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Highlights

— Spaces such as Rasteh-Bazaars, which are identical in form and material, exhibit consistent acoustical behavior.

— By decreasing sound intensity, sonic comfort does not necessarily increase.

— In tranquil urban spaces, with the occurrence of “Difference in SPL”, the tranquility and quality of the soundscape 
decreases.

— Simply following the standard values of SPL and RT is not enough for sonic comfort.

— The environmental characteristics and qualities of spaces such as geometric proportions have a direct effect on 
pleasantness of the soundscape.

Extended abstract
Introduction:
Soundscape is a subfield of urban studies that deals with the quality of sound heard and perceived in urban spaces. 
Numerous characteristics affect the quality of urban space soundscapes, and the acoustic behavior of the space is thus 
an influential factor which depends on its environmental characteristics. The acoustic behavior of the space indicates 
that the physical body of any environment amplifies or attenuates sound waves in the face of sound. As the environment 
body intensifies sound once created in space, sound waves stay in the environment longer, and increase sound intensity. 
Conversely, when the acoustic behavior of space attenuates, sound waves are destroyed in space shortly after created by 
sound sources. In this case, the intensity of the sound heard in the environment can be relatively stable, provided that the 
audio sources are constant. 

Theoretical Framework
The amount of time it takes sound to drop to 60 decibels after created by a sound source is called Reverberation Time 
(RT), which is measured in seconds. In soundscape studies, Sound Pressure Level (SPL) is also a physical component 
in decibels, which is used to measure sound loudness. Thus, Sound Pressure Level and Reverberation Time are two 
components that can specify the acoustic behavior of a space. In addition to acoustic assessments, soundscape studies 
address how people perceive the sounds around them and how desirable and pleasant they are. In fact, acoustic 
measurements are a tool that can help to create the desired soundscape, because sonic comfort depends to a large extent 
on the SPL. However, what greatly matters in soundscape studies is the perceptual loudness and subjective sonic comfort. 
Therefore, it is necessary to clarify the factors affecting these subjective components. The perceptual quality of urban 
soundscape is specified through subjective assessments.

Methodology
This research discussed the effect of environmental features on the acoustic behavior of Rasteh-Bazaars, in Tabriz Grand 
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Bazaar, and on the quality of the soundscape therein. Based on the objective evaluations, the acoustic behavior of the 
Rasteh-Bazaars and the factors affecting it were specified, and the desirability of the Rasteh-Bazaars soundscape was 
clarified using subjective evaluations. Objective assessments were made to specify the acoustic behavior of the Rasteh-
Bazaars based on the measurements of SPL and RT. The B&K 2260 set of equipment and ACAM100 acoustic camera 
were used to measure RT and SPL. Both of these values were evaluated in frequency spectra. Subjective assessments 
were made based on a descriptive soundscape questionnaire, where a total of 165 people answered the questions. The 
questionnaire assessed sound loudness, sonic comfort, sound preferences, and soundscape descriptors through the Likert 
scale. Based on the results, it could be found how the people present in the Rasteh-Bazaars of Tabriz Bazaar felt about 
and perceived the space soundscapes.

Results and Discussion
The findings demonstrated that spaces such as Rasteh-Bazaars, which are identical in form and material, exhibited 
consistent acoustic behavior. If accompanied by physical changes such as ones in the space axis and spatial integration 
as cavities, this homogeneity could change the acoustic behavior and the heard sound. This finding could add a new 
concept called homogeneous spaces to the field of soundscape design. This means that homogeneous urban paths can be 
designed so that the soundscape is perceived almost uniformly along them, and diversity and distinction can be provided 
through physical changes in the urban soundscape that can be perceived during movement. The findings also indicated 
that sonic comfort did not necessarily increase as sound intensity decreased. Even in tranquil urban spaces with low 
SPLs, the tranquility and quality of the soundscape decreased as the phenomenon of difference in SPL occurred. This 
important finding demonstrated that a new component called urban soundscape clarity should be evaluated in the study 
of soundscapes in tranquil urban spaces to investigate the occurrence of difference in SPL in tranquil urban spaces.

Conclusion
Based on the comparison of the objective and subjective findings of the research, it was found that it was not sufficient 
for provision of sonic comfort to simply follow the standard values of SPL and RT. This is because the phenomenon 
of difference in SPL could have a negative effect on environmental and sonic calmness, as mentioned earlier, in a 
silent space. The subjective perception of the soundscape depended on factors other than the physical quantity of the 
sound. In fact, the values of SPL and RT, which indicate the acoustic behavior of the space, could not serve as the sole 
basis for assessment of the quality of the soundscape although somehow involved in people’s perceptions thereof. The 
environmental characteristics and qualities of spaces, such as lighting and congestion and supplied goods appeal at the 
Rasteh-Bazaar were found to have direct effects on the favorability of the soundscape.
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نکات برجسته
کوستیکی ثابتی بروز پیدا می کند. کالبدی و مصالح یکسان است، رفتار آ که در طول آنها فرم  در فضاهایی مانند راسته بازارها   -

کاهش شدت صدا، آسایش صوتی الزامًا افزایش پیدا نمی کند. با   -
کاهش می دهد. کیفیت منظر صوتی را  که تراز  فشار صوت پایین است، پدیده اختالف تراز فشار صوت، آرامش و  در فضاهای آرام شهری   -

