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تاریخ دریافت92/7/15 :
تاریخ پذیرش نهایی92/11/23 :

چکیده
مردم ،فضاها را نه تنها با حس بینایی بلکه با حواس دیگر از جمله شنوایی نیز تجربه میکنند .در نتیجه منظر صوتی فضاها
از عوامل مؤثر در شکل گیری تصویر ذهنی مردم میباشد .منظر صوتی تمامی صداهای موجود در محیط از جمله صداهای
مطلوب در کنار صداهای نامطلوب میباشد .هر فضای شهری منظر صوتی خاص خود را دارد .با توجه به قدمت و شهرت
خيابان وليعصر ،صداي جوي آب و پرندگان ،از عوامل هويت بخش منظر صوتی اين خيابان محسوب ميشود .اما گذشت
زمان و ورود وسايل نقليه ،باعث کم رنگ شدن اين خصوصيات مطلوب شد ،و بررسي منظر صوتي آن در جهت ارتقاء
کیفیت اين خیابان ،ميتواند تالشي براي بازگردندن مفاهيم گذشته باشد .سؤاالت اصلي این مقاله را میتوان این گونه
مطرح کرد که "وضعیت منظر صوتي خیابان ولیعصر از دیدگاه مردم چگونه است" و "چه راهکارهای طراحی به ارتقاء
منظر صوتی خیابان ولیعصرکمک می کند" .در این مقاله ،ضمن شناخت منظر صوتی و بررسی نظریه های اندیشمندان،
برای سنجش وضعیت موجود خیابان ولیعصر ،از تلفیق سه روش پیاده روی صوتی ،نقشه صوتی و پرسشنامه با تکیه بر
ادراک مردم استفاده و راهبردهایی جهت کمک به ارتقاء منظر صوتی خیابان ولیعصر ارائه شده است .بررسی ها از وضع
موجود منظر صوتی خیابان ولیعصر به از دست رفتن صداهای طبیعی و جایگزینی صداهای مصنوعی به عنوان صداهای
کلیدی اشاره دارد .در حالی که با ارائه راهکارهایی که برخی از آن ها به سادگی قابل اجرا است ،میتوان تغییرات قابل
مالحظه ای در وضعیت منظر صوتی خیابان ولیعصر ایجاد کرد که در دید مردم نیز ،مقبول واقع شود.

واژگان کلیدی:منظر صوتی ،1نقشه صوتی ،2پیادهروی صوتی ،3ادراک مردم ،4خیابان ولیعصر.5
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* این مقاله برگرفته از پایان نامه نویسنده دوم با عنوان« تدوین چارچوب طراحی خیابان ولیعصر بر اساس ادراک صوتی مردم» است که به
راهنمایی دکتر پویان شهابیان در سال  ۱۳۹۲در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دفاع شده است.
** استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول).
Email: shahabian@iauctb.ac.ir
*** کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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مقدمه

