شهروندان معرفی شدهاست به تحلیل

در این بخش به مرور مفاهیم اصلی مرتبط با تأثیرات
ادراکی -روانی مناظر شهری پرداخته میشود که مفاهیم
مذکور ،در قالب مدل مفهومی پژوهش به نمایش گذاشته
شده است.

زندگی در شهرهای فشرده و پر ازدحام امروزی تهدیدی
بر سالمت روان شهروندان تلقی میشوند .در محیطهای
شهری معاصر کشور شاهد رشد ساختمانهایی هستیم
که به تنهایی قد بر افراشته و با بستر قرارگیری خود در
تضاد هستند .این بناها با کاربریها ،حجمها ،مقیاسها
و رنگهای گوناگون و به صورت بلند و نیمهبلند شکل
میگیرند ( )Azizi & Motevaseli, 2012و تأثیرات زیست
محیطی ،بصری و ترافیکی فراوانی بر شهر و شهروندان
دارندکه تا حدودی در مطالعات پیشین به آنها پرداخته
شده است (.)Karimimoshaver & Winkemann, 2018
اما وجه مغفول مانده تأثیرات ساختمانهای بلند ،تأثیرات
روانی این بناها است که تنها در مطالعات محدودی در
کشور ژاپن مورد بررسی قرار گرفتهاست .در آن مطالعات،
فشار روانی 6به تأثیرات روانی اشاره دارد که ناشی از احاطه
شهروندان توسط ساختمانهای بلند است و به صورت
بصری توسط آنها حس میشود که عواقبی نظیر نقض
آسایش و حریم شخصی شهروندان و ناپایداری را به همراه
دارد (;Hwang, 2007; Asgarzadeh et al., 2012; 2010
 .)2009بهطور خالصه فشار روانی را میتوان به صورت بار
روانی نامطلوب ناشی از تعدی و چیرگی بناهایی با قواره
بزرگ تلقی نمود که حاالت روحی و روانی شهروندان را
دچار چالش مینماید ،بنابراین طبیعی است که انسانها
درصدد دفع این بار روانی و فاصله گرفتن از آن باشند
( .)Bokharaee, 2017همانطورکه اشاره شد در تنها
مطالعه داخلی صورت گرفته در این زمینه ()Ibid, 2017
از فشار روانی محیط با عنوان «احساس تحکم در محیط»
یاد شده است ،در آن مطالعه و در یک دیدگاه جامع،
اشاره شده است که در مطالعات محدود پیشین صورت
گرفته ،تأثیر دو دسته عوامل بر فشار روانی مورد کنکاش
بودهاست :عوامل وابسته به بنا (صورت ،ظاهر و حالت بنا)
و عوامل وابسته به زمینه قرارگیری بنا (فاصله ناظر تا بنا و
پوشش گیاهی مقابل بنا و رویت پوشش گیاهی ،آسمان ،و
زمین در منظر بنا).
در مطالعه حاضر و پس از مشورت با صاحبنظران در
این زمینه ،احساس نامطلوبی که به هنگام مواجهه با
ساختمانهای بلند توسط افراد حس میشود« ،احساس
فشار روانی »7نامیده شد و در ادامه ،تأثیر هر دو دسته
عوامل وابسته به «بنا» و«زمینه قرارگیری بنا» بر فشار
روانی تحمیلی بر شهروندان مورد مطالعه قرار گرفت (شکل
.)1
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یکی از بناهای بلندمرتبه شهر همدان (برج پاستور :که در
تقاطع دو خیابان پاستور و میرزاده عشقی واقع شدهاست)
از نظر میزان فشار روانی تحمیلی بر شهروندان اقدام شد.
(در این بخش به تحلیل مجاز بودن فشار روانی ناشی از
سناریوهای شکلی شبیهسازی شده (با اتکا بر این موضوع
که در مطالعات گذشته فشار روانی ناشی از ساختمانی با
وزن بصری  8درصد آستانه تحمل فشار روانی از سوی
شهروندان معرفی شده بود (;Takei & oohara, 1981
 ))Asgarzadeh et al., 2012و بررسی تأثیر پوشش گیاهی
وضع موجود بنا بر کاهش فشار روانی در سناریوهای شکلی
نامبرده پرداخته شد).
در بخش دوم تحقیق نیز ،برج جهاننما در شهر همدان
(واقع در خیابان جهاننما) انتخاب و شبیهسازی شد ،در
این بخش و با استفاده از نظرات پاسخدهندگان به تحلیل
آستانه تحمل فشار روانی از سوی شهروندان و تحلیل تأثیر
درختان اقدام شد (در این بخش و بر خالف بخش اول
پژوهش ،معیار تعیین شده وزن بصری که در مطالعات
گذشته سایر کشورها به عنوان آستانه تحمل فشار روانی
معرفی شده بود بهعنوان مبنای تحلیلها پذیرفته نشد،
بلکه این معیار تعیین شده توسط شهروندان ساکن شهر
همدان مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت).
با توجه به مسائل مرور شده و با توجه به خال مطالعاتی
که در زمینه مطالعات مرتبط با فشار روانی وجود دارد ،در
تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر هستیم:
آیا فشار روانی تحمیلی برج پاستور بر شهروندان (در معابر
پیرامونی) در محدوده مجاز قرار دارد؟ در معابر استقرار برج
پاستور ،نقش پوشش گیاهی بر کاهش فشار روانی چگونه
تبیین میشود؟ با فرض ثابت بودن فاصله ناظر تا بنا در
هر یک از معابر ،در کدام یک از سناریوهای شکلی (تغییر
ارتفاع و عرض نما) برج پاستور ،وزن بصری ساختمان
(از لحاظ فشار روانی) در محدوده مجاز قرار میگیرد؟
میزان نارضایتی از فشار روانی ناشی از ساختمانهایی با
وزنهای بصری ( 8 ،7 ،6آستانه تحمل فشار روانی در
مطالعات گذشته) 9 ،و  10درصد چگونه تبیین میشود؟
تأثیر درختان مقابل ساختمان بلند بر فشار روانی ناشی
از ساختمان (که توسط شهروندان حس میشود) چگونه
تبیین میشود؟
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 -2-2کیفیات روانی مناظر شهری :گشایش فضایی،
خوشایندی ،ترجیحپذیری و احتمال احیاگری روانی