کافی نیست. برای رسیدن آرامش صوتی در فضای شهری، تبعیت صرف از مقادیر استاندارد تراز فشار صوت و زمان واخنش   -
کیفیات محیطی فضاها تأثیر مستقیم در خوشایندی منظر صوتی دارد. ویژگی ها و   -
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چکیده
از  متأثر  و  مــی پــردازد  شهری  فضاهای  در  شنیده شده  صــدای  کیفیت  به  که  است  شهری  مطالعات  از  ــوزه ای  ح صوتی  منظر 
که وابسته به ویژگی های محیطی فضاست.  کوستیکی فضاست  از این شاخصه ها رفتار آ شاخصه های متعددی است. یکی 
کوستیکی فضاها  که روشن کننده رفتار آ تراز فشار صوت و زمان واخنش)پایداری صدا پس از تولید صدا( دو مؤلفه ای هستند 
کی مناظر صوتی نیز با ارزیابی های ذهنی مشخص می گردد. چگونگی اثرگذاری ویژگی های محیطی در رفتار  کیفیت ادرا هستند. 
که پژوهش پیِش رو به آن  کیفیت مناظر صوتی راسته بازارها، مسئله ای است  کوستیکی راسته بازارهای بازار تبریز و تأثیر آن در  آ
کوستیکی راسته بازارها و عوامل مؤثر بر  کمی_کیفی براساس ارزیابی های عینی، رفتار آ می پردازد. در این تحقیق با اتخاذ روش 
آن مشخص شده و با ارزیابی های ذهنی، مطلوبیت مناظر صوتی راسته بازارها روشن شده است. ارزیابی های عینی بر مبنای 
اندازه گیری تراز فشار صوت و زمان واخنش و ارزیابی   ذهنی بر اساس پرسشنامه توصیفی منظر صوتی انجام پذیرفته است. نتایج 
کوستیکی ثابتی بروز می دهند.  نشان داد، فضاهایی مانند راسته بازارها که در طول آنها فرم کالبدی و مصالح یکسان است، رفتار آ
ک همراه باشد، رفتار  کاوا کالبدی از قبیل تغییر در محور فضا و الحاق فضایی به مثابه  که این تجانس با تغییرات  در صورتی 
کاهش شدت صدا، آسایش صوتی الزامًا افزایش پیدا  کوستیکی و صدای شنیده شده دستخوش تغییر می گردد. همچنین با  آ
کیفیت  که تراز  فشار صوت پایین است، با بروز پدیده اختالف تراز فشار صوت، آرامش و  نمی کند. حتی در فضاهای آرام شهری 
کافی نیست. مقادیر تراز فشار صوت و  منظر صوتی افت پیدا می کند. در واقع تبعیت صرف از مقادیر استاندارد برای آرامش صوتی 
کوستیکی فضا هستند، می توانند به نحوی در ارزیابی افراد از منظر صوتی دخیل باشند، ولی  زمان واخنش که نشان دهنده رفتار آ
کیفیات محیطی فضاها از قبیل نورپردازی، میزان  کیفیت منظر صوتی باشند. ویژگی ها و  به تنهایی نمی توانند مبنای سنجش 

کاالهای عرضه شده در راسته بازار تأثیر مستقیم در خوشایندی منظر صوتی دارد.  ازدحام و جذابیت 

کوستیکی، تراز فشار صوت، زمان واخنش، راسته بازار، بازار تبریز. گان کلیدی: منظر صوتی شهر، رفتار آ واژ
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1. مقدمه
به  توجه  از  فراتر  کوستیک،  آ حــوزه  مختصصان  پیشین  دهه های  در 
کیفیت صدای شنیده شده به وسیله انسان ها  کمی صوت، بر  مسائل 
کوستیکی  تمرکز داشته اند. »منظر صوتی1« حوزه جدیدی در مطالعات آ
کی صدای شنیده شده در فضاهای شهری تکیه  کیفیت ادرا که بر  است 
کی  کیفیت ذهنی و ادرا بر  کّمی،  کنار مؤلفه های  دارد. این مفهوم در 
کّمی عمدتًا شامل آن دسته از مقادیر اندازه ای  تکیه دارد. مؤلفه های 
کالبدی هر فضا  ویژگی های  فیزیک صوت است.  به  وابسته  که  است 
کالبد فضا در مواجهه با امواج صوتی، رفتار به خصوصی  سبب می شود 
که منجر به تشدید یا تضعیف صدا در فضا می گردد.  از خود نشان دهد 
کوستیکی هر فضاست،  که نشان دهنده رفتار آ شناسایی این ویژگی ها 
گیرد. همچنین از  که باید مورد بررسی قرار  از اساسی ترین مسائلی است 
کیفیت صدای شنیده شده می پردازد، الزم  که منظر صوتی به  آنجایی 
ک منظر صوتی به وسیله انسان ها مورد ارزیابی قرار گیرد.  است نحوه ادرا
که  برای رسیدن به این مقصود از روش های مختلفی استفاده می شود 

متداول ترین آن در جامعه آماری با تعداد باال، پرسشنامه است.
و  زمــیــنــه ای3  و  محلی2  بــررســی هــای  نیازمند  صوتی  منظر  مطالعات 
ک  بررسی تأثیر ویژگی های هر سرزمین و بستر فرهنگی آن بر نحوه ادرا
پرشماری  پژوهش های  نتایج  که  ایــن  وجــود  با  اســت.  صوتی  منظر 
که منظر صوتی باید به صورت محلی بررسی و اجرا شود،  نشان داده 
کشور ایران،  اما متأسفانه این مهم در برنامه ریزی و طراحی شهرهای 
مورد غفلت واقع شده است. بنابراین به نظر ضروری می رسد مفاهیم 
موجود در این حوزه مطالعاتی، بومی سازی شده تا با مشخصات خاص 
کشور ایران و فضاهای شهری این شهرها همگون و  شهرهای اسالمی 
کالبد  گردد. در این راستا، پژوهش حاضر در پی شناسایی تأثیر  همساز 
اسالمی  شهر  فضاهای  صوتی  مناظر  کیفیت  در  فضایی  ویژگی های  و 
که به طور خاص به راسته بازارهای بازار تبریز می پردازد. بنابراین  است 