خيابان ،مکانی مناسب براي گردش انسان ها و فعاليتهاي آنها است .بدون فعاليت ،صدايي وجود ندارد .هنگامي که
فعاليتها تغيير ميکند ،منظر صوتي فضاها نيز به تبع آن تغيير ميکند .تحقیقات نشان داده که مردم ترجیح میدهند
در مکاني بنشينند که صداهاي طبيعي چون صداي پرندگان و آب در ازاي صداي کارگران ساختماني و بوق ماشين به
گوش آنها برسد .از آنجا که توجه به اصول منظر صوتي فضاهاي شهري در بسياري از پروژهها ناديده گرفته ميشود ،باید
منظر صوتي را نيز چون ديگر عوامل در مراحل اوليه پروژهها طراحي و برنامهريزي کرد ،تا بتوان فضاهايي خلق کرد که
براي همه استفادهکنندگان گوش نواز باشد.
بررسیهای اخیر نشان داده است که تهران آلودهترين شهر جهان از نظر آلودگي صوتي است .محدوده مورد بررسی ،بخشی
از خیابان ولیعصر واقع در منطقه  ۶شهرداری تهران است که جز پرصداترین مناطق تهران محسوب میشود .با توجه به
قدمت و شهرت خيابان وليعصر ،صداي جوي آب و پرندگاني که بر درختان چنار سکني ميگزيدند از عوامل هويت بخش
اين خيابان محسوب ميشدند که در گذشته باعث سرزندگي اين خيابان ميشد ،اما با ورود وسايل نقليه ،اين خصوصيات
کم رنگ شد ،به طوري که هماکنون خيابان ولیعصر منظر صوتي مطلوبي را دارا نيست.
از داليل اصلي انتخاب اين موضوع ،از دست رفتن هویت منظر صوتی خیابان ولیعصر و نادیده گرفته شدن نقش صدا طی
سالیان دراز و میزان اهمیت آن در رضایتمندی مردم از فضاهای شهری است.
در طی این پژوهش ،ضمن بازگو کردن مفهوم منظر صوتی و نقش آن در ادراک مردم ،به شناسایی خواص کیفی صدا و
نظریههای اندیشمندان پرداخته شده و ضمن معرفی ابزار بررسی منظر صوتی با استفاده از تجارب جهانی ،سنجش منظر
صوتی خیابان ولیعصر از طریق پیاده روی صوتی و نقشه صوتی که معرف وضع موجود منظر صوتی این خیابان است و نیز
با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت با استفاده از نتایج به دست آمده از این سه روش راهبردهایی در
جهت ارتقاء منظر صوتی خیابان ولیعصر داده شده است.

 .1روش تحقیق

با توجه به ماهيت موضوع ،این پژوهش از نوع توسعه ای میباشد .برای گردآوری اطالعات مبانی نظری از روش کتابخانهاي
استفاده شده است .سپس با استفاده از روش ميداني ،از ابزار پیادهروی صوتی ،نقشه صوتی و پرسشنامه در بررسی منظر
صوتی خیابان ولیعصر استفاده شده است.

 .2مبانی نظری

در مبحث مبانی نظری به شناسایی مفهوم صدا ،منظر صوتی و مفاهیم وابسته به آن ،پرداخته شده است.

 -2-1مفهوم کیفی
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صداصدا عاملي است که در آن انرژي مکانيکي يک رويداد پويا تبديل به يک موج صوتي ميشود که موجوديت رويداد
را در يک منطقه نشان ميدهد .صدا ما را قادر به حس حوادث راه دور مي کند (  .) Blesser, 2009, p. 3&Salterجزئي
از تجربه مردم از محيط است و در نتيجه در ارزيابي کلي از منظر صوتي مؤثر است ( .) Botteldooren, 2009&Coensel
صدا حس پويايي را به همراه دارد و به دانستن پيشرفت زمان و ابعاد فضا کمک ميکند و تجربهاي سه بعدي از مکان را
ایجاد می کند ( .)Leus, 2010, p. 62
شکل  :1رابطه بين صدا ،انسان و محيط

()Shi, 2004

بررسی منظر صوتی خیابان ولیعرص تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی
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 -2-2مفهوم منظر صوتی

منظر صوتي مفهومي است که بسياري از برنامهريزان و معماران آن را معادل شنيداري کلمه منظر درک ميکنند ،که
عبارتند از تمام صداهاي موجود يک مکان (. )Dixon, 2010, p. 48منظر صوتي به آکوستيک يک محيط ،مانند يک منطقه
مسکوني و يا پارک ،که توسط مردم دريافت و درک شده است ،اشاره دارد .معادل انگلیسی آن " "Soundscapeمعادل
صوتي کلمه  Landscapeيا "چشم انداز" است .با این تفاوت که منظر صوتی شامل تمامي منابع صدا ،صداهاي خواسته و
صداهاي ناخواسته 6است (.)Axelsson, 2010, p. 9
دغدغه اصلي رویکرد منظر صوتی نه تنها تمرکز بر صداهاي ناخواستهای که باعث ناراحتي انسان ميشود ،بلکه بيشتر
روي صداهاي مطلوبی است که مردم تمايل به شنيدن آن دارند .در نتیجه اولويت اصلي آن ،سطح و ميزان صدا نيست
( .)Brown, 2010, p. 15منظر صوتي اطالعات اضافي را در دسترس جنبه هاي بصري قرار ميدهد .به طوري که به ارتقاء
اجزا و اليههاي تاريخي شهر کمک ميکند .منظر صوتي همچنين يکي از معيارهاي قابل توجه حس مکان ميباشد (Leus,
.)2010, p. 35