احیاگر ،محیطهایی هستند که در کاهش استرس افراد
مؤثر هستند (.)Han, 2003

تأثیرات روانی ساختمانها و محیطهای شهری به طرق
مختلفی قابل سنجش است .یکی از مرسومترین این
روشها که در مطالعات پیشگام این پژوهش نیز مورد
استفاده بودهاست ،ارزیابی مناظر شهری توسط شهروندان
و بر مبنای متغیرهای روانشناسی است ،از جمله مهمترین
این متغیرها عبارتاند از :گشایش فضایی ،خوشایندی،
ترجیحپذیری و احتمال احیاگری.
متغیر گشایش فضایی مناظر ،اشاره به وسعت دید
(عدم محدودیت در دید) در مناظر دارد .خوشایندی و
ترجیحپذیری مناظر نیز از جمله متغیرهایی روانی هستند
که درجه عالقه شخص به مناظر را ارزیابی مینمایند
(�Asgarzadeh, Lusk, Koga, & Hirate, 2012; Lin
 .)dal & Hartig, 2013کیفیت احیاگری محیطها (که از
طریق متغیر احتمال احیاگری ارزیابی میشود) ،احساسات
مثبت را جایگزین احساسات منفی نموده ،برانگیختگی
و تحریک فیزیولوژیک را تعادل میبخشد و میتواند در
عملکرد شناختی بهرهوران مؤثر باشد (;Ulrich,1993
 .)Hull & Michael, 1995; Han, 2003کاپالن و کاپالن
و الریش( 8از نظریهپردازان اصلی در زمینه احیا روانی و
محیطهای احیاگر) بر این تصور هستند که محیطهای

 .3ابزار و روش پژوهش

در این بخش ابتدا به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته
شد ،در ادامه این بخش نیز ،ابزار و روششناسی پژوهش به
تفصیل شرح داده شده است.

 -1-3محدوده مورد مطالعه
در پژوهش حاضر ،برجهای پاستور و جهاننمای همدان
مورد بررسی قرار گرفتند .برج پاستور از جمله قدیمیترین
ساختمانهای بلندمرتبه شهر همدان بوده که در چهارراه
پاستور این شهر واقع شدهاست ،ارتفاع تقریبی این برج
 51متر و عرض تقریبی نمای آن نیز از معبر پاستور 40
متر و از معبر میرزاده عشقی  30متر در نظر گرفته شد
(شکل .)2
برج جهاننما نیز در معبر  30متری (تقریبی) جهاننمای
همدان واقع شدهاست ،ارتفاع و عرض تقریبی این برج
به ترتیب  60و 15متر فرض شد .در بخش دوم پژوهش
حاضر و به منظور شبیهسازیها ،ساختمان برج جهاننما
و ساختمان در حال ساخت سمت چپ آن ،مجموعا یک
ساختمان بلند را شکل دادند (شکل .)3

شکل  :2برج پاستور همدان

شکل  :3برج جهان نمای همدان

 -2-3روش پژوهش
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میدان دید افقی  100درجه و میدان دید عمودی 85
درجه صورت گرفت (این زوایا تداعیکننده میدان دید
انسان در یک نگاه است :شبیهسازی این تنظیمات از طریق
نرمافزار تریدیمکس 9صورت گرفت) .در ادامه پژوهش
تصاویر چشم ماهی در نرمافزار اسپیکانو 10فراخوانی،
و به محاسبه زاویه فضایی ساختمان اقدام شد (زوایای
فضایی  9 ،8 ،7 ،6و  10درصد) .در گام دوم پژوهش
تعداد درختان مقابل مجموعه برج جهاننما در قالب چهار
سناریو شبیهسازی شد ،در سناریوی اول هیچ درختی
در مقابل ساختمان وجود نداشت ،در سناریوی دوم یک
درخت ،در سناریوی سوم دو درخت و در سناریوی چهارم
سه درخت در مقابل ساختمان در نظر گرفته شد .تصاویر
منظری سناریوهای نامبرده (در هر دو گام) نیز توسط
پاسخدهندگان و بر مبنای پرسشنامهای هفت سؤالی
ردهبندی شدند .بدین ترتیب که هریک از پاسخدهندگان،
هریک از تصاویر (مناظر) را بر مبنای ادراک فشار روانی،
نارضایتی از فشار روانی ،ادراک گشایش فضایی ،رضایت از
گشایش فضایی ،میزان خوشایندی ،میزان ترجیحپذیری
و احتمال احیاگری روانی رده بندی نمودند(  (�Asgarza
 .)deh et al., 2012; Lindal & Hartig, 2013گویههای
هریک از متغیرهای نامبرده از ادبیات پژوهشی موجود در
این زمینه استخراج ،سپس توسط مترجم اول به فارسی
ترجمه شد ،در ادامه مترجم دومی ،گویههای ترجمه شده
به فارسی را به انگلیسی برگردانده و در نهایت مترجم
سوم ،به تطبیق وضعیت فارسی و التین گویههای مختلف
اقدام نمود که محصول این فرآیند هفت گویه در مورد
هفت متغیر ادراک فشار روانی ،نارضایتی از فشار روانی،
ادراک گشایش فضایی ،رضایت از گشایش فضایی ،میزان
خوشایندی ،میزان ترجیحپذیری و احتمال احیاگری روانی
بود .هفت سؤال مورد بررسی بر اساس نظر پنج متخصص
معماری و روانشناسی تدقیق شد ،به منظور ارزیابی پایایی
پرسشنامه نیز از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار
این آماره برای هفت متغیر نامبرده بیشتر از  .7بهدست آمد
که نشان از این دارد که این مقیاس دارای پایایی است .در
پرسشنامه تدوین شده عالوه بر هفت سؤال در مورد هفت
متغیر پژوهش ،ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
نظیر سن ،جنس و سطح تحصیالت نیز گردآوری شد.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