پرسش های تحقیق پیش رو را می توان به شرح زیر بیان نمود:
رفتار  در  چگونه  تبریز  بـــازار  ــازارهــای  راســتــه ب فضایی  ویــژگــی هــای   :1

کوستیکی آنها تأثیرگذارند؟ آ
تبریز  ــازار  ب راسته بازارهای  صوتی  مناظر  مطلوبیت  در  عواملی  چه   :2

دخیل هستند؟

2. چارچوب نظری
غ از شدت و بلندی آن(  کیفیت صدا )فار که به  در راستای مطالعاتی 
موسیقی  خــصــوص  در  پژوهشی  طــی   1970 ــه  ده در  مــی پــرداخــتــنــد، 
کانادایی، موری شافر4 در دانشگاه سیمون  معاصر به وسیله آهنگساز 
فریزر در ونکوور، اصطالح »منظر صوتی« برای نخستین بار مطرح شد 
)Schafer, 1993(. در راستای یکسان سازی تعاریف مفهوم منظر صوتی، 
این گونه  را  صوتی  منظر   ،)ISO( استانداردسازی  بین المللی  سازمان 
فهمیده  و  تجربه شده  یــا  ــده  درک شـ صــوتــِی  »محیِط  می کند:  تعریف 
 International Organization for( »شده توسط فرد یا افرادی در بستر

1 Soundscape 
2 Local
3 Contextual
4 R. M. Schafer

ک انسان از محیط صوتی  Standardization, 2014(. منظر صوتی با ادرا
با ویژگی های بستر، زمان،  ارتباط تنگاتنگ  معنا می یابد و همواره در 
 Brown, 2010, 2011; Maculewicz,( اســت  خــاص  فعالیت  و  مکان 

.)Erkut, & Serafin, 2016
یکی از مؤلفه هایی که در نحوه درک کردن صداهای محیط اثر می گذارد، 
که حضور  کم جمعیت حاضر در فضاهای شهری است. چرا  ترا میزان 
جمعیت، نوع به خصوصی از منبع صوتی است )Crisler, 1976(. عالوه 
بر این، جمعیت انسانی نقشی به عنوان جاذب صوت هم ایفا می کند 
)Long, 2005(. بنابراین حجم جمعیت حاضر در فضا می تواند بر نحوه 
 Meng & Kang,( کیفیت منظر صوتی مؤثر باشد ک محیط صوتی و  ادرا
2015(. مطالعات نشان داده انــد بین حجم جمعیت و سطح صدا در 
 Hayne, Rumble,( فضاهای عمومی شهری رابطه ای قوی برقرار است
Mee, 2006; Hayne, Taylor, Rumble, & Mee, 2011 &(. در بعضی 
کم جمعیت نه تنها بر شاخص های عینی  از فضاهای خاص شهری، ترا
 Z.( گفتار5 و زمان واخنش6 می تواند مؤثر باشد صدا، مانند بیان وضوح 
ک ذهنی از صدا را نیز تحت تأثیر قرار  می دهد  Zhang, 2012(، بلکه ادرا

.)J. Li & Meng, 2015; Meng & Kang, 2015(
و  ــردی  فـ ویــژگــی هــای  از  ــداری، بیش  ــ بــصــری و منظر دیـ مــؤلــفــه هــای 
همچنین عملکرد فضا بر روی چگونگی تجربه منظر صوتی تأثیرگذارند 
)J. Liu, Kang, Luo, & Behm, 2013(. بنابراین در مطالعات این حوزه 
ک منظر صوتی و مطلوبیت آن، با  که نحوه ادرا گردد  همواره باید توجه 
کیفیت زیبایی شناسی فضا، سادگی و حس  ویژگی های منظر از جمله 

.)Jeon & Hong, 2015( محصوریت ارتباط نزدیکی دارد
که مطرح  شد، آنچه در شمار بسیاری از تحقیقات  عالوه بر مؤلفه هایی 
کید قرار می گیرد، توجه به رابطه بین تراز فشار صوت7 و آسایش  مورد تأ
صوتی8، ارتباط بین حضور منابع صوتی و ترجیحات صوتی افراد و نیز 

کوستیکی فضا و میزان دلپذیری منظر صوتی است. رابطه بین رفتار آ
آسایش صوتی شاخص پایه در مطلوبیت منظر صوتی به شمار می رود و 
با بلندی صدای محیط در ارتباط مستقیم قرار می گیرد. بلندی صدای 
که معادل ذهنی تراز فشار  کی است  درک شــده9، در واقع مؤلفه ای ادرا
که به دو متغیر وابسته اســت؛ شــدت صــدای تولیدشده  بــوده  صــوت 
که سبب تشدید یا  کوستیکی فضا  توسط منابع صوتی حاضر و رفتار آ
کوستیکی است  تضعیف امواج صوتی می گردد. زمان واخنش مؤلفه ای آ
کوستیکی فضا را روشن می کند. زمان واخنش  که تا حد زیادی رفتار آ
که پس از قطع منبع صدا، تراز فشار صوت dB60 افت  مدت زمانی است 

.)Ghiabaklou, 2018( کند
کاربری مختلف، مقادیر استاندارد تراز فشار صوت و زمان  در فضاها با 
 ،)1396( ــران  ای ساختمان  ملی  مــقــررات  طبق  اســت.  متغیر  واخنش 
کز  مرا و  بازارچه ها  زمینه مجاز در فروشگاه ها،  نوفه  تراز  انــدازه  کثر  حدا
واخنش  زمــان  سازمان  همین  اســت.  دسی بل  سرپوشیده 40  تجاری 
که اندازه  کرده است. زمانی  بهینه برای این فضاها را دو ثانیه تعیین 

