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چکیده
منظر صوتی، کیفیت ادراکی از صداهای شنیده  شده است. در تحقیق حاضر منظرهای صوتی مجموعاً نُه فضا از سه گونه 
فضایی در بازار تبریز، راسته  بازارها، تیمچه  ها و سراها مورد بررسی قرار می  گیرد. پژوهش در پی مشخص کردن چگونه 
درک شدن منظر صوتی سه گونه ی فضایی بازار و نحوه اثرگذاری ویژگی  های فضایی بر کیفیت منظرهای صوتی فضاهای 
مورد مطالعه است. برای نیل به هدف تحقیق، مؤلفه  های ادراکی منظر صوتی توسط افراد حاضر در فضاهای مورد مطالعه 
از بازار تبریز پیمایش شده است. این ارزیابی بر اساس امتیازدهی 384 نفر به بلندی ادراکی صدا، آسایش صوتی، مقبولیت 
نشان می  دهد  نتایج پژوهش  پذیرفته است.  انجام  از پرسش نامه  استفاده  با  و توصیف گرهای منظر صوتی  منابع صوتی 
بازار تبریز تحت تأثیر خصیصه  ها و کیفیات محیطی و منابع صوتی  کیفیت منظرهای صوتی گونه  های مختلف فضایی 
می  باشد. در فضاهای ایستا و کم  جمعیت که امکان مکث و تماشا فراهم است، منظر صوتی دلپذیرتر است. ازدحام جمعیت 
مشخصاً سبب کاهش کیفیت ادراکی منظر صوتی می  گردد. صداهایی که بروزی ناگهانی در فضاهای آرام دارند، به واسطه 
اختالف تراز شدت صوت تأثیر سوء در آرامش صوتی و به طور کلی کیفیت منظر صوتی می  گردند. لذا در مطالعات مربوط 
به منظر صوتی فضاهای آرام شهری، همانند بازار تبریز، ضروری است مؤلفه  ای تحت عنوان وضوح منظر صوتی شهری 
مورد توجه قرار گیرد. هم چنین اگر منابع صوتی منطبق با توقعات صوتی کاربران باشد؛ به بیانی دیگر، جنس صداهای 

شنیده  شده در فضا با ماهیت آن همگون باشد، مقبولیت منابع صوتی بیش تر و کیفیت منظر صوتی قابل قبول  تر است.

واژگان کلیدی: منظر صوتی، ویژگی  های فضایی، وضوح منظر صوتی شهری، توقعات صوتی، بازار تبریز.
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شفائی، بیتا و دیگران

۱. مقدمه
و  شهر  در  شنیده  شده  صدای  کیفیت  به  به  پرداختن 
فضاهای آن در حوزه مطالعات منظر صوتی شهر1، که در 
دهه  های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. »درک شدن، 
تجربه شدن و فهمیده شدن محیط صوتی یک بستر توسط 
افراد« تعریفی است که سازمان بین  المللی استاندارد از این 

.)Standardization 2014( مفهوم ارائه می  کند
 Wagstaff( مطالعه منظر صوتی در مورد تجربه صدا است
1998(. معنا پیدا کردن منظرهای صوتی فضاهای شهری با 
ادارک انسان از محیط صوتی تحقق می  باید که معنا همیشه 
در رابطه با خصیصه    های زمان، مکان و فعالیت جاری در 
 .)Maculewicz, Erkut, and Serafin 2016( فضا می  باشد
از  تأثیرپذیرفته  پیرامون  صوتی  محیط  ادراک  هم چنین 
و  ِمنگ  مطالعات  می  باشد.  نیز  آن  در  فعالیت  های جاری 
 Meng, Sun, and Kang 2017; Meng and( همکاران 
Kang 2015( نشان داده که فعالیت  های انجام پذیرفته در 
فضاهای شهری و میزان تراکم جمعیت حاضر در فضا به 
روشنی در کیفیت و خوشایندی منظر صوتی مؤثر است. 
به  اکوستیکی  از حیطه مطالعات  را  پژوهش  ها  آن چه که 
انتزاعی  دیدگاهی  اتخاذ  می  سازد،  رهنمون  صوتی  منظر 
محیط  در  شنیده  شده  صداهای  ادراک  نحوه  بر  ذهنی  و 

 .)Lionello, Aletta, and Kang 2020( می  باشد
 Kang et al. 2016; Lavia( مطالعات  از  متعددی  شمار 
 et al. 2012; Margaritis et al. 2015; Hong and Jeon
Steele, Steffens, and Guastavino 2015 ;2015( نشان 
عمومی شهری  فضاهای  در  منظرهای صوتی  که  داده  اند 
تا حد زیادی به عملکرد مکان بستگی دارد؛ چرا که این 
و  کالبدی  و  منابع صوتی، خصیصه  های محیطی  شاخص 
بنابراین  را مشخص می  کند.  فعالیت  های جاری در مکان 
می  توان منابع صوتی، خصایص و کیفیات محیطی، ازدحام 
جمعیت و فعالیت  ها را به عنوان مؤلفه  های مؤثر در کیفیت 
منظرهای صوتی فضاهای شهری و شاخص  های ممیزه در 
مقایسه  های  برای  مطالعه  مورد  نمونه  های  انتخاب  حیث 