روش تحقیق پژوهش حاضر شامل سه بخش است:
الف) تحلیل فشار روانی ناشی از تغییرات قواره ساختمان
بلند بر مبنای استاندارد بینالمللی (نتایج مطالعات
پیشین)،
ب) بررسی میزان فشار روانی ادراکی و رضایت از فشار
روانی ناشی از ساختمانهایی با وزنهای بصری پیرامون
 8درصد ( 9 ،8 ،7 ،6و  10درصد) و مقایسه این نتایج
با میزان مجاز فشار روانی معرفی شده در پژوهشهای
بینالمللی (در مطالعات گذشته فشار روانی ناشی از
ساختمانی با وزن بصری  8درصد آستانه تحمل شهروندان
معرفی شده بود (Takei & oohara, 1981; Asgarzadeh
 ))et al., 2012و
پ) بررسی تأثیر تغییرات پوشش گیاهی مقابل ساختمان
بر فشار روانی احساس شده توسط شهروندان.
در بخش اول پژوهش ،قواره برج پاستور بر مبنای 10
سناریو تغییر نمود (پنج سناریوی قواره از معبر پاستور
و پنج سناریوی قواره در معبر میرزاده عشقی) ،در ادامه
این بخش وزن بصری برج پاستور (شبیهسازی شده) و
درختان مقابل آن با استفاده از پارامتر زاویه فضایی
محاسبه شد .در ادامه بخش اول و با تکیه بر این موضوع
که در مطالعات بینالمللی ،فشار روانی ساختمانی با وزن
بصری  8درصد (زاویه فضایی  8درصد) ،آستانه تحمل
شهروندان معرفی شده بود (،)Asgarzadeh et al., 2012
به تحلیل میزان تحمل فشار روانی ناشی از سناریوهای
مختلف اقدام شد (نحوه محاسبه وزن بصری ساختمان
در بخش بعدی بهطور مفصل توضیح داده شدهاست).
در بخش دوم و سوم پژوهش حاضر نیز که با مشارکت
 20نفر از شهروندان شهر همدان شکل گرفت ،در گام
اول ،مجموعه برج جهاننما (ادغام با ساختمان کناری)
در طیف متغیری از وزن بصری (زوایای فضایی) ،8 ،7 ،6
 9و  10درصد شبیهسازی شد ،سپس با فرض ناظر در
فاصله  28متری از مجموعه برج ،به تهیه تصاویر واقعی
(منظری) و چشم ماهی هریک از پنج سناریوی نامبرده
اقدام شد .بر اساس پژوهشهای بینالمللی صورت گرفته
در این زمینه ( ،)Ibid, p. 4تهیه تصاویر معمولی بر مبنای
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جهت کنترل شرایط نمایش و عوامل مداخلهگری نظیر
ترافیک و آلودگی صوتی ،پرسشنامه به صورت آنالین
و از طریق ایمیل و شبکههای مجازی برای تعدادی از
شهروندان ارسال شد ،در نهایت  20نفر از شهروندان به
منظور شرکت در این مطالعه اعالم آمادگی نموده و در
فرآیند پژوهش مشارکت نمودند .هریک از شرکتکنندگان
پس از دیدن هر تصویر به هفت سؤال مرتبط با همان تصویر
پاسخ گفتند ،بهطور کلی هر پاسخدهنده به پرسشنامهای
که شامل نه بخش ( 9تصویر) هفت سؤاله بود پاسخ گفتند.
نتایج گویای آن بود که  70درصد پاسخ دهندگان مرد
و باقی زن بودند 5 ،درصد از پاسخدهندگان تحصیالت
فوق لیسانس 70 ،درصد تحصیالت لیسانس 10 ،درصد
فوقدیپلم و  15درصد تحصیالت دیپلم داشتند .همچنین
 70درصد پاسخدهندگان سنی بین  30-20سال15 ،
درصد سنی بین  10 ،40-30درصد سنی بین  60-50و 5
درصد سنی بین  50-40سال داشتند.

 -1-2-3اندازهگیری وزن بصری ساختمان و پوشش
گیاهی با استفاده از تصاویر چشم ماهی

وزن بصری ساختمان و پوشش گیاهی مقابل آن با استفاده
از مؤلفه ریاضی زاویه فضایی (زاویه سه بعدی دید) محاسبه
میشود .به منظور برآورد زاویه فضایی ساختمانها و
همچنین عامل درخت و آسمان ،با استفاده از دوربین
نیکون کولپیکس 995و مبدل چشم ماهی اف-سیای 8
 11 0.21Xیا شبیهسازیهای نرمافزاری ،تصاویر کروی
تهیه و سپس تصاویر بهدست آمده در نرمافزار اسپیکانو
فراخوانی و به محاسبه زاویه فضایی (بر مبنای درصد) در
این نرم افزار اقدام شد (( )Asgarzadeh et al., 2012شکل
 .)4به منظور برآورد زاویه فضایی ساختمان بر مبنای
تصاویر کروی (چشم ماهی) ،به هنگام تهیه تصاویر چشم
ماهی نگاه ناظر (دوربین) به ساختمان به صورت عمود بر
نما تنظیم و سپس دوربین با زاویه  30درجه نسبت به
ساختمان تنظیم شد.