5 speech articulation
6 Reverberation Time (RT)
7 Sound Pressure Level (SPL)
8 Sonic comfort 
9 Perceived Sound Loudness
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غفاری و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوستیکی در فضاهای تجاری ازمقادیر استاندارد پیروی  این دو مؤلفه آ
کم است.  گفت به لحاظ عینی، آسایش صوتی در فضا حا کند، می توان 

کوستیکی  دو مؤلفه تراز فشار صوت و زمان واخنش که روشن کننده رفتار آ
فضاها هستند، به عنوان دو متغیر مهم و مؤثر در مطلوبیت صوتی، از 
بر اساس   .)Yang, Kang, & Kim, 2017( تأثیر می پذیرند هندسه فضا 
که بنا به بستر مورد مطالعه، اعم از خیابان، میدان  نتایج پژوهش هایی 
را به عنوان شاخص های مؤثر در  یا بافت شهری، مؤلفه های مختلفی 
کوستیکی  کرده اند، عوامل مؤثر بر رفتار آ کوستیکی فضاها بررسی  رفتار آ
فضاهای خردمقیاس شهری را می توان طبق جدول شماره1 خالصه کرد.
ذاتی  ماهیت  به  پرداختن  و  فضاها  کوستیکی  آ رفتار  بررسی  کنار  در 
دلپذیری  و  مطلوبیت  کـــردن  مشخص  فــضــاهــا،  در  مــوجــود  صـــدای 
می پذیرد.  انجام  کــی  ادرا و  ذهنی  ارزیابی های  اســاس  بر  صوتی  منظر 
استفاده  صوتی،  منظر  از  افراد  ک  ادرا ارزیابی  برای  روش  پرکاربردترین 
از پرسشنامه است )Zhao, Zhang, Meng, & Kang, 2018(. در اغلب 
پرسشنامه ها از آزمون شوندگان خواسته می شود منظر صوتی پیرامون 
خود را با توصیفگرهای صوتی توصیف کنند. توصیفگرهای منظر صوتی1 
معیار هایی هستند برای بیان این که مردم چگونه محیط صوتی را درک 
 .)Van Kempen, Devilee, Swart, & Van Kamp, 2014( می کنند 
مؤلفه  یک  نیز  صوتی  ترجیحات  صوتی،  منظر  توصیفگرهای  بر  عــالوه 
که تأثیر بسزا در میزان مطلوبیت مناظر صوتی فضاها دارد.  ادارکی است 
منظور از ترجیحات صوتی، آزاردهنده و یا خوشایند تلقی شدن تک تک 
 .)F. Liu & Kang, 2016( که در فضا شنیده می شوند صداهایی است 
که افراد در هر فضا ترجیح می دهند  در واقع این مؤلفه مشخص می کند 

چه صدایی را بشنوند یا نشنوند.
در پژوهش حاضر نیز تراز فشار صوت و زمان واخنش به عنوان دو متغیر 
مورد  فضاهای  کوستیکی  آ رفتار  کــردن  مشخص  بــرای  کوستیکی  آ پایه 
کی  مطالعه سنجش شده است. برای مشخص کردن میزان مطلوبیت ادرا
منظر صوتی نیز با بهره گیری از پرسشنامه، توصیفگرهای منظر صوتی و 

ترجیحات صوتی راسته بازارهای تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

3. روش شناسی و جمع آوری اطالعات 
3.1. روش شناسی

ویژگی های  بین  موجود  احتمالی  رابطه  کشف  پی  در  حاضر  پژوهش 
همچنین  و  آنها  کوستیکی  آ رفتار  و  تبریز  بازار  راسته بازارهای  محیطی 
کی و ویژگی های فیزیکی صداست. بر اساس  ارتباط بین مؤلفه های ادرا
مطالعه  مــورد  فضاهای  در  صوتی  منظر  مطلوبیت  و  کیفیت  یافته ها، 
تبیین می گردد. برای رسیدن به این هدف، جمع آوری داده های کّمی و 
کیفی، تحلیل یافته ها و در نهایت تلفیق آنها الزم است. بنابراین با توجه 
اتخاذ  پژوهش،  این  انجام  بــرای  تحقیق،  هدف  و  موضوع  ماهیت  به 

کّمی_کیفی به عنوان روش بهینه  پیشنهاد می گردد. روش 
قابل  کیفی  و  کــّمــی  دســتــه  دو  در  کلی  طـــور  بــه  تحقیق،  ــای  ــ داده هـ
که نحوه جمع آوری هر دو قسم از داده ها به صورت  دسته بندی هستند 
ــراز فشار صــوت و زمــان واخــنــش، دو  ت تجربی صــورت پذیرفته اســت. 
کوستیکی  کّمی ارزیابی شده در پژوهش برای روشن شدن رفتار آ مؤلفه 
کوستیکی2 و زمان  فضاها هستند. تراز فشار صوت با استفاده از دوربین آ
واخنش با صوت سنج B&K 2260 3به تفکیک فرکانس ها برداشت شده 
کی افراد حاضر در فضا از منظر  است. داده های کیفی، مبّین وضعیت ادرا