تطبیقی مورد بررسی قرار داد.
صداهای  ماهیت  توجه،  مورد  نکات  از  دیگر  یکی 
صداها  فارینا  می  باشد.  صوتی،  منابع  نوع  شنیده  شده، 
ژئوفونی  دسته  سه  به  آن  ایجادکننده    منبع  اساس  بر  را 
)صدای عوامل طبیعی(، بیوفونی )صدای موجودات زنده( 
و آنتروفونی )صدای ناشی از فعالیت  های انسانی( تقسیم 
می  کند )Farina 2013(. عالوه بر این، صداهای شنیده  شده 
بنا به ماهیت سرچشمه  های ایجادکننده آن  ها  در فضا را 
می  توان به سه دسته نقطه  ای خطی و پهنه  ای تقسیم کرد 
)Ghiabaklou 2018(. هم چنین در این خصوص به لحاظ 
ادراکی دسته  بندی متفاوتی در مورد صداهای شنیده  شده 
پیش  زمینه2،  صداهای  از  عبارتند  که  است  شده  ارائه 
 .)Payne, Davies, and Adams 2009( 4عالمتی3 و نشانه  ای
تحقیق در حوزه منظر صوتی باید با توجه به ویژگی  های 

جامعه  هر  خصیصه  های  اثرگذاری  و  زمینه  ای6  و  محلی5 
منظر صوتی  بر چگونه درک شدن  آن  فرهنگی  و سبقه 
انجام پذیرد. در پژوهش حاضر، در راستای بررسی تجربه 
شنیداری افراد از منظرهای صوتی فضاهای مختلف شهری 
تبریز جهت  بازار  از  فضایی  گونه  سه  ایران،  سرزمین  در 
مطالعه انتخاب شده است. این مطالعه در پی پاسخ  گویی 

به دو سوال زیر می  باشد:
1. کیفیت ادراکی منظرهای صوتی در گونه  های فضایی در 

بازار تبریز به چه صورت است؟
2. منظرهای صوتی در گونه  های مختلف فضایی در بازار 

تبریز تحت تأثیر چه عواملی هستند؟
 Herranz-Pascual et al.( هم  جوار  خیابان  های  از  فاصله 
 Meng, Sun, and Kang( میزان ازدحام جمعیت ،)2017
 Hong and( پویایی یا ایستایی فضا و منابع صوتی ،)2017
به  آن  ها  تأثیر  که  هستند  عواملی  جمله  از   )Jeon 2015
عنوان فرضیه در کیفیت منظرهای صوتی فضاهای مورد 

مطالعه بررسی خواهند شد.

2. مواد و روش   ها
بسیاری از مطالعات برای مشخص کردن نحوه درک  شدن 
از  شاخصه  ها،  بین  روابط  شناسایی  پی  در  صوتی،  منظر 
منظر  توصیفگرهای  و  محیطی،  و  زمینه  ای  عوامل  قبیل 
صوتی7 می  باشند )Jo and Jeon 2020(. در مطالعه مروری 
 Lionello,( همکاران  و  لیونلو  توسط  که  نظام  مندی8 
شده  انجام   2020 سال  در   )Aletta, and Kang 2020
است،  داده  قرار  مداقه  مورد  را  صوتی  منظر  مطالعات  و 
متداول  ترین  پرسش نامه  از  استفاده  که  شده  داده  نشان 
و  بوده  صوتی  منظر  ادارکی  وضعیت  بررسی  برای  روش 
ارزیابی منظر صوتی با توصیفگرهای صوتی از طریق طیف 

پنج تائی لیکرت بیش ترین کاربرد را داشته است.
نحوه  که  است  کیفی  تحقیقات  زمره  در  حاضر  تحقیق 
بر  تبریز  بازار  فضاهای  صوتی  منظر  از  افراد  ادراک 
این  در  می  گیرد.  قرار  پیمایش  مورد  پرسش نامه  اساس 
میزان  شنیده  شده،  صدای  ادراکی  بلندی  پرسش نامه، 
آسایش صوتی احساس شده و مقبولیت منابع صوتی مورد 
سوال قرار گرفته است. برای روشن  شدن کیفیت منظرهای 
صوتی فضاهای مورد مطالعه از توصیفگرهای منظر صوتی 
عنوان  به  منظر صوتی  توصیفگرهای  است.  استفاده شده 
معیارهایی برای پیمایش نحوه درک مردم از منظر صوتی 
 .)Lionello, Aletta, and Kang 2020( به شمار می  روند 
امتیازدهی به توصیفگرهای منظر صوتی در قالب طیف  های 
 Hong and Jeon 2020; Jo and Jeon( لیکرت  معنایی 
 2020; Liu et al. 2019; Lionello, Aletta, and Kang
 2020; Ma, Mak, and Wong 2021; Cao, and Kang