بيشترين تمرکز منظر صوتي ،ساختن تصوير ذهني از محيط زيست از جمله فرهنگ و تجارب شخصي است ،از اين نقطه
نظر ،ميزان توجه به صداهاي "مثبت" مي تواند شاخصي از کيفيت باشد( .)Botteldooren & Coensel, 2009مکانهاي
مختلف ،منظر صوتي متفاوتي دارند (.) Kang & Zhang, 2010

 -2-3ادراک منظر صوتی

ادراک منظر صوتي با وجود شنوندگان تعريف ميشود ،درحاليکه کمیت و آکوستيک منظر صوتي با کمک ابزار
اندازهگيري فيزيکي صدا شرح داده ميشود ( .)Nilsson, 2007ادراک فرد بستگي به فعاليتهايش در لحظه دارد و
همچنین مکان منظر صوتي نیز به نوبه خود بر چگونگي ادراک ما در ارزيابي منظر صوتي تأثير دارد ( .)Nilsson, 2007در
نهایت میتوان گفت که ادراک منظر صوتي شخصي و متأثر از مردم است که به صورت فردي با تجربيات و تمايالتشان
از طريق گوش دادن شکل میگیرد.
شکل  :2چارچوب منظر صوتي
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پژوهشهاي صورت گرفته حاکي از آن است که سه عامل بر تصوير ذهني مردم از منظر صوتي شهر مؤثرند :اطالعاتي که
در يک صدا وجود دارد ،زمينهاي که صدا در آن درک ميشود و سطح صدا .مردم اصوالً عاليق يکساني در شنیدن صداهاي
طبيعي و فرهنگي نسبت به صداهاي مصنوعي دارند .صداي وسايل نقليه و ساخت و ساز کمترين محبوبيت را در بين مردم
دارند و صداهاي طبيعي چون صداي پرندگان و آب جزء محبوبترين صداها در بين مردم هستند .تجربيات طوالني مدت
مردم از صداهاي محيطي و صداهاي زمينه هاي فرهنگي نقش مهمي را در قضاوت و عاليق صوتي آن ها بازي ميکند
( .)Kang &Yang, 2002بنابراین هر فرد میتواند تجربهای شخصی و متفاوتی از منظر ذهنی یک فضا داشته باشد.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -2-4تصوير ذهني مردم از منظر صوتي
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 .3روشهای بررسی منظر صوتی

در بررسی منظر صوتی از روشهای مختلف کمی و کیفی استفاده میشود که مهمترین آنها سه روش زیر است:

 -3-1پياده روي صوتي

7

پياده روي صوتي ،روشي براي شناسايي کيفيت منظر صوتي مکانها میباشد ( .)Nilsson, 2007پياده روي صوتي (گوش
دادن فعال حين پياده روي) نشان دهنده این است که چندين منبع صدا در فضا وجود دارد و شنوندگان با کدام يک از
مناظر صوتي درگير ميشوند ( .)Siebein, 2010, p. 28روشهاي پياده روي صوتی شامل قدم زدن در سکوت ،تمرکز بر
آنچه شنيده شده ،توقف در چند مکان از قبل شناسايي شده ،گوش دادن به مدت یک دقيقه در سکوت و پيادهروي در
سکوت به مکانهاي متوالي میباشد.