شکل ( :4الف :راست) محاسبه زاویه فضایی( ،ب :چپ) محاسبه زاویه فضایی ساختمان و درختان در محیط نرمافزار
Spconv
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)(Asgarzadeh et al., 2012, p. 4

 .2-2-3تعریف سناریوهای قواره برج پاستور

پس از بررسی وضعیت موجود برج پاستور از هر یک از
دو معبر ،پنج سناریوی شکلی در هر معبر تعریف و به
روش باال مورد بررسی قرار گرفتند .برج مدلسازی شده
در کنکاش حاضر از معبر پاستور با فرض ارتفاع  51و
عرض 40متر مورد بررسی قرار گرفت .در معبر میرزاده
عشقی نیز با فرض ارتفاع  51و عرض  30متر به تحلیل
نتایج پرداخته شد (جدول1و.)2
 -3-2-3تعریف سناریوهای قواره برج جهاننما و پوشش
گیاهی مقابل آن

در بخش دوم پژوهش ،برج جهاننما و ساختمان کناری
آن (شکل  )3یک بدنه شهری (یک بنا) بلندمرتبه را شکل
دادند .این بخش پژوهش خود از دو قسمت مجزا تشکیل
شده بود :در بخش اول ،پس از آنالیز قوارههای مختلف
ساختمان در نرمافزار اسپیکانو (فراخوانی تصاویر چشم
ماهی قوارهها و محاسبه وزن بصری آنها) ،شبیهسازیهای

مجموعه برج جهاننما به طریقی صورت گرفت که وزن
بصری ساختمان  9 ،8 ،7 ،6و  10درصد (پنج سناریو)
باشد (جدول  .)3در قسمت دوم این بخش ،ارتفاع برج
جهاننما برابر با ساختمان کناری برج جهاننما تنظیم و
شبیهسازی شد .در ادامه و با فرض ساختمان یکسان (قواره
یکسان) ،تعداد درختان مقابل این بنا دستخوش تغییر قرار
گرفت ،به نحوی که در سناریوی اول ،درختی مقابل بنا
قرار نداشت و در سناریوهای دوم ،سوم و چهارم ،به ترتیب
 2 ،1و  3درخت در مقابل ساختمان قرار گرفت (جدول
.)4

 .4تحلیل و بحث در یافتههای پژوهش

در این بخش به مرور یافتههای مرتبط با تأثیر شرایط بنا
و بستر استقرار آن بر وضعیت روانی شهروندان پرداخته
میشود که به طور مجزا ارائه میشوند.

 -1-4ارزیابی تغییرات قواره برج پاستور بر مبنای
میزان مجاز فشار روانی معرفی شده در پژوهشهای
بین المللی
در این بخش سناریوهای مورد بررسی در بخش اول
کنکاش حاضر (تغییرات عرض و ارتفاع نما) نمایش داده
شدهاست ،سناریوهای نامبرده در دو دسته طبقهبندی
میشوند:
الف) زوایای فضایی برج پاستور از خیابان میرزاده عشقی
(جدول  )1و ب) زوایای فضایی برج پاستور از خیابان
پاستور (جدول .)2
در این بخش با استناد به مطالعات گذشته ،فشار روانی
ناشی از ساختمانی با وزن بصری  8درصد آستانه تحمل
فشار روانی توسط شهروندان در نظر گرفته شد (& Takei
 .)Oohara, 1981; Asgarzadeh et al., 2012براین اساس،
نتایج بررسی برج فرضی پاستور از معبر میرزاده عشقی
حاکی از آن بود که با فرض ناظر در وسط خیابان ،زاویه
فضایی ساختمان و درختان  16.9درصد است و به لحاظ
فشار روانی در محدوده غیر مجاز قرار دارد ،اما با کسر
زوایه فضایی ساختمان از زوایه فضایی درختان پوشاننده
نما ،زاویه فضایی به  7.9درصد کاهش مییابد و علیرغم
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این که کمتر از  8درصد است ،اما در مرز محدوده مجاز
و غیرمجاز قرار دارد .در حالت دوم این معبر ،ناظر در لبه
پیادهرو روبهروی برج پاستور قرار گرفت ،در این حالت
نیز مجموع زاویه فضایی ساختمان و درختان مقدار 10.6
درصد را داشت که با کسر تأثیر درختان به  6درصد کاهش
و در محدوده مجاز واقع شد ،در دو حالت مورد بررسی،
تأثیر درختان بر کاهش زاویه فضایی و فشار روانی تحمیلی
از سوی بنا مشاهده میشود (جدول  .)1در حالتی که ناظر
در لبه پیادهرو روبهرویی در معبر میرزاده عشقی مستقر بود
نیز چهار سناریوی شکلی مورد بررسی قرار گرفت (جدول
 1و شکل  5تا  .)8مبنای تغییرات در این سناریوها وضعیت
ساختمانهای بلندمرتبه شهر همدان بود .در سناریو اول،
با فرض ثابت بودن عرض نما (از خیابان میرزاده عشقی)
ارتفاع ساختمان به  30متر کاهش یافت (نسبت ارتفاع به
عرض.)1:
در سناریوی دوم ،ارتفاع نما به  15متر کاهش یافت و نسبت
ارتفاع به عرض نما مقدار 0.5را داشت ،در سناریوهای سوم
و چهارم ،ارتفاع ثابت بوده و عرض نما به مقدار  25.5و17
متر کاهش یافت و نسبتهای ارتفاع به عرض  2و 3شکل
گرفت.