.)Kang, and Zhang 2010( سازمان  دهی شده  اند )2021
کاربرد دیگر پرسش نامه  ها، استخراج مقبولیت منابع صوتی 
حاضر در فضاهای شهری است. چراکه ترجیحات صوتی 
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کیفیت  روشن  کننده  مؤلفه  های  اصلی  ترین  از  اشخاص 
به منابع صوتی موجود در  وابسته  منظر صوتی است که 

.)Morillas, Escobar, and Gozalo 2013( محیط است

2-۱- محدوده مورد مطالعه
در تحقیق حاضر، جمعاً 9 فضا از بازار تبریز برای مطالعه 
سه  و  تیمچه  سه  سرا،  سه  شامل  که  شده  اند  انتخاب 
 9 این  انتخاب  دلیل  و  افتراق  وجه  می  باشند.  راسته  بازار 
صدای  احتمالی  اثر  بررسی  برای  خیابان  از  فاصله  فضا، 

خیابان در منظر صوتی و میزان ازدحام و جمعیت حاضر 
در آن  ها می  باشد. به دلیل این که میزان جمعیت حاضر 
بر چگونه فهمیده شدن محیط صوتی و به تبع آن کیفیت 
 .)Meng and Kang 2015( منظر صوتی می  تواند اثر بگذارد
عالوه بر این در سه مورد از هر گونه فضایی، سه فضا با 
ابعاد و اندازه باال، میانه و پائین انتخاب شده است. موقعیت 
قرارگیری فضاهای مورد مطالعه در بازار تبریز در شکل 1 

قابل مشاهده است.

شکل ۱: موقعیت قرارگیری فضاهای مورد مطالعه در بازار تبریز

افتراق  اسامی فضاهای مورد مطالعه و وجه  در جدول 1 
آن  ها به لحاظ میزان ازدحام جمعیت و فاصله از خیابان  های 

مورد  فضا  هر  در  که  افرادی  تعداد  هم چنین  و  هم  جوار 
آزمون قرار گرفته  اند، مشخص شده است.

جدول ۱: معرفی فضاهای مورد مطالعه و تعداد افراد مورد آزمون

گونه 
فاصله از نام فضاردیففضایی

خیابان
میزان 
تعداد افراد پالنازدحام

مورد آزمون

راسته  بازاراها

حوزه بالفصل راسته  بازار امیر1
64میانهخیابان

راسته  بازار 2
53نسبتاً کمقلب بازارسراجان
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گونه 
فاصله از نام فضاردیففضایی

خیابان
میزان 
تعداد افراد پالنازدحام

مورد آزمون
راسته  بازاراها

راسته  بازار 3
75باالوضعیت میانهبلورفروشان

تیمچه  ها

تیمچه امیر 4
15کموضعیت میانهشمالی

حوزه بالفصل تیمچه امیر5
21میانهخیابان

32باالقلب بازارتیمچه مظفریه6

سراها

حوزه بالفصل سرای امیر7
74باالخیابان

سرای حاج 8
35میانهقلب بازارحسینقلی

سرای میرزا 9
15کمقلب بازارمحمد
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2-2- جامعه   آماری، تعداد نمونه و روش نمونه  گیری
 40 آزمودن  پرسش نامه،  پایایی  سنجش  راستای  در 
پرسش نامه در چهار نمونه از فضاهای انتخابی انجام گرفت. 
با استفاده از نرم  افزار تحلیل آماری9 برای محاسبه آلفای 
آماری  جامعه  آمد.  دست  به   0.916 مقدار  این  کرونباخ، 
حضور  تبریز  بزرگ  بازار  در  که  هستند  افرادی  تحقیق، 
دارند. به علت در دست نبودن آمار دقیق از مراجعه روزانه 
به بازار، این اندازه 100000 نفر )اندازه باالدستی جامعه 
آماری در جدول مورگان( فرض شده است که بر اساس آن 
 Barati,( 384 نفر به عنوان حجم نمونه به دست می  آید

.)Davoudpour, and Montazeri 2013
برای تقسیم نمونه 384 نفری در 9 فضای مورد مطالعه، 
به نسبت تقریبی تراکم جمعیت و میزان حضور افراد توجه 
گردد  انجام  شکلی  به  بایستی  نمونه  انتخاب  است.  شده 
نمایندگی  را  جامعه  کل  ویژگی  های  و  ماهیت  بتواند  که 
این  )Ibid(. در مطالعات منظر صوتی ضروری است  کند 
نکته مدنظر باشد که احساس و ادراک گروه  های مختلف 
چند  علت  همین  به  است.  متفاوت  منظر صوتی  از  افراد 
عوامل  کنار  در  آزمون  مورد  افراد  انتخاب  در  باید  نکته 
جمعیت  شناختی مورد توجه باشد که عبارتند از: مدت  زمان 
و طول مدت  فضا  به  مراجعه  تواتر  محل،  در  فرد  حضور 
مواجهه با صدای آن. بر این اساس می  توان گفت سه دسته 
روزانه  که  بازاریان  هستند:  حاضر  تبریز  بازار  در  افراد  از 
مدت زمان زیادی در بازار حاضر هستند، شهروندان که به 
صورت گه گاه به بازار رفت  وآمد می  کنند و گردشگران که 
بازار تبریز حضور پیدا می  کنند. بر  در دفعات محدود در 
این اساس روش نمونه  گیری در پژوهش حاضر غیرتصادفِی 
هر  در  که  شده  تالش  که  معنا  بدان  می  باشد.  هدف  دار 
کدام از فضاهای مطالعه، از هر سه گروه مذکور در انتخاب 
رعایت  برای  هم چنین  گردد.  لحاظ  آزمون  شوندگان 
همسانی در شرایط آزمون، ساعات پیک حضور مردم برای 