 -3-2نقشه هاي صوتي

8

نقشههای صوتی برای شناسایی کمیت سر و صدای جادهها و ترافیک سواره ،استفاده می شود
 .)2009نقشه صوتی ،نقشهای با نمایش گرافیکی از توزیع سطح صداهای موجود در یک منطقه خاص ،برای یک دوره
تعریف شده است .شاخصهای اصلی نقشه صوتی ،به دست آوردن سطح صدا میباشد که میانگین سطح صدا در دورههای
مختلف سال به دست آمده و بعد از اندازهگیری سطوح صدا و انجام محاسبات ،با ابزار ،GISالحاق فضایی آن انجام میشود
(Irvine & Wright,

(.)wikipedia

 -3-3استفاده از تکنيک پرسشنامه

پرسشنامه ،سلسله پرسشهايي است كه به عنوان تعيين كننده جهت ،در يك بررسي ،مورد استفاده قرار ميگيرند .در
ادامه  ،برخی پرسشهای متداول در باب دستیابی به ادراک مردم از منظر صوتی فضاها گردآوری شده است و در یافتن
سواالت پرسشنامه در بررسی منظر صوتی ولیعصر خیابان استفاده شده است.
جدول  :1سؤاالت پرسشنامه در بررسی منظر صوتي خيابان ولیعصر
آيا منظر صوتي محدوده ،با انتظارات شما مطابقت داشت؟
کمبود چه صداهايي در منظر صوتي محدوده ،مشهود است؟
در حال حاضر ،چه صداهايي را در محدوده ميشنويد؟
دليل اصلي استفاده شما از محدوده چيست؟
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طي تجربه امروزتان از فضا ،منظر صوتي آنرا چگونه توصيف ميکنيد؟
خيلي بد
خيلي خوب خوب نه خوب ،نه بد بد
با توجه به معيارهاي زير ،هر کدام از صداها ،تا چه درجهاي بر منظر صوتي غالب است؟
قابل شنيدن نيست به سختي شنيده ميشود به طور ميانه است زياد شنيده ميشود به طور کامل غالب است
صداي خشخش برگها باد ترافيک
گفتگوي مردم صداي بازي کودکان صداهاي آب صداي پرندگان
پر سر و صدا

کليت منظر صوتي محدوده چگونه است ؟ آرام
تا چه ميزان به صداهايي که ميشنويد ،عالقه داريد؟
سه صداي اولي که از زمان ورود به محدوده به گوش شما رسيد کدامند؟
چه شنيدي.......کجا شنيدي......کي شنيدي.........چگونه شنيدي
کدام قسمت از محدوده را به دليل منظر صوتي آن ترجيح ميدهيد؟
در صورتي که خود توانايي اصالح محدوده را داشتيد ،چه صداهايي را اضافه و چه صداهايي را حذف ميکرديد؟

بررسی منظر صوتی خیابان ولیعرص تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی
شامره صفحه مقاله237-248 :

 .4چارچوب نظری
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شکل  :3چارچوب نظری مقاله

 .5بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر

با توجه به شهرت خيابان وليعصر ،صداي جوي آب و پرندگاني که بر درختان چنار سکني ميگزيدند ،از عوامل هويت
بخش اين خيابان محسوب ميشدند که در گذشته باعث سرزندگي اين خيابان ميشد .اما با گذشت زمان و ورود وسايل
نقليه ،باعث کم رنگ شدن اين خصوصيات شد به طوريکه هماکنون اين خيابان منظر صوتي مطلوبي را دارا نيست.
محدوده مورد بررسی در پژوهش در ناحيه  ۶منطقه  ۶شهرداری تهران ،واقع در خيابان وليعصر در حد فاصل چهارراه
وليعصر تا ميدان وليعصر انتخاب شده است .اين محدوده به عنوان يکي از پر سر و صداترين نقاط تهران طبق آخرین
بررسیها در تیر ماه  ۱۳۹۱در نظر گرفته شده است .وضعیت منظر صوتی آن با استفاده از روشهای ذکر شده بازگو شده
است.