که از طریق پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شده است. صوتی است 
پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق، به ارزیابی ذهنی از آسایش صوتی، 
میزان بلندی صدا، نحوه توصیف مناظر صوتی و ترجیحات صوتی افراد 
از  آمارِی مستخرج  تحلیل های  پرداخته است.  راسته بازارها  در  حاضر 
کی منظر صوتی راسته بازارها از دیدگاه  پرسشنامه ها، گویای وضعیت ادرا
کوستیکی راسته بازارها قرار  افراد است و در تطبیق با تحلیل  وضعیت آ
فشار  تــراز  عینی  مقادیر  که  می گردد  مشخص  مرحله  این  در  می گیرد. 
کوستیکی راسته بازارهاست، با  که نشانگر رفتار آ صوت و زمان واخنش 
کیفیت منظر صوتی  ارزیابی ذهنی افراد از آسایش صوتی، بلندی صدا و 
عدم  یا  و  تطابق  مــی گــردد  روشــن  همچنین  اســت.  مطابق  حد  چه  تا 
کلی عوامل دخیل در مطلوبیت مناظر صوتی  تطابق احتمالی و به طور 
مدل  اســت.  گرفته  قــرار  عواملی  چه  تأثیر  تحت  تبریز،  راسته بازارهای 

تحقیق در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.
کوستیکی فضاهای خردمقیاس شهری جدول شماره1: عوامل مؤثر بر رفتار آ
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1 Soundscape descriptors
2 ACAM 100 Acoustic Camera
3 Bruel & Kjaer 2260
کوستیک و منظر صوتی مورد  کشور انحصارًا در دانشگاه هنر اسالمی تبریز موجود بوده و در پژوهش های حوزه آ کوستیکی و صوت سنج B&K 2260 در بین دانشگاه های  دوربین آ

استفاده قرار می گیرد. 



3.2. موقعیت مورد مطالعه
حضور  عــدم  اســت.  خاصی  ویژگی های  واجــد  تبریز  ــازار  ب صوتی  منظر 
از برجسته ترین ویژگی های آن  بازار یکی  ترافیک شهری و نوفه آن در 
که فضاهای مرکزی  گسترده بودن و پهنه وسیع بازار سبب شده  است. 
صوتی  منابع  باشند.  صنعتی  شهرهای  معمول  نوفه  هرگونه  از  عــاری 
غالب در فضاهای مختلف، عمومًا همهمه صداهای انسانی در فضاهای 
سرپوشیده از جمله راسته بازارهاست. تصویر شماره2 موقعیت قرارگیری 
بازار سرپوشیده تبریز را در شهر و نسبت آن به خیابان های اصلی مجاور 

نشان می دهد.

3.3. انتخاب فضاهای مورد مطالعه
که  هستند  تبریز  ــازار  ب در  واقــع  فضایی  گونه   اصلی ترین  راسته بازارها 
ستون فقرات بازار به شمار می روند. در این پژوهش سه مورد از آنها به 
عنوان نمونه های موردی در نظر گرفته شده اند. انتخاب راسته بازارهای 
که  آن  نخست  است.  پذیرفته  انجام  مبنا  سه  اساس  بر  مطالعه  مورد 
پرازدحام  خیابان های  از  فاصله  لحاظ  به  نظر  مــورد  راسته بازارهای 
با  همجواری  احتمالی  اثر  تا  باشند  داشته  متفاوتی  وضعیت  مجاور، 
خیابان و صدای آن در مناظر صوتی آنها بررسی شود. در تصویر شماره3 

موقعیت قرارگیری سه راسته بازار قابل مشاهده است.

تصویر شماره1: مدل تحقیق

تصویر شماره3: موقعیت قرارگیری سه راسته بازار مورد مطالعه در بازار بزرگ تبریزتصویر شماره2 : موقعیت قرارگیری بازار سرپوشیده تبریز در شهر

غفاری و دیگران
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دومین مبنای انتخاب، شاخص حجم است. طبق نظریات سابین1 و 
کوستیک هستند،  آ و  کّمی صوت  پایه گذاران معادالت  از  که  ایرینگ2 
کوستیک  آ مطالعات  شــاخــص هــای  اصــلــی تــریــن  از  حــجــم،  شــاخــص 
در  پیک  ســاعــات  در  جمعیت  ــام  ازدحـ مــیــزان  معیار،  سومین  ــت.  اس
کوچک، متوسط و  راسته بازارهاست. بنابراین سه راسته بازار با حجم 
باالفصل  باال در حوزه  با حجم  امیر  راسته بازار  انتخاب شده اند؛  بزرگ 
کم، راسته بازار سراجان با حجم میانه در  خیابان جمهوری با ازدحام 
قلب بازار و با ازدحام متوسط و راسته بازار بلورفروشان )قیزبسدی بازار( 
واقــع  در  ــاالی جمعیت.  ب ــام  ازدحـ بــا  و  بـــازار  مرکز  در  و  پایین  بــا حجم 
کم ازدحام ترین، بلورفروشان،  کم جمعیت،  از لحاظ ترا راسته بازار امیر 

شماره2  جــدول  در  دارد.  میانه  وضعیتی  ســراجــان  و  پــرازدحــام تــریــن 
کالبدی و محیطی  نقشه های سه راسته بازار مورد مطالعه و ویژگی های 

آنها به تفصیل بیان شده است.

3.4. جمع آوری اطالعات
3.4.1. برداشت داده های عینی

در تحقیق حاضر، تراز فشار صوت و زمان واخنش به عنوان مؤلفه های 
نحوه  ادامــه  در  که  گرفته اند  قــرار  ارزیــابــی  مــورد  کوستیکی  آ انـــدازه ای 

برداشت هر یک تشریح می گردد.