پاسخ  گویی به پرسش نامه انتخاب شده که پرسروصداترین 
و شلوغ  ترین و ساعات بازار است.

۳. یافته ها
یافته  های حاصل از پیمایش پژوهش به طور کلی در دو 
صوتی  منابع  مقبولیت  و  صوتی  منظرهای  کیفیت  دسته 
تفصیل  به  پیش  رو  بخش  های  در  که  است  بررسی  قابل 

بررسی می  گردد.

۳-۱- کیفیت منظرهای صوتی فضاهای مورد مطالعه
تبریز  بازار  فضاهای  صوتی  منظرهای  کیفیت  پیمایش 
کلی  بخش  سه  در  شده،  انجام  پرسش نامه  تحلیل  با  که 
قابل بررسی هستند. بلندی ذهنی صدا و آسایش صوتی، 
منظر  توصیفگرهای  و  شنیده  شده  صداهای  مطلوبیت 
در  صوتی  آسایش  و  صدا  ادراکی  بلندی  میزان  صوتی. 
است  مشخص  می  گیرند.  قرار  یکدیگر  با  مستقیم  ارتباط 
هر چه میزان آسایش صوتی بیش تر باشد، رضایت از منظر 
صوتی نیز بیش تر می  باشد. میانگین امتیاز مربوط به منابع 
برای  اندازه  ای  چه  تا  صوتی  منابع  نشان   می  دهد  صوتی 
اشخاص دلپذیر هستند. روشن است با افزایش مطلوبیت 
ارتقاء  نیز  صوتی  منظر  کیفیت  شنیده  شده،  صداهای 
می  یابد. توصیفگرهای منظر صوتی نیز مشخص می  کنند 
افراد، منظرهای صوتی فضاهای بازار تبریز را به چه صورت 

درک و توصیف می  کنند.
میانگین امتیاز توصیفگرهای منظر صوتی، مطلوبیت منابع 
هر  برای  صوتی  آسایش  و  صدا  ادراکی  آهستگی  صوتی، 
کدام از قسمت  های بازار در جدول 2 قابل مشاهده است. 
مختلف  گونه  های  صوتی  منظرهای  کیفیت  قیاس  جهت 
فضایی، میانگین امتیاز هر کدام از مؤلفه  ها در سه ردیف 

محاسبه شده است.

جدول 2: کیفیت منظرهای صوتی فضاهای مورد مطالعه بر اساس اظهارات کاربران

صدا
ی 
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طبی

ند
شای
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ش
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ژی 
انر

85. 153. 174. 114. 474. 974. 873. 063. 383. 193. 3راسته  بازار امیر

09. 543. 493. 043. 963. 433. 753. 032. 083. 953. 2راسته  بازار سراجان

26. 693. 673. 023. 924. 673. 423. 143. 183. 003. 3راسته  بازار بلورفروشان

40. 793. 773. 723. 113. 694. 343. 073. 213. 043. 3میانگین 3 راسته  بازار

27. 434. 603. 404. 734. 534. 504. 374. 003. 604. 3تیمچه امیر شمالی

29. 833. 943. 883. 333. 824. 003. 143. 673. 383. 3تیمچه امیر

31. 264. 424. 354. 454. 394. 204. 674. 473. 033. 3تیمچه مظفریه

95. 843. 323. 214. 504. 244. 904. 933. 713. 333. 3میانگین 3 تیمچه
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صدا
ی 
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ژی 
انر

58. 003. 034. 924. 003. 824. 953. 383. 303. 093. 3سرای امیر

00. 214. 554. 174. 504. 044. 034. 454. 313. 373. 3سرای حاج حسینقلی

08. 104. 554. 004. 174. 174. 334. 083. 133. 533. 3سرای میرزا محمد

97. 103. 374. 034. 224. 014. 774. 303. 243. 333. 3میانگین 3 سرا

۳-2- مقبولیت منابع صوتی حاضر در فضاها
قالب  در  مطالعه  مورد  فضای   9 صوتی  منابع  مقبولیت 

نمودارهای عنکبوتی در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول ۳: نمودارهای عنکبوتی مقبولیت منابع صوتی در فضاهای مورد مطالعه بر اساس اظهارات حاضرین