جدول  :1تغییر سناریوهای شکلی و تأثیر آن بر زوایای فضایی (درصد) برج پاستور از معبر میرزاده عشقی
ارتفاع

عرض

نسبت

فاصله

تفاضل زاویه فضایی ساختمان از

ناظر

زاویه فضایی درختان پوشاننده

زاویه فضایی درختان زاویه فضایی ساختمان

پوشاننده بنا

و درختان پوشاننده

30

30

1

26

4

5

9

15

30

1.2

26

1.8

4.5

6.3

51

25.5

2

26

4.3

3

7.3

51

17

3

26

2.5

2.7

5.2
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51

30

1.7

26

6

4.6

10.6

معماری و شهرسازی آرمانشهر

51

30

1.7

15

7.9

9

16.9

150
نتایج هریک از چهار سناریوی مورد بررسی در شکلهای
 5تا  8نشان داده شدهاست .نتایج گویای آن است که در
وضعیتی ارتفاع و عرض نما  30متر بوده و نسبت ارتفاع
به عرض نما ،مقدار  1است زاویه فضایی محدوده بنا و
درختان پوشاننده  9درصد بوده و در محدوده غیرمجاز
قرار دارد اما با کسر تأثیر درختان پوشاننده نما به مقدار 4
درصد کاهش یافت (شکلهای  5و  )6و در محدوده مجاز
قرار گرفت .در سناریویی که ارتفاع نما  51متر و عرض نما
 25.5متر بود (نسبت ارتفاع به عرض نما.)2 :
در ابتدا زاویه فضایی  7.3درصد بود و پس از اعمال تأثیر
درختان ،زاویه فضایی به مقدار  4.3درصد کاهش یافت

که حد مجاز را نقض نمیکند (شکلهای 7و  .)8در دو
سناریوی دیگر نیز زاویه فضایی محدوده بنا و درختان
پوشاننده و تفاضل زاویه فضایی ساختمان از درختان در
محدوده مجاز واقع شدهاست ،در این دو سناریو ،مجموع
زاویه فضایی درختان و بنا بیش از  4درصد است و این
مقدار نیز با استناد به پیشینه تجربی موجود ایجاد فشار
روانی مینماید اما فشار روانی تحمیلی از جانب زوایای
فضایی  4تا  8درصد ،توسط شهروندان قابل تحمل است
هر چند که در این دو سناریو نیز با اعمال تأثیر درختان،
زاویه فضایی خالص ساختمان کمتر از  4درصد میشود و
فشار روانی تحمیلی مطلوبتر است (شکلهای  5تا .)8

شکل  :5نمودار پراکنش مقادیر ارتفاع نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و مجموع زاویه فضایی ساختمان و
زاویه فضایی درختان پوشاننده

شکل  :6نمودار پراکنش مقادیر ارتفاع نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و تفاضل زاویه فضایی ساختمان از
زاویه فضایی درختان پوشاننده

شکل  :7نمودار پراکنش مقادیر عرض نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و مجموع زاویه فضایی ساختمان و
زاویه فضایی درختان پوشاننده

شکل  :8نمودار پراکنش مقادیر عرض نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و تفاضل زاویه فضایی ساختمان از
زاویه فضایی درختان پوشاننده
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در جدول  2نیز زوایای فضایی برج شبیهسازی شده پاستور
از معبر پاستور (قبل و بعد از تغییرات شکلی) مورد بررسی

قرار گرفت.

جدول  :2تغییر سناریوهای شکلی و تأثیر آن بر زوایای فضایی برج پاستور از معبر پاستور

ارتفاع

عرض

نسبت

فاصله

تفاضل زاویه فضایی ساختمان از

ناظر

زاویه فضایی درختان پوشاننده

زاویه فضایی درختان زاویه فضایی ساختمان

پوشاننده بنا

و درختان پوشاننده

51

40

1.27

19

10.6

8.9

19.5

51

40

1.27

16

15.8

6.8

22.6

بررسی آلودگیهای برصی-روانی ساختامنهای بلند از طریق
تصاویر چشم ماهی و نظر شهروندان
شامره صفحه مقاله143-159 :
ارتفاع

عرض

نسبت

فاصله

تفاضل زاویه فضایی ساختمان از

ناظر

زاویه فضایی درختان پوشاننده

زاویه فضایی درختان زاویه فضایی ساختمان

پوشاننده بنا

و درختان پوشاننده

40

40

1

16

15.7

6.5

22.2

20

40

1.2

16

13.6

5.5

19.1

51

25.5

2

16

8.9

4

12.9

51

17

3

16

7.6

2.8

10.4

51

40

1.27

14

17.3

6.8

24.1

51

40

1.27

10

19.9

10.2

30.1

51

40

1.27

7

19.2

17.7

36.9
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تأثیر درختان به مقدار  7.6درصد کاهش یافته و وضعیت
مطلوبتری را به لحاظ فشار روانی رقم میزند (شکل 11
و  .)12تأثیر درختان بر کاهش فشار روانی از این معبر
در  3سناریوی شکلی دیگر ،چشمگیر است ،یعنی در
هر  3سناریو باقی مانده (ارتفاع  ،40عرض ،40نسبت1:؛
ارتفاع  ،20عرض  ،40نسبت5 :؛ ارتفاع  ،51عرض ،25.5
نسبت ،)2:درختان سبب کاهش زاویه فضایی بنا شدهاند
اما همچنان و به دلیل آن که تفاضل زاویه فضایی بنا از
درختان بیش از  8درصد است ،در این حاالت نیز ،فشار
روانی غیرمجاز بر شهروندان تحمیل میشود (شکل  9تا
.)12

معماری و شهرسازی آرمانشهر

نتایج یافتههای این بخش نیز (بر مبنای آستانه تحمل
فشار روانی که در مطالعات پیشین معرفی شده بود) گویای
آن است که در همه حالتها (در فواصل مختلف از وضع
موجود برج شبیهسازی شده پاستور :ارتفاع  51و عرض40
متر) ،زاویه فضایی ساختمان و درختان پوشاننده بیش از
 8درصد و در محدوده غیر مجاز است (جدول  .)2تنها
در یکی از چهار سناریوی شکلی نیز که ارتفاع ساختمان
ثابت بوده ( 51متر) و عرض ساختمان به  17متر کاهش
یافته و نسبت ارتفاع به عرض مقدار  3است ،مجموع زاویه
فضایی ساختمان و درختان پوشاننده  10.4درصد بوده
و در محدوده غیرمجاز قرار دارد که البته پس از کاهش