گی های کالبدی و محیطی راسته بازارهای مورد مطالعه )نقشه ها: مهندسین مشاور عمارت خورشید( جدول شماره2: ویژ
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ابعادمقطعپالن و موقعیت های اندازه گیریموقعیت در بازار

SPL گیری ▲ موقعیت اندازه 
RT گیری ▲موقعیت اندازه 

طول 137 متر
عرض 4/5 متر
ارتفاع 6/5 متر

کم جمعیتمصالح تشکیل دهنده جداره هانسبت عرض به ارتفاعحجم میزان روشناییکاالی عرضه شدهمیزان ترا
مطلوب و شکیلطال و جواهراتکمآجر با بندکشی گچی1 به 40071/5 مترمکعب
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ست
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ابعادمقطعپالن و موقعیت های اندازه گیریموقعیت در بازار

SPL گیری ▲ موقعیت اندازه 
RT گیری ▲موقعیت اندازه 

طول 122 متر
عرض 4 متر

ارتفاع 6/5 متر

کم جمعیتمصالح تشکیل دهنده جداره هانسبت عرض به ارتفاعحجم میزان روشناییکاالی عرضه شدهمیزان ترا
متوسطکاغذ، پالستیک، نخ و پشممیانهآجر با بندکشی گچی1 به 31721/5 مترمکعب
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ابعادمقطعپالن و موقعیت های اندازه گیریموقعیت در بازار

SPL گیری ▲ موقعیت اندازه 
RT گیری ▲موقعیت اندازه 

طول 88 متر
عرض 4 متر
ارتفاع 8 متر

کم جمعیتمصالح تشکیل دهنده جداره هانسبت عرض به ارتفاعحجم میزان روشناییکاالی عرضه شدهمیزان ترا
متوسطفرش، پرده، منسوجاتزیادآجر با بندکشی گچی1 به 29952مترمکعب

2 Wallace Clement Sabine
: )Office of National Building Regulations, 2017( معادله سابین برای محاسبه زمان واخنش

3 Carl Ferdinand Eyring 
:)Office of National Building Regulations, 2017( معادله ایرینگ برای محاسبه زمان واخنش

در دو رابطه فوق؛ T: زمان واخنش بر حسب ثانیه / S: مجموعه سطوح اتاق بر حسب مترمربع / V: حجم فضا بر حسب مترمکعب / A: سطح معادل جذب کننده های اتاق بر حسب 
e لگاریتم در پایه :ln / ضریب جذب میانگین اتاق :α / جذب طولی هوا بر حسب متر به توان منفی یک :m / مترمربع
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)SPL( تراز فشار صوت •
تراز فشار صوت، به لحاظ فیزیکی، اندازه لگاریتمی فشار صوت مؤثر صدا 
اندازه مرجع، مجموعه   .)Farina, 2013( اندازه مرجع است  به  نسبت 
آستانه شنوایی انسان برای یک فرد جوان در بسامد هزار هرتز است. 
کی، با مفهوم بلندی صدا در ارتباط است  تراز فشار صوت به لحاظ ادرا
از  که  است  کارآمدی  ابــزار  از  یکی  کوستیکی  آ دوربین   .)Long, 2005(
کرده و در بازه های فرکانسی مختلف، تراز  محیط تصویربرداری صوتی 
کوستیکی  گیری می کند. در این پژوهش از دوربین آ فشار صوت را اندازه 
صوت  فشار  ــراز  ت انــدازه گــیــری  ــرای  ب  ACAM 100 Acoustic Camera
که با تصویربرداری صوتی طی برداشت های  راسته بازارها استفاده شده 
یک دقیقه ای انجام پذیرفته است. این دستگاه شامل چهل میکروفون 

صوتی، یک دوربین نوری و رابط های متصل شونده به رایانه است.
)RT( زمان واخنش •

زمان واخنش در نقاط مرکزی راسته بازارها به تفکیک طیف فرکانسی 
طریقی  به  فضا  هر  کوستیکی  آ رفتار  در  که  عواملی  و  شده  اندازه گیری 
دخیل هستند، در هر یک از راسته بازارها به صورت مجزا شناسایی شده 
اند. برای اندازه گیری زمان واخنش، از مجموعه بلندگوی چند وجهی1، 

آمپلی فایر2 و صوت سنج B&K 2260 استفاده شده است.

3.4.2. برداشت داده های ذهنی
شمار زیادی از محققان با استفاده از ارزیابی های روان شناختی، به بررسی 
کی صدا  کی منظر صوتی پرداخته اند. از جمله مؤلفه های ادرا وضعیت ادرا
می توان به خوشایندی، خاطره انگیزی، احساس امنیت، بلندی صداها 
کرد. انواع منابع صوتی نیز در رابطه با مؤلفه های  و آسایش صوتی اشاره 

.)Axelsson, Nilsson, & Berglund, 2010( کی صدا هستند ادرا
در تحقیق حاضر، چهار مؤلفه ذهنی منظر صوتی از طریق پرسشنامه 
صدا،  بلندی  از  عبارتند  که  شــده  ارزیــابــی  لیکرت  پنج تایی  طیف  در 
که خود  آسایش صوتی، ترجیحات صوتی و توصیفگرهای منظر صوتی 
شامل  که  صوتی  منظر  توصیفگرهای  اســت.  توصیفگر  هفت  شامل 
جفت صفت های متضاد با هم هستند، عبارتند از جالب/خسته کننده، 
قشنگ/زشت،  خوشایند/ناخوشایند،  دوست داشتنی/بیزارکننده، 
ک/میرا.  امن )آسودگی(/ناامن )ترس(، انرژی بخش/کسل کننده و پژوا
ارزیابی افراد از رغبت برای شنیدن یا نشنیدن یک صدای به خصوص، 
معمولی،  خوشایند،  خوشایند،  )خیلی  گزینه ها  بین  زدن  عالمت  با 
آزاردهنده و خیلی آزاردهنده( در مقابل هر منبع صوتی صورت می گیرد 