راسته  بازار امیر راسته  بازار سراجان راسته  بازار بلورفروشان

راسته  بازاراها

تیمچه امیر شمالی تیمچه امیر تیمچه مظفریه

تیمچه  ها

سرای امیر سرای حاج حسینقلی سرای میرزا محمد

سراها

هم چنین در جدول 4 مطلوب  ترین و نامطلوب  ترین صداها 
و  پخشایش  نحوه  بروز،  منشأ  و  مطالعه  مورد  فضاها  در 

معنای آن  ها جمع  بندی شده است.
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جدول 4: مطلوب  ترین و نامطلوب  ترین صداها در فضاهای مورد مطالعه و خصیصه  های آن  ها

معنای صدا نحوه پخشایش 
صدا

منشأ منبع 
صوتی

آزاردهنده  ترین 
صداها

معنای صدا نحوه پخشایش 
صدا

منشأ منبع 
صوتی

مطلوب  ترین 
صداها

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت پس  زمینه پهنه  ای آنتروفونی راه رفتن راسته  بازار امیر

پس  زمینه پهنه  ای آنتروفونی همهمه 
راسته  بازار

پس  زمینه پهنه  ای آنتروفونی صحبت کردن

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان راسته  بازار 
عالمتیسراجان خطی آنتروفونی گاری

عالمتی خطی آنتروفونی یاهلل نشانه  ای خطی آنتروفونی صدای فروش 
چای و 
خوراکی

عالمتی نقطه  ای آنتروفونی انداختن 
وسیله

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان راسته  بازار 
عالمتیبلورفروشان خطی آنتروفونی گاری نشانه  ای خطی آنتروفونی موسیقی

عالمتی خطی آنتروفونی یاهلل نشانه  ای خطی آنتروفونی صدای فروش 
چای و 
خوراکی

عالمتی نقطه  ای آنتروفونی انداختن 
وسیله

عالمتی خطی آنتروفونی گاری نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان تیمچه امیر 
عالمتیشمالی خطی آنتروفونی یاهلل

عالمتی نقطه  ای آنتروفونی انداختن 
وسیله

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان تیمچه امیر

عالمتی خطی آنتروفونی گاری

عالمتی نقطه  ای آنتروفونی انداختن 
وسیله

عالمتی نقطه  ای آنتروفونی انداختن 
وسیله

نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان تیمچه 
مظفریه

نشانه  ای خطی آنتروفونی صدای فروش 
چای و 
خوراکی

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت پس  زمینه نقطه  ای ژئوفونی آب حوض سرای امیر

عالمتی خطی آنتروفونی هواپیما پس  زمینه پهنه  ای بیوفونی گنجشک

پس  زمینه پهنه  ای آنتروفونی حرف زدن و 
کودکان

نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت پس  زمینه نقطه  ای ژئوفونی آب حوض

عالمتی خطی آنتروفونی هواپیما نشانه  ای نقطه  ای آنتروفونی اذان سرای حاج 
پس  زمینهحسینقلی نقطه  ای بیوفونی سگ و گربه

عالمتی خطی آنتروفونی موتور سیکلت پس  زمینه نقطه  ای ژئوفونی آب حوض سرای میرزا 
عالمتیمحمد خطی آنتروفونی هواپیما

عالمتی خطی آنتروفونی گاری

عالمتی خطی آنتروفونی یاهلل

عالمتی نقطه  ای آنتروفونی انداختن 
وسیله
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شفائی، بیتا و دیگران

4. بحث
در بخش 3-1 در راستای پاسخ به پرسش اول پژوهش، 
روشن شد که منظرهای صوتی گونه  های مختلف فضایی 
نمونه  های  انتخاب  در  می  شوند.  درک  چگونه  تبریز  بازار 
صوتی  منظر  کیفیت  در  اثرگذار  مؤلفه  های  آزمون،  مورد 
دخالت داده شده  ا  ند. در بخش 1 نیز گفته شد که فاصله 
 ،)Herranz-Pascual et al. 2017( از خیابان  های هم  جوار
 ،)Meng, Sun, and Kang 2017( میزان ازدحام جمعیت
 Hong and Jeon( پویایی یا ایستایی فضا و منابع صوتی
فضاهای  انتخاب  حیث  در  توجه  مورد  مؤلفه  های   )2015
مورد مطالعه بوده  اند. لذا می  توان اذعان کرد نتایج پژوهش 
را می  توان در مورد گونه  های فضایی بازار تبریز به کار برد.