151

152
شکل  :9نمودار پراکنش مقادیر ارتفاع نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و مجموع زاویه فضایی ساختمان و
زاویه فضایی درختان پوشاننده

شکل  :10نمودار پراکنش مقادیر ارتفاع نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و تفاضل زاویه فضایی ساختمان از
زاویه فضایی درختان پوشاننده

شکل  :11نمودار پراکنش مقادیر عرض نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و مجموع زاویه فضایی ساختمان و
زاویه فضایی درختان پوشاننده

شکل  :12نمودار پراکنش مقادیر عرض نما و نسبت
ارتفاع به عرض نما و تفاضل زاویه فضایی ساختمان از
زاویه فضایی درختان پوشاننده
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در جمعبندی یافتههای این بخش پژوهش ،وضعیت
موجود برج شبیهسازی شده پاستور از منظر دو خیابان
پاستور و میرزاده عشقی به لحاظ فشار روانی (بر مبنای
آستانه تحمل فشار روانی در مطالعات پیشین) مورد
مقایسه تطبیقی قرار گرفت و نتایج نشان داد که وضعیت
برج مدلسازی شده پاستور از معبر پاستور و با نسبت
ارتفاع به عرض  51به  40متر ،در حداکثر فواصل ناظر تا
بنا (وسط پیاده رو مقابل) ،مقدار زاویه فضایی بیشتر از 8
درصد را رقم زده و فشار روانی تحمیلی از جانب آن بیش
از حد تحمل شهروندانی است که از معبر پاستور با این
بنای شبیهسازی شده مواجه میشوند ،اما وضعیت برج
مدلسازی شده پاستور از معبر میرزاده عشقی (که پهنای
بیشتری دارد) مناسبتر است ،در دو موقعیتی که از این
معبر به ارزیابی برج پاستور پرداخته شد ،مجموع زاویه
فضایی بنا و درختان پوشاننده مقداری بیش از  8درصد
بود اما پس از کاهش زاویه فضایی درختان پوشاننده بنا ،به
مقداری کمتر از  8درصد کاهش پیدا نموده و در محدوده
مجاز قرار گرفت.

 -2-4مقایسه میزان فشار روانی ادراکی (بر اساس
نظر شهروندان) در ساختمانهای با وزنهای بصری
پیرامون  8درصد
در مطالعات پیشین ،فشار روانی ناشی از ساختمانی با وزن
بصری  8درصد ،حد تحمل فشار روانی توسط شهروندان
معرفی شده بود .اما این آستانه تحمل فشار روانی ،متعلق
به مطالعات صورت گرفته در کشور ژاپن و بر مبنای نظرات
مردم این کشور تعریف شده است ،بنابراین ،نیاز است که
میزان دقت این معیار در سایر کشورها نیز مورد ارزیابی
قرار گیرد .در پژوهش حاضر و به منظور بررسی دقت این
معیار ،در محیط شبیهسازی ،به مدلسازی ساختمانهایی
با وزنهای بصری پیرامون  8درصد (معیار تعیین شده در
مطالعات گذشته) اقدام شد.
در جدول  ،3سناریوهای شکلی مرتبط با ساختمانهایی
با وزنهای بصری  9 ،8 ،7 ،6و  10نمایش داده شدهاست
(جدول  .)3در جدول ( 5سمت چپ) نیز نتایج ردهبندی
سناریوهای نامبرده ،بر مبنای متغیرهای ادراک فشار روانی،
نارضایتی از فشار روانی ،ادراک گشایش فضایی ،رضایت از
گشایش فضایی ،میزان خوشایندی ،میزان ترجیحپذیری
و احتمال احیاگری روانی ،از منظر پاسخدهندگان نمایش
داده شدهاست (جدول .)5

بررسی آلودگیهای برصی-روانی ساختامنهای بلند از طریق
تصاویر چشم ماهی و نظر شهروندان
شامره صفحه مقاله143-159 :
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جدول  :3سناریوهای شکلی ساختمان در راستای دستیابی به ساختمانی با وزن بصری  9 ،8 ،7 ،6و 10
وزن بصری ساختمان
تصویر چشم ماهی
تصویر ناظری
شماره تصویر
(زاویه فضایی)
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

 -3-4بررسی تأثیر تغییرات پوشش گیاهی مقابل
ساختمان بر فشار روانی احساس شده توسط
شهروندان
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در جدول  4سناریوهای مرتبط با تغییرات پوشش گیاهی
مقابل ساختمان نمایش داده شدهاست .در جدول 5
نتایج ردهبندی سناریوهای مرتبط با تغییرات درختان
مقابل ساختمان بر مبنای متغیرهای ادراک فشار روانی،
نارضایتی از فشار روانی ،ادراک گشایش فضایی ،رضایت از
گشایش فضایی ،میزان خوشایندی ،میزان ترجیحپذیری
و احتمال احیاگری روانی نمایش داده شدهاست (از منظر
پاسخدهندگان).