که نشانگر ترجیحات صوتی هر راسته بازار است.
آلفای  و  بررسی  نمونه   40 تعداد  با  پیش آزمونی  با  پرسشنامه  روایــی 
که در هر فضا )هر  افــرادی  کرونباخ 0/913 محاسبه شده است. تعداد 
در  مورگان  جدول  از  استفاده  با  کرده اند،  پر  را  پرسشنامه  راسته بازار( 
ساعت پیک حضور افراد مقرر شده است. ساعت پیک با حضور محقق 
کسبه بازار مشخص شده است.  بدین  در محل و مشاهده و پرسش از 
سراجان  راسته بازار  نفر،   47 بــزرگ(  )فضای  امیر  راسته بازار  در  ترتیب 
کوچک( 64 نفر  )فضای میانی( 54 نفر و راسته بازار بلورفروشان )فضای 

گرفته اند. مورد آزمون قرار 

1 BAS001 Omni directional Source
2 Amplifier

4. یافته های حاصل از پژوهش
4.1. یافته های عینی

و  ســراجــان  امیر،  راســتــه بــازار  سه  کوستیکی  آ رفتار  تبیین  راســتــای  در 
بــه عنوان  زمــان واخــنــش  و  تــراز فشار صــوت  بــلــورفــروشــان، دو مؤلفه 
که اطالعات و تحلیل های مربوط  متغیرهای عینی اندازه گیری شده اند 

به هریک در ادامه تشریح می گردد.

4.1.1. تراز فشار صوت
مفصلی  نقاط  در  راسته بازارها  از  یک  هر  در  صوت  فشار  تــراز  مقادیر 
در  کــه  شــده  انــدازه گــیــری  کوستیکی  آ دوربــیــن  توسط  چــارســوق هــا  و 
راسته بازارها  از  یک  هر  در  است.  بررسی  قابل  مختلف  فرکانس های 
شده  محاسبه  فرکانس  تفکیک  به  صوت  فشار  تراز  میانگین  مقادیر 
بلندی  نرمال همترازی  با نمودار  و نمودارهای هر یک در تطبیق آن 
گراف های مربوط  صداBarr & Buckley, 2011( 3( ترسیم شده است. 
به مقادیر تراز فشار صوت در سه راسته بازار امیر )A(، سراجان )B( و 
شماره4  تصویر  در  صدا  همترازی  نمودار  به  نسبت   )C( بلورفروشان 

ترسیم شده است.
نرمال  نمودار  با  امیر  بــازار  راسته  در  صوت  فشار  تــراز  مقادیر  تطبیق  با 
از  کمتر  با فرکانس  که صداها  بلندی صدا مشاهده می گردد  همترازی 
واقــع شنیده  و در  انسان هستند  ج در محدوده شنوایی  90 هرتز خــار
شنوایی  محدوده  در  صداها  هرتز،  تا 10هــزار  فرکانس 90  از  نمی شوند. 
همگی   1700 حــدود  تا   300 مــحــدوده  از  غیر  به  گرفته اند.  قــرار  انسان 
یــادشــده،  مــحــدوده  دارنـــد.  فــون   40 از  کمتر  شدتی  هرتز  فرکانس ها 
مسئله  این  می گردد.  شامل  را  انسانی  گفتار  به  مربوط  فرکانس های 
گفتار انسانی، صدای غالب در راسته بازار امیر است  که  نشان می دهد 
ک می گردد. بیشترین تراز فشار صوت مربوط  که به صورت همهمه ادرا
تقریبًا معادل 52  که  با 53 دسی بل است  برابر  و  فرکانس 500 هرتز  به 
است  آرام  آب  جوی  یک  معادل  صدایی  تــراز،  میزان  این  اســت.  فون 
فاصله  و  نیست  انسانی  آسایش  برهم زننده  و   )Ghiabaklou, 2018(
کرد به لحاظ  بنابراین می توان اذعان  کی دارد.  با آستانه دردنا زیادی 

آسایش صوتی، راسته بازار امیر فضایی آرام )Ibid( است.
گراف مربوط به میانگین مقادیر تراز فشار صوت راسته بازار سراجان، در 
که  گراف نرمال، تداخل دارد. این بدان مفهوم است  فرکانس 100هرتز با 
کمتر از 100هرتز در این راسته بازار شنیده نمی شود. فواصل  صداهای زیر 
که به سختی  کمتر از 10فون هستند  100 تا 150 هرتز و 8 تا 10 هزار هرتز نیز 
قابل شنیدن هستند. بیشترین مقادیر مربوط به محدوده 400 تا 1000 
از 47 فون است. این محدوده  کمتر  از 40 فون و  که بیش  هرتز است 
که نشان می دهد صدای غالب در  متعلق به بازه صدای انسانی است 
گفتار است. بیشترین مقدار تراز فشار  راسته بازار سراجان نیز از جنس 
صوت در راسته بازار سراجان 47 دسی بل در فرکانس 600هرتز است و 
صدایی معادل جوی آب آرام )Ibid( به شمار می رود. تحلیل مقادیر تراز 
این  نشانگر  ساعات  پرازدحام ترین  در  سراجان  راسته بازار  صوت  فشار 
کاماًل  که این راسته بازار از لحاظ آسایش صوتی، در زمره فضاهای  است 

آسوده و آرام قرار می گیرد.