پی  در  که  پژوهش  دوم  پرسش  به  پاسخ  راستای  در 
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت منظرهای صوتی گونه  های 
قرار  بحث  مورد  تحقیق  یافته  های  است،  بازار  فضایی 
می  گیرد. در بخش 1 بیان شد که اثرگذاری چهار مؤلفه 
فاصله از خیابان، میزان ازدحام و تراکم جمعیت، پویایی 
عنوان  به  منابع صوتی  و خصیصه  های  فضاها  ایستایی  یا 
فرضیه در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این 
بخش، بر مبنای تحلیل یافته  های تحقیق که در بخش 3 
انجام شد، نحوه اثرگذاری مؤلفه  های مذکور مورد بحث و 

مداقه قرار می  گیرد.
 Herranz-Pascual( فاصله از خیابان: در مطالعات پیشین -
ادارکی  کیفیت  بر  خیابان  صدای  سوء  اثر   )et al. 2017
منظر صوتی نشان داده شده است. در واقع هر چه فاصله 
به واسطه بیش تر شنیده شدن  از خیابان کم تر می  شود، 
صدای نوفه خیابان کیفیت منظر صوتی اُفت پیدا می  کند. 
در پژوهش حاضر بر اساس فاصله از خیابان  های مجاور، دو 
محدوده کلی مورد مطالعه قرار گرفته است. حوزه بالفصل 
از خیابان شامل راسته  بازار، سرا و تیمچه امیر بوده و بقیه 
فضاهای مورد مطالعه در بطن بازار قرار گرفته  اند. بر اساس 
پیمایش انجام  شده، صدای نوفه خیابان و ترافیک در حوزه 
به  بازار  کالبد  واقع  در  نمی  شود.  شنیده  خیابان  بالفصل 
مثابه عایق صوتی عمل کرده و مانع از نفوذ نوفه خیابان 
به فضای داخل بازار می  گردد. لیکن به طور کلی فاصله از 
خیابان تأثیر معناداری کیفیت منظرهای صوتی فضاهای 

مطالعه  شده ندارد.
تراکم  میزان  و  پویایی(  و  )ایستایی  فضایی  تناسبات   -
فضایی،  تناسبات  لحاظ  از  حاضر،  مطالعه  در  جمعیت: 
و  تیمچه  ها  و  شده  محسوب  پویا  فضاهای  راسته  بازارها 
تراکم  لحاظ  از  می  روند.  شمار  به  ایستا  فضاهای  سراها 
و  بوده  فضاها  پرازدحام  ترین  راسته  بازارها  نیز  جمعیت 
سراها به نسبت ازدحام بیش تری نسبت به تیمچه  ها دارند. 
از  بیش تر  بلندی صدا  ادراکی،  لحاظ  به  راسته  بازاراها  در 
سراها و تیمچه  ها بوده و در سراها و تیمچه  ها یکسان است. 
از طرفی، آسایش صوتی مؤلفه  ای است که مستقیمٌا تحت 
لیکن مشاهده  دارد.  قرار  بودن صدا  آهسته  یا  بلند  تأثیر 

و  تیمچه  ها  در  صدا  ادراکی  بلندی  که  این  با  می  شود 
به طور مشخصی  اما آسایش صوتی  سراها یکسان است، 
با  از طرف دیگر،  تیمچه  ها وضعیت مطلوب  تری دارد.  در 
این که راسته  بازارها به لحاظ ذهنی پرسروصداتر از سراها 
هستند، اما آسایش صوتی در آن  ها تفاوت قابل توجهی با 

سراها ندارند.
میزان  و  پویایی  یا  ایستایی  که  تأثیری  به  می  توان  لذا 
صوتی  منظر  کیفیت  بر  فضا  در  حاضر  جمعیت  ازدحام 
می  گذارد پی برد. تفاوتی که تیمچه  ها و راسته  بازارها در 
ازدحام  هم چنین  و  بودنشان  ایستایی  یا  عبوری  ماهیت 
اثر  صوتی  منظر  بودن  دلپذیر  میزان  در  دارند،  جمعیت 
فضای  یک  در  افراد  که  زمانی  تبریز  بازار  در  می  گذارد. 
مکث و ایستا با جمعیت کم هستند، در مقایسه با حالتی 
می  کنند،  گذر  بیش تر  ازدحام  با  عبوری  فضاهای  در  که 

رضایتمندی بیش تری از محیط صوتی دارند.
قابل  نیز  سراها  و  تیمچه  ها  مقایسه  مورد  در  مسئله  این 
توضیح می  باشد. هر دو گونه جزء فضاهای ایستا هستند؛ 
تراکم جمعیت کم  تر است، منظر صوتی  لیکن زمانی که 
این  می  باشد.  خوشایندتر  و  دوست  داشتنی  تر  آسوده  تر، 
می  باشد  نیز  پیش  تر  پژوهش  های  نتایج  با  هم  راستا  نکته 
 Meng, Sun, and Kang 2017; Zhao et al. 2018;(