معماری و شهرسازی آرمانشهر

نتایج ارزیابی سناریوهای مرتبط با وزن بصری ساختمان
توسط پاسخدهندگان نیز نشان داد که با افزایش وزن
بصری ساختمان ،فشار روانی بیشتری توسط شهروندان
حس شده که سبب کاهش رضایتمندی شهروندان نیز
شدهاست ،همچنین با افزایش وزن بصری ساختمان از 6
به  10درصد ،میزان گشایش فضایی (رضایت از گشایش
فضایی) ،خوشایندی ،ترجیحپذیری و احتمال احیاگری در
منظره کاهش یافته است (جدول  :5نمودار سمت چپ).
به عالوه تحلیل میزان نارضایتی از فشار روانی ساختمان در
وزنهای بصری  9 ،8 ،7 ،6و  10درصد نیز نشان داد که از
دیدگاه نمونه مورد مطالعه ،میزان نارضایتی از فشار روانی
ساختمانی با وزن بصری  10درصد بیش از سایر زاویهها
بوده است (در طیف هفت تایی لیکرت مورد بررسی ،مقادیر
1تا  3نشاندهنده فشار روانی (نارضایتی از فشار روانی) کم،
مقدار  4نشاندهنده فشار روانی (نارضایتی از فشار روانی)
متوسط و مقادیر  5تا  7نشاندهنده فشار روانی (نارضایتی
از فشار روانی) زیاد بود) .نارضایتی از فشار روانی وزنهای
بصری  8 ،7 ،6و  9کمتر از  4بودهاست .همچنین تحلیل
نمودارهای این بخش نشان داد که ساختمانی با وزن

بصری  7درصد با گشایش فضایی ،خوشایندی و احتمال
احیاگری بیشتری ادراک شده و در مقابل ساختمانهایی
با وزنهای بصری  9و  10درصد با کمترین گشایش فضایی
و خوشایندی ادراک شدهاند ،از نظر میزان ترجیحپذیری
نیز ،پاسخدهندگان ساختمانهایی با وزنهای بصری  8و
 9درصد را ارجحتر ادراک نمودهاند.
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شماره تصویر

جدول  :4سناریوهای مرتبط با تغییر درختان مقابل ساختمان
تصویر چشم ماهی
تصویر ناظری
تعداد درخت مقابل بنا

6

0

7

1

8

2

9

3

نتایج ارزیابی سناریوهای مرتبط با تغییرات درختان مقابل
ساختمان نیز نشان داد که با افزایش تعداد درختان مقابل
ساختمان ،میزان فشار روانی (نارضایتی از فشار روانی)
احساس شده شده توسط شهروندان کاهش یافته و میزان
گشایش فضایی (رضایت از گشایش فضایی) ،خوشایندی،
ترجیحپذیری و احتمال احیاگری منظره افزایش یافتهاست

(جدول  :5نمودارهای سمت راست) .تأثیر مثبت پوشش
گیاهی بر کاهش استرس و ارتقا سالمت روان مردم در
بسیاری از نظریهها 12و پژوهشهای پیشین مطالعه حاضر
اثبات شده بود که یافتههای تحقیق حاضر نیز همسو با
آنها بود );Ulrich, 1983; Kaplan & Kaplan, 1989
.(Gatersleben & Andrews, 2013
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جدول  :5نتایج رده بندی سناریوهای مرتبط با تغییر درختان مقابل ساختمان از منظر پاسخدهندگان (نمودارهای
سمت راست) ،نتایج رده بندی سناریوهای مرتبط با تغییر وزن بصری ساختمان از منظر پاسخدهندگان (نمودارهای
سمت چپ)

بررسی آلودگیهای برصی-روانی ساختامنهای بلند از طریق
تصاویر چشم ماهی و نظر شهروندان
شامره صفحه مقاله143-159 :
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در پژوهش حاضر ،فشار روانی ناشی از ساختمانهای بلند
با تکیه بر قواره و بستر قرار گیری آنها مورد بررسی قرار
گرفت .بستر مطالعه این پژوهش شهر همدان بود ،شهری
که از موج بلندمرتبهسازیها جدا نبوده و شاهد شکلگیری
چندین ساختمان بلندمرتبه در معابر خود بودهاست .در

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 .5نتیجهگیری

پژوهش حاضر ،دو برج بلند این شهر (پاستور و جهاننما)
به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب و تحلیل شد .پژوهش
حاضر در قالب دو پیمایش صورت گرفت :هدف پیمایش
اول ،سنجش میزان فشار روانی تحمیلی از سوی برج
مدلسازی شده پاستور و تغییرات قواره آن (با فرض ثابت
بودن پوشش گیاهی مقابل برج) در هر یک از دو معبر
استقرار و مقایسه فشار روانی حاصله با حد تحمل فشار
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روانی قابل تحمل از سوی شهروندان بود.
در پیمایش دوم ،برج جهاننما و شهروندان شهر همدان
بستر و نمونه مورد مطالعه را شکل دادند ،در این پیمایش
ساختمان برج جهاننما و ساختمان در حال ساخت مجاور
آن به عنوان یک ساختمان بلند (بدنه بلندمرتبه) مورد
بررسی قرار گرفتند .در پیمایش دوم دو هدف محور بحث
بود :الف) مقایسه حد مجاز فشار روانی قابل تحمل از سوی
شهروندان (که در مطالعات پیشین معرفی شده بود) با
آستانه فشار روانی قابل تحمل از سوی جامعه مورد بررسی
در این پژوهش .ب) بررسی تأثیر درختان در فشار روانی
تحمیلی از جانب ساختمان.
نتایج یافتههای پیمایش اول گویای آن است که فشار
روانی تحمیلی از جانب برج شبیهسازی شده پاستور ،بیش
از حد تحمل شهروندانی است که از معبر پاستور با این
بنای شبیهسازی شده مواجه میشوند ،اما وضعیت برج
شبیهسازی شده پاستور از معبر میرزاده عشقی مناسبتر
بود بهطوری که در موقعیتهایی از این معبر که به ارزیابی
برج پاستور پرداخته شد ،مجموعه زاویه فضایی بنا و درختان
پوشاننده مقداری بیش از  8درصد داشت و پس از کاهش
زاویه فضایی درختان پوشاننده بنا ،به مقداری کمتر از 8
درصد کاهش پیدا نموده و در محدوده مجاز قرار گرفت،
این موضوع بدان معنا نیست که از معبر میرزاده عشقی،
برج پاستور (شبیهسازی شده) هیچ گونه فشار روانی بر
شهروندان تحمیلی نمیکند ،بلکه به معنای آن است که
درختان پوشاننده نمای برج پاستور از معبر میرزاده عشقی،
فشار روانی تحمیلی از سوی برج در این معبر را در محدوده
مجاز و قابل تحمل  4تا  8درصد قرار دادهاند .محققان
در ادامه پژوهش و در جهت دستیابی به مقادیر ارتفاع و
عرضی که فشار روانی تحمیلی از آنها توسط شهروندان
قابل تحمل است ،به دستکاری ارتفاع و عرض نمای برج
پاستور از هر یک از دو معبر اقدام نمودند :چهار سناریو در
معبر پاستور و چهار سناریو در معبر میرزاده عشقی .نتایج
این بخش نشان داد که میزان پوشش گیاهی که مقابل
برج پاستور در معبر پاستور فرض شدهاست بسیار کمتر از
میزانی است که میتواند فشار روانی تحمیلی از سوی برج
را قابل تحمل نماید و دو راهکار معماری در این خصوص
ارائه میشود :تعبیه پوشش گیاهی بیشتر در بدنه و پایه
برج پاستور از منظر معبر پاستور و کاهش عرض برج به
مقادیر کمتر ،البته راهکار اول در خصوص این برج ساخته
شده عملیتر است و راهکار دوم به هنگام طراحی برجهای
جدیدی که در معابری مشابه معبر پاستور شکل میگیرند