3 The normal equal-loudness-level contours

غفاری و دیگران
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گراف مربوط به میانگین مقادیر تراز فشار صوت در راسته بازار  تداخل 
که فرکانس  که صداهایی  کی از آن است  بلورفروشان با نمودار نرمال، حا
که فرکانس  کمتر از 100 هرتز است، شنیده نمی شوند و صداهایی  آنها 
گرفته ، به سختی قابل شنیدن  آنها در بازه 100 تا 130 و 8 تا 9 هزار قرار 
هستند. بیشترین تراز فشار صوت اندازه گیری شده در این راسته بازار، 50 
کلی، مقادیر باالی  دسی بل در فرکانس 500 و 600 هرتز است. به صورت 
به  که مربوط  تا 1400 هرتز است  فرکانسی 380  بازه  به  40 فون مربوط 
کمتر از 50 فون دارد. با این تحلیل  گفتار انسان است و شدتی  صداهای 
گفت راسته بازار بلورفروشان نیز جزو فضاهای آرام و آسوده به  می توان 
که شدت صدای شنیده شده در آن چیزی مابین صدای  شمار می آید 

ناحیه مسکونی بدون ترافیک و جوی آب آرام )Ibid( است.

4.1.2. زمان واخنش
موقعیت استقرار منبع صوتی در راسته بازار امیر برای اندازه گیری زمان 
به  از طریق دو داالن  را  امیر  راسته بازار  که  واخنش، چهارسوقی است 
زمان  اندازه گیری  می کند.  متصل  امیر  ســرای  و  پشتی  امیر  راسته بازار 
واخنش در یک موقعیت باالفاصله از بلندگو و دو حالت فاصله 12 متری 
پذیرفته  انجام  راسته بازار  محور  امتداد  در  جنوب  و  شمال  سمت  به 
است. در جدول شماره3 مقادیر زمان واخنش در موقعیت های مختلف 

نشان داده شده است.

جدول شماره3: مقادیر زمان واخنش در راسته بازار امیر
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نمودار مقادیر زمان واخنش به تفکیک فرکانسنقاط استقرار بلندگو و صوت سنج

توضیحات
- گنبد پوشاننده چهارسوق، در حبس فرکانس ها تأثیر کاماًل مشخصی دارد.

- زمان واخنش در برخی فرکانس های زیر به علت تأثیر شیشه های ویترین های حجره ها به طرز غیرقابل قبولی باال می رود.

تصویر شماره4: تراز فشار صوت در راسته بازار امیر )A(، سراجان )B( و بلورفروشان )C( نسبت به نمودار همترازی صدا

مشخص  روشنی  به  امیر  راسته بازار  در  واخنش  زمــان  مقادیر  نمودار 
می کند که نابسامانی هایی که ویترین های شیشه ای در کالبد راسته بازار 
که زمان واخنش در راسته بازار امیر از الگوی  ایجادکرده اند، باعث شده 
مشخص و قابل پیش بینی تبعیت نکند. شیشه از جمله مصالحی است 
که به شدت باعث پخشایش صدا در محیط می گردد. خصوصًا زمانی 
وضعیت  ایجاد  باعث  نباشد،  مشخصی  نظم  تابع  آن،  از  استفاده  که 
کالبد  واقع  در  می گردد.  فضا  واخنش  زمان  نمودارهای  در  نامشخص 
که به لحاظ فرم و مصالح می تواند رفتار  اصیل راسته بازار طوری است 
کند و با حبس فرکانس های صدا، مانع از  کوستیکی مناسبی را ایجاد  آ

گفت وگو شود؛ اما  ایجاد همهمه و نوفه حاصل از فعالیت های انسانی و 
این مسئله به شدت تحت تأثیر حضور عناصر جدید و الحاقی در فضا 

گرفته است. قرار 
که در انتهای راسته بازار سراجان قرار دارد و  به علت واقع شدن پیچی 
کوستیکی این راسته بازار، در چهار  برای روشن شدن تأثیر آن بر رفتار آ
نقطه از این فضا بلندگو استقرار یافته و در حاالت مختلف اندازه گیری 
نمودارهای  شماره4  جــدول  در  اســت.  پذیرفته  انجام  واخنش  زمــان 

مقادیر زمان واخنش راسته بازار سراجان قابل مشاهده است.

غفاری و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول شماره4: مقادیر زمان واخنش در راسته بازار سراجان
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نمودار مقادیر زمان واخنش به تفکیک فرکانسنقاط استقرار بلندگو و صوت سنج

توضیحات

گرفته، مقادیر زمان واخش تقریبًا یکسان است. در واقع فضا رفتار مشابهی را نشان می دهد. که صوت سنج در فواصل یکسان از منبع صوتی قرار  - در دو حالت مشابه 
ک های فضا عمل می کند. کاوا - خصوصیات محیطی این راسته بازار در راستای حذف امواج صوتی از طریق حبس فرکانسی در حفره ها و 
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نمودار مقادیر زمان واخنش به تفکیک فرکانسنقاط استقرار بلندگو و صوت سنج

توضیحات

کند. در واقع آشفتگی مشاهده شده ناشی از تغییرات شدید در نظم و الگوی  کوستیکی فضا هم تغییر  کالبدی در قالب انحنا و پیچ در مسیرها، سبب می شود رفتار آ - تغییرات 
کالبد راسته بازار است. مشخص 
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نمودار مقادیر زمان واخنش به تفکیک فرکانسنقاط استقرار بلندگو و صوت سنج

توضیحات

ک قابل پیش بینی نیست. - نموداری دندانه ای فرکانس 250 تا 2500 هرتز نشان می دهد، در این بازه فرکانسی در شدت پایین، رفتار فضا در ایجاد پژوا
کرده است. کامل حذف  کاغذفروشان را به طور  - چهارسوق، در هر سه شدت صدا، سه فرکانس از امواج صوتی ساطع شده از ابتدای بازار 
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نمودار مقادیر زمان واخنش به تفکیک فرکانسنقاط استقرار بلندگو و صوت سنج

توضیحات

- در صداهای بسیار زیر، پدیده تشدید صدا مشاهده