 -5-1پياده روي صوتي در خيابان وليعصر

در ابتدا الزم به ذکر است که صداي کليدي 9محدوده ،صداي سواره و ترافيک است .منابع صوتي محدوده به هنگام قدم
زدن در سکوت و تمرکز بر آنچه شنيده شده ،در محدوده در جدول  2آمده است.
جدول  :2منابع صوتي خيابان ولیعصر
منابع صوتي خيابان

صداهاي طبيعي

پرندگان ،آب جاري جوی ها ،خشخش برگها در پاييز

در یک دوره پیادهروی صوتی ،مکان شنيده شدن هر صدا و تعدد آن در محدوده بر روي شکل  4نشان داده شده است .به
دليل تردد باالی موتورسیکلت که در ارتباط با کاربری تجاری خیابان ،ازآنجا که موتورسیکلت شدت صدايي از  ۸۰تا ۹۰
دسيبل ايجاد ميکند ،بيشترين آزاردهندگي را در ميان منابع صوتي خیابان داراست از آنجا که بخش هايي از خيابان
تحت تعميرات و ساخت و ساز است ،اين منبع صوتي از صداهاي غالب خيابان به حساب ميآيد.
در خصوص صداهاي مردمي ،حضور دستفروشان به خصوص اطراف ميدان و چهارراه وليعصر و صداي تجمع آنها ،بر
صداهاي ديگر چيره ميشود .در بخشهایی که داراي بدنه غيرفعال است ،ميتوان صداي گفتگوهاي مردمي را در هنگام
حرکت شنيد ،صداي تبليغات خياباني و همچنين صداي دانشجويان نيز در برخي مواقع در منظر صوتي غالب مي شود.
صداي پرندگان و صداي جوي آب محور وليعصر از صداهاي طبيعي است که گاه ٌا به گوش می رسد.
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صداهاي مردمي

صداي گفتگو و قدم هاي مردم ،صداي دستفروشان ،اذان ،تبليغات خياباني و واحد هاي تجاري

معماری و شهرسازی آرمانشهر

صداهاي مصنوعي

اتومبيل ،BRT،اتوبوس ،موتور ،ساخت و ساز و تعميرات ،لوله هاي گاز ،تهويه ،ضبط مغازهها،
چرخ دستي
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شکل  :4منابع صوتی خیابان

-5-2استفاده از تکنيک نقشه صوتي
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معماری و شهرسازی آرمانشهر

در به دست آوردن نقشه صوتي از محدوده نياز به دستگاه صوت سنج جهت دستيابي به دسيبل صداي موجود در خیابان
است که نقطههایی در فاصلههاي حدودي  ۵متري در نظر گرفته شد و ميزان دسيبل صداي موجود اندازه گيري شد و
برروي نقشه مورد تحليل قرار گرفت .نقشههاي صوتي خيابان طی دو روز تعطيل و کاري تهیه شد.
به طور کلي به دليل میانگین سطح صداي باالی این خیابان (در بسیاری از زمانها باالتر از  80دسیبل) در آستانه بحراني
قرار دارد و نياز ضروری به بهبود آن مشهود است .در ابتدا دسيبل صدای ثبت شده در طي خيابان بر روي نقشه نشان
داده شده است .سپس نقشه صوتي خيابان به صورت پهنههاي رنگي در بازههایی با فواصل  ۵دسيبل در شکل  7آورده
شده است.
شکل  :5ساخت و سازهاي محدوده

شکل  :6حضور انواع سواره در محدوده

بررسی منظر صوتی خیابان ولیعرص تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی
شامره صفحه مقاله237-248 :
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نتایجی که از نقشههای صوتی در خیابان ولیعصر به دست آمد به شرح زیر است:
شکل  :7نقشه صوتي خيابان ولیعصر

پرسشنامه که شامل سؤاالتی از قبیل اطالعات شخصي فرد به همراه سؤاالتي از وضعیت منظر صوتي محدوده بوده و
توسط  ۱۶۰نفر که به هدف آموزش ،خريد ،پياده روي ،کار و غیره به محدوده مراجعه کردند ،پاسخ داده و پاسخها تحليل
و ارزيابي شدند( .تعداد پرسشنامه با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه آماری و براساس فرمول
محاسبه شده و با سطح اطمینان  91/46درصد قابل اتکاء می باشد).
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 -5-3استفاده از تکنيک پرسشنامه