.)Meng and Kang 2015; J. Li and Meng 2015
- منابع صوتی؛ نحوه بروز صداها: مؤلفه بسیار مهم دیگر 
صوتی  منظر  کیفیت  و  فضا  هر  صوتی  آسایش  در  که 
فضاها  در  شنیده  شده  صداهای  ماهیت  می  گذارد،  اثر  آن 
پژوهش،  یافته  های  طبق  می  باشد.  یک  هر  بروز  نحوه  و 
آن  مطالعه  شده،  فضاهای  همه  در  صداها  نامطلوب  ترین 
دسته از صداهایی هستند که بروز ناگهانی در فضا دارند. 
هستند،  "یااهلل"  صدای  با  همراه  که  گاری  هایی  صدای 
به  اجناس،  انداختن  یا  و  کردن  جابه  جا  از  ناشی  صدای 
صورت دفعای سبب می  گردد شرایط آسوده محیط برهم 
ناگهانی  حضور  زمان  در  مسئله  این   .)3 )جدول  خورد 
موتورسیکلت شدیدتر احساس می  گردد. به بیانی خالصه 
آزار  باعث  ندارد  زیادی  بازار که شدت  یکنواخت  همهمه 
اشخاص نمی  گردد. اما زمانی که صدایی به صورت ناگهانی 
بروز می  کند، سبب ایجاد ترس آنی در اشخاص می  گردد. 
به طوری که شمار زیادی از افراد در اثر شنیدن "یااهلل" 
آناً دچار تشویش می  شوند. در واقع در فضاهای آرام  هم 
صوتی  آسایش  برهم  خوردن  سبب  که  آن چه  آسوده  و 
ناگهانی  بروز  بلکه  نبوده،  زیاد  سروصدای  می  گردد، 

صداهایی با »اختالف تراز شدت صوت« می  باشد. 
- منابع صوتی؛ ماهیت صداها: نکته دیگر در مورد ماهیت 
صداهای شنیده  شده در فضاهای مورد مطالعه می  باشد. در 
سراها و تیمچه  ها، امتیازهای مربوط به توصیفگرهای منظر 
باالتر  توجه  شایان  نکته  اما  می  باشند.  هم  مشابه  صوتی 
بودن مطلوبیت منابع صوتی و طبیعی بودن منظر صوتی 

در تیمچه  ها نسبت به سراها است.
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در تحقیقات متعددی بیان شده که شنیده شدن صدای 
می  گردد  صوتی  منظر  خوشایندی  افزایش  سبب  طبیعی 
 Hong and Jeon 2015; C. Li, Liu, and Haklay 2018;(
یافته  های  اما   .)Ren et al. 2018; Zhang et al. 2018
همه  در  و  الزاماً  گزاره  این  می  دهد  نشان  پژوهش حاضر 
شرایط صادق نیست. با این که در سراها صداهای طبیعی 
)مثل پرندگان، باد و آب( به گوش می  رسد، اما تیمچه  ها 
مطلوب  تر  صداهای  و  طبیعی  تر  صوتی  منظرهای  دارای 
هستند. این نکته مبین آن است که ترجیح اشخاص زمانی 
است،  کار  و  کسب  فضای  که  بازار  مانند  مکانی  در  که 
فعالیت  ها  همان  به  مربوط  اصواتی  شنیدن  دارند،  حضور 
تیمچه  ها  صوتی  منظر  که  است  دلیل  همین  به  است. 
مطلوب  تر می  باشد. لذا با توجه به این مسئله می  توان به 
می  دهد  نشان  که  کرد  اشاره  صوتی«  »ترجیحات  مفهوم 
ترجیح  آن  ها  در  حاضر  افراد  فضا،  هر  ماهیت  به  بسته 

می  دهند صدایی مشخص را بشنوند یا نشنوند.
که  است  آن  نشان  گر  انجام  شده  پیمایش  نتایج  طرفی  از 
دارند.  باالیی  بسیار  مطلوبیت  در سراها  صداهای طبیعی 
لذا نکته  ای که در سطور پیش عنوان شد، به معنای آن 
منابع  مطلوبیت  اُفت  سبب  طبیعی  صداهای  که  نیست 

صوتی می  شود؛ بلکه بدان معنا است که صداهای مذکور 
در تقابل با صداهای متعلق به بازار هستند. به بیانی دیگر، 
به  توأمان  طبیعی  و  انسانی  صداهای  بازار  در  که  زمانی 
صداهای  به  نسبت  کم تری  مطلوبیت  می  رسند،  گوش 

انسانی دارند.
از  فاصله  که  داد  نشان  پژوهش  یافته  های  جمع  بندی:   -
بازار  معناداری در کیفیت منظرهای صوتی  تأثیر  خیابان 
ایستا هستند که  ماهیتاً  تیمچه  ها، فضاهایی  ندارد.  تبریز 
در  می  شوند.  محسوب  خلوت  جمعیت،  تراکم  لحاظ  به 
این فضاها به راحتی امکان ایستادن، مکث کردن، تماشا 
است. صداهای  فراهم  آشامیدن  و  و حتی خوردن  کردن 
و  شده  تبدیل  نقطه  ای  صداهای  به  تیمچه  ها  در  پهنه  ای 
ضعیف  تر به گوش می  رسند. صداهای به گوش  رسیده در 
تیمچه  ها از جنس »صدای بازار« بوده و تطابق بیش تری 
با توقعات صوتی کاربران دارند. در واقع زمانی که افراد در 
فضایی با ماهیت بازار حضور دارند، دوست دارند صدایی از 
انسانی بشنوند. هم چنین در شرایطی  فعالیت  های  جنس 
که بتوانند مکث کنند، ببینند و بیاسایند، آستانه تحمل 
منظر  و  داشته  شنیده  شده  صداهای  مقابل  در  بیش تری 

صوتی را خوشایندتر و دلپذیرتر درک می  کنند.