راهگشا خواهد بود .همچنین نتایج نشان داد که درختان
مقابل برج شبیهسازی پاستور از معبر میرزاده عشقی ،نقش
چشمگیرتری بر قابل تحمل نمودن فشار روانی ناشی از
این برج داشتهاند.
نتایج پیمایش دوم نیز نشان داد که با افزایش وزن بصری
ساختمان از  6به  10درصد ،فشار روانی بیشتری توسط
شهروندان حس شده و میزان رضایت از فشار روانی،
گشایش فضایی (رضایت از گشایش فضایی) ،خوشایندی،
ترجیحپذیری و احتمال احیاگری در منظره کاهش
یافتهاست ،به عالوه تحلیل میزان نارضایتی از فشار روانی
ساختمان در وزنهای بصری  9 ،8 ،7 ،6و  10درصد نیز
نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی ،نارضایتی از
فشار روانی ساختمانهایی با وزنهای بصری  8 ،7 ،6و
 9در حد متوسط بودهاست اما میزان نارضایتی از فشار
روانی ساختمانی با وزن بصری  10درصد در حد زیاد بوده
و بیش از سایر زوایای سبب نارضایتی آنها شده است.
نتایج دیگر این پیمایش نشان داد که ساختمانهایی با
وزنهای بصری  9و  10درصد با کمترین گشایش فضایی
و خوشایندی ادراک شدهاند و در مقابل ساختمانی با
وزن بصری  7درصد با گشایش فضایی ،خوشایندی
و احتمال احیاگری بیشتری ادراک شدهاست .از نظر
میزان ترجیحپذیری نیز ،پاسخدهندگان ساختمانهایی با
وزنهای بصری  8و  9درصد را ارجحتر ادراک نمودهاند.
نتایج بررسی تغییرات درختان مقابل ساختمان نیز نشان
داد که با افزایش تعداد درختان مقابل ساختمان ،میزان
گشایش فضایی (رضایت از گشایش فضایی) ،خوشایندی،
ترجیحپذیری و احتمال احیاگری منظره افزایش یافته و
میزان فشار روانی (نارضایتی از فشار روانی) احساس شده
توسط شهروندان کاهش یافتهاست ،این یافته هماهنگ
با نتایج بسیار از مطالعات مرتبط با سالمت روان بود،
در بسیاری از مطالعات این عرصه بر تأثیر مثبت پوشش
گیاهی در سالمت روان مردم تأکید شده بود.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،از جمله اولین مطالعات
بومی در زمینه فشار روانی ناشی از ساختمانهای
بلندمرتبه در مناظر شهری است بنابراین ممکن است دچار
کاستیها و محدودیتهایی (در عرصه شبیهسازیها ،معیار
مرتبط با آستانه تحمل فشار روانی و تطبیق شرایط ارزیابی
پاسخ دهندگان با شرایط مواجهه واقعی با ساختمانهای
بلند) باشد که نیاز به مطالعات بیشتر در این عرصه را
اجتنابناپذیر میکند.

قدردانی
در اين مقاله الزم است از حمايتهاي دکتر مرتضي عسگرزاده (پژوهشگر ارشد دانشگاه هاروارد) در زمينه اشتراک
نسخهاي از نرمافزار  spconvو راهنماييهاي وي در طول پژوهش قدرداني نماييم.

بررسی آلودگیهای برصی-روانی ساختامنهای بلند از طریق
تصاویر چشم ماهی و نظر شهروندان
شامره صفحه مقاله143-159 :

پینوشت

157

1. A Theory of Placemaking
2. Oppressive and Depressive
3. Solid Angle
4. Configuration Factor
 .5در این مطالعه از فشار روانی محیط تحت عنوان تحکم محیط یاد شد.

6. Oppression
7. Sense of Oppression
8. Kaplan and Kaplan and Ulrich
9. 3Ds Max
10. Nikon Coolpix995 with fish-eye fc-e8 .21x
11. Spconv

 .12نظریههای کاهش استرس ( )Ulrich,1983و بازسازی توجه (.)Kaplan & Kaplan, 1989
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