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 بيشترين شدت صدا در چهارراه وليعصر و ميدان وليعصر و در در روزهاي کاري ثبت شده است. در تقاطعها ،شدت صدا از باقی قسمتهای خیابان بیشتر است و با فاصله گرفتن از تقاطعها شدت صدا کمتر ميشود. با عبور موتورسیکلت و  ، BRTسطح صدا به طور ناگهاني به اندازه -۵تا  ۸دسيبل باال ميرود. به دليل وجود چراغ راهنمایی در چهارراه وليعصر و يک طرفه بودن خيابان وليعصر ،با سبز شدن چراغ شدت صدا باالرفته و در بازه قرمز بودن چراغ محدوده آرام تر ميشود.
 بوق زدن های سواره سطح صدا را به طور فزاينده باال ميبرد. در روزهاي تعطيل به دليل بسته بودن کاربريهاي تجاري و آموزشي ،تردد سواره کمتر و به تبع آن محدوده آرامتراست.
 عدم وجود موسيقي زنده و نبود فضاي مناسب براي آن از نقاط ضعف محدوده است. تفاوت شدت صدا در روزهاي کاري و تعطيل از  ۳تا  ۱۰دسيبل میباشد. ناهماهنگي در زمان تعميرات و ساخت و ساز باعث افزایش آلودگی صوتی است. -تردد موتور سیکلت و پارک آن در پياده رو در روزهای کاری ،از منابع اصلی تولید کننده آلودگی صوتی است.
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صداي اتومبيل ،موتورسيکلت و صداهای مردمی ،توسط اکثريت مردم به عنوان منابع صوتي در محدوده ذکر شد و پس
از آن صدای مغازهداران ،دستفروشان و ساخت و ساز از صداهای غالب محسوب شده که نمودار  1نمایانگر منابع صوتی
محدوده از دیدگاه مردم است.
با توجه به منابع صوتي محدوده از مردم خواسته شد تا به هر منبع درجه اي کيفي از شدت شنيده شدن آن بدهند .صداي
کودکان و جوی آب ،به سختي شنيده میشد .صداي دستفروشان محدوده به طور میانه و صداي فعاليت هاي ساختماني،
اتومبيل BRT ،زياد شنيده مي شد و صداي موتورسیکلت غالب ترين صداي محدوده از نظر مردم بود.
نمودار  :1سه صداي اولي که شنيده مي شود

نمودار  :2ميزان شدت هر منبع صوتي محدوده از نظر مردم
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معماری و شهرسازی آرمانشهر

در شرايطي که بسياري از مردم ميزان آلودگي صوتي محدوده را زياد دانستند ،اما همچنان تعدادی از افراد وضع موجود
را نامطلوب تلقی نمیکردند .اين به عادات و پذيرش مردم از وضع موجود منظر صوتی باز ميگردد .از نظر مردم صداي
وسايل نقليه یادآور منظر صوتی خیابان ولیعصر برای غالب مردم است .بسياري از مردم در خصوص روشهای ارتقاء
منظر صوتی خیابان نظری نداشتند ،که میتواند نشان از کمبود آگاهي آنها از منظر صوتي مطلوب از یک فضای شهری
ميباشد .برخي به حذف صداي موتورسیکلت و اضافه شدن صداي آب و موسيقي اشاره کردند.

بررسی منظر صوتی خیابان ولیعرص تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی
شامره صفحه مقاله237-248 :