شکل 2: مدل مفهومی تحقیق؛ اثرگذاری گونه  شناسی فضایی بازار تبریز بر کیفیت منظرهای صوتی فضاهای آن

5. نتیجه   گیری 
سه  صوتی  منظرهای  کیفیت  روی  بر  که  مطالعه  ای  با 
راسته  بازار، سه تیمچه و سه سرا از بازار تبریز انجام شده 

است، نتایج زیر استنتاج می  گردد.
- وضوح منظر صوتی شهری۱0: وضوح گفتار یا شفافیت11 
یکی از مؤلفه  های آکوسیتکی است که به مسئله اختالف 
تراز شدت صوت در فضاهای معماری اشاره دارد. وضوح 

در  اما  دارد،  وسیع  کاربرد  معماری  آکوستیک  در  گفتار 
مطالعه صدای شهر و منظر صوتی شهری هیچگاه مورد 
این  به  احتماالً  بی  توجهی  این  است.  نگرفته  قرار  توجه 
دلیل بوده است که مطالعات مربوط به صدای شهر همواره 
تراز فشار صوت در  بودن  باال  و  آلودگی صوتی  با مسئله 
ارتباط بوده و هدف غائی پژوهش  ها، پیدا کردن راه  حلی 
برای کم کردن سطح صدا در فضاهای شهری بوده است. 
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شفائی، بیتا و دیگران

اما با مطالعه  ای که بر روی منظرهای صوتی نُه فضا از سه 
گونه فضایی در بازار تبریز انجام گرفته، مشاهده می  شود 
حدی  به  شهری  فضاهای  این  صوتی  منظر  وضعیت  که 
آهسته و آرام است که بروز صداهایی با اختالف تراز شدت 
صوت می  تواند به شدت بر آسایش صوتی و به طور کلی 
کیفیت ادراکی از منظرهای صوتی آن  ها اثر سوء بگذارد. 
به عبارتی دیگر، آسوده بودن منظر صوتی بازار تبریز الزاماً 
از آرام بودن آن تبعیت نمی  کند. لذا توجه به مؤلفه وضوح 
صوتی  منظرهای  کیفیت  آتی  مطالعات  در  صوتی  منظر 

فضاهای آرام شهری ضروری است.
همان  طور  صوتی:  منظر  بر  محیطی  کیفیات  تأثیر   -
کیفیات  مورد  در  انجام  شده  پیمایش  رفت،  آن  ذکر  که 
تیمچه  ها  داد  نشان  تبریز  بازار  منظرهای صوتی فضاهای 
و سراها منظر صوتی خوشایندتر و دلپذیرتری نسبت به 
ایستا  تبریز فضاهای  بازار  واقع در  راسته  بازارها دارند. در 
و آرام که در آن  ها امکان ایستادن و تماشا کردن و حتی 
نشستن و آسودن فراهم است، افراد آستانه تحمل باالتری 

نسبت به صداهای پیرامون دارند و از صداهای شنیده  شده 
لذت بیش تر می  برند. 

- توقعات صوتی: از آن جایی که صداهای طبیعی همواره 
مطلوبیت باالیی دارند؛ اغلب تصور می  گردد که افزودن این 
منظرهای صوتی می  شود.  کیفیت  ارتقاء  به  منجر  صداها 
این در حالی است که یافته  های پژوهش حاضر نشان داد 
در بازار تبریز، تطابق صداهای شنیده  شده با فضا و محیط 
بودن  انسانی  یا  طبیعی  به  نسبت  بیش تری  اثرگذاری 
مقبولیت  در  مسئله  این  دارد.  آن  ها  مقبولیت  در  اصوات 
فعالیت  های  به  مربوط  )صدای  تیمچه  ها  صوتی  منابع 
انسانی رایج در بازار و فاقد صداهای ژئوفونی و بیوفونی( 
بیوفونی(  و  ژئوفونی  )واجد  با سراها  مقایسه  می  باشد، در 
بازار  که  این  به  توجه  با  دیگر،  عبارتی  می  باشد.  مشهود 
فضایی مربوط به تجارت است و فعالیت  های کسب و کار 
در آن رخ می  دهد، ترجیح و توقع اشخاص این است که 

صداهای مربوط به همان فعالیت  ها را بشنوند.

پی نوشت
1. Urban Soundscape
2. Keystones
3. Sound Signals
4. Soundmarks
5. Local
6. Contextual
7. Soundscape Descriptors
8. Systematic Review
9. IBM SPSS Statistics 25
10. Urban Soundscape Clarity
11. Clarity
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