245

نمودار :3روشهاي بهبود منظر صوتي از نظر مردم

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

همانطور که در طی مقاله بیان شد ،با بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر با استفاده از روشهای مختلف کمی و کیفی،
نتایج مشترک در استفاده از هر دو روش به دست آمده است .به طور مثال بیشترین میزان آزاردهندگی در بررسی نمونه
موردی در تقاطعها و میدان توسط مردم بیان شد و همچنین بیشترین شدت صوت نیز توسط دستگاه اندازهگیری صدا
در این نقاط نشان داده شده است.
در نهایت نتایجی که توسط ادراک مردم به دست آمده است ،ما را به ارائه راهحلهای بیشتری در جهت بهبود منظر صوتی
خیابان نزدیک میکند .در نتیجه ادراک مردم در جهت ارائه راهحلها ارجحیت داده شد.
در مجموع بررسیها از وضع موجود منظر صوتی خیابان ولیعصر به از دست رفتن صداهای طبیعی و جایگزینی صداهای
مصنوعی به عنوان صداهای کلیدی اشاره دارد .به طوریکه در ادراک مردم مورد پذیرش قرار گرفته است و تغییر وضع
موجود در جهت بهبود منظر صوتی از اولویتهای مردم محسوب نمیشود .پس از بررسی وضعیت منظر صوتی خیابان
ولیعصر ،در نهایت برخی خصوصیات به دست آمده از روشهای پیادهروی صوتی ،نقشه صوتی و پرسشنامه ،در جدول 3
آمده است.

مهمترین عوامل منفی
منظر صوتی

باال بودن شدت صدا در تقاطعها و چهارراهها
باال رفتن شدت صدا با عبور  BRTو موتورسیکلت
ناهماهنگي در زمان تعميرات و ساخت و ساز
شنیده شدن صداي سواره در تمامی محدوده ،به طور مداوم
عدم وجود موسيقي زنده و نبود فضاي مناسب براي آن
در فضاهاي پرازدحام مردم به طور ناخودآگاه براي شنيده شدن ،شدت صداي خود را باال ميبرند
و به حالت فرياد زدن صحبت مي کنند.
آزاردهندهترين منابع صوتی محدوده از دید مردم صداي موتورسیکلت و صدای بوق آنها است.
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برخورداري از صداهاي طبيعي چون صداي آب جاري در جوي خیابان ،صداي پرندگان سکنی
گزیده در درختان چنار ،در شرايط مطلوب
برخورداري از صداهاي مردمي متفاوت و ايجاد حس سرزندگي خيابان
کاهش نسبي آلودگی صوتی در محدوده هنگام تردد کم وسايل نقليه
آرام بودن محدوده در روزهاي تعطيل به دليل بسته بودن برخي کاربريهاي تجاري و آموزشي و
اداري به دليل تردد کمتر سواره
شنيده شدن موسيقي به واسطه حضور دورهگردها
کاهش تردد موتورسیکلت و انواع سواره در روزهاي تعطيل

معماری و شهرسازی آرمانشهر

مهمترین عوامل مثبت
منظر صوتی

جدول  :3عوامل مثبت و منفی منظر صوتی
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امروزه منظر صوتي شهرها به دلیل غلبه صداهای مصنوعی يکسان شده و هويت خود را از دست دادهاند .بنابراين در چنين
شرايطي لزوم طراحي منظر صوتي در پروژههاي برنامهريزي و طراحي شهري در مراحل اولیه واجب به نظر مي رسد و در
انتخاب مردم از استفاده از يک فضاي شهري در آينده کمک خواهد کرد .پس از بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر با
استفاده از روشهای مختلف ،راهبردهایی که به ارتقاء منظر صوتی خیابان ولیعصر کمک میکند ،ارائه میشوند.

 -6-1راهکارهای طراحی در رابطه با بهبود منظر صوتی خیابان ولیعصر
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 حذف کاربريهاي پر سر و صدا مانند انبار و واحدهای کوچک صنعتی از جداره خيابان و تغییر كاربريهاي ناهمگونآلودهکننده صوتي در طول زمان به كاربريهاي همگون خیابان ولیعصر
 جايگزيني کاربريهايي با منظر صوتي خاص چون آموزشگاه موسیقی در زمينهاي خالی اطراف تقاطع چهارراه ولیعصرو میدان
 جايگيري کاربريهاي غيرحساس به عنوان حائل چون کاربري تجاري در لبه خيابان ولیعصر به خصوص در نزدیکیتقاطعها
 تعریف زمانهای مشخص ساختوسازها به صورت هماهنگ و حذف صداي ساختوساز در زمانهاي خاص در خیابانولیعصر
 استفاده از سيستمهاي مصنوعي چون بلندگو جهت توليد صداهاي طبيعي در فضاهای مناسب کنار خیابان حفظ و نگهداري ارزشهاي زيستمحيطي و احياء و ارتقاء چنارستان و نهرهاي موجود در سرتاسر مسير خيابان وليعصر تقويت پوشش سبز محدوده با ارتفاع کافي ،پهنا و تراکم مناسب در جهت کاهش هر چه بیشتر آلودگيهاي صوتي وجذب پرندگان
 استفاده از سطوح عمودي سبز در جهت افزايش فضاي سبز و زيبا سازي محدوده طرح و تعديل آلودگيها در دیوارهایخالی مدارس و دانشگاهها
 طراحي و پيشنهاد عقبنشيني ساخت و سازهاي جديد خیابان و ايجاد تراس سبز تشويق مردم به استفاده از وسايل حملونقل عمومي و يا دوچرخه و پيادهروي که توليدکننده حجم کمتري از صدامي باشند
 مناسب سازي کفپوشهای پیادهرو و خیابان جهت حذف برخي صداهاي نامطلوب به خصوص در قسمتهای پر رفتو آمد پیادهروها
 حذف ايستگاهها و توقفگاههاي حاشيه خيابان و حذف پارک ماشين از حاشیه خیابان و پارک موتورسیکلت در پيادهرو دادن مجوز هفتگي به گروههاي موسيقي براي اجراهاي زنده در فضاهاي تعريف شده استفاده از آب نما و طراحي فضاهاي سبز براي جداسازي فضاها از کاربريهاي پر سروصدا فضاسازيهاي ويژه جهت حضور جوانان و دانشجويان و اجراي فعاليتهاي مختلفي چون موسيقي ،تئاتر خياباني ،نقاشيو غیره
 استفاده از مصالح متخلخل در کف و جدارهها جهت ممانعت از انتشار صدا و افزايش آرامش فضا انتقال دستفروشان از فضاهاي شلوغ چون چهارراه و میدان ولیعصر به فضاهاي آرام تر چون پيادهروهاي داراي بدنههايغيرفعال چون ادارات و مدارس
 استفاده از فرورفتگيها و عقب نشستگيها در جداره براي کاهش انعکاس صدا و استفاده از پستي بلندي در کف بهصورت اختالف سطح
 ايجاد زمين شيب دار که حائل بين ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺻﺪا و گيرﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ در برخی فضاهای شلوغ خیابان استفاده از ديوار صوتي آکوستيکي با جنس ،طول ،شکل و ارتفاع مشخص و طراحي هاي ويژه در تقاطع چهارراه ومیدان ولیعصر
 استفاده از مبلمان شهري مقاوم در برابر عوامل جوي جهت حذف صداهاي ناهنجار استفاده از موانع صوتي چون ديوارهاي عمودي با چوب ،گچ ،شيشه ،بتن ،سنگ ،فلزات بلند و عريض متناسب با فضاهایخیابان

بررسی منظر صوتی خیابان ولیعرص تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی
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پی نوشت
1. Soundscape
2. Noise map
3. Sound Walk
4. Human Perception
5. Valiasr Street

 .6صداهای خواسته ،به صداهایی گفته میشود که از نظر مردم مطلوب هستند و صداهای ناخواسته به صداهایی گفته
میشود که از نظر عموم ،آزاردهنده و ناخوشایندند و رغبتی به شنیدن آن ندارند.
7. Sound Walk
8. Noise Map

بوهوا و جغرافيا؛ مثل :باد ،آب،
 .9صداهاي کليدي که به وسيله طبيعت يا منابع صوتي به طور دائمی توليد ميشود ( آ 
جنگل ،دشت ،پرندگان ،حيوانات) .صوت بینظم و غيرمتبلور ،که در بسياري از موارد به عنوان يک صداي زمينه در نظر
گرفته میشود .در بسياري از مناطق شهري ،ترافيک به صداي کليدي تبديل شده است .صداهاي کليدي مرکز اصلي
منظر صوتي است .به عنوان مثال ،صداي اقيانوس در شهرهاي ساحلي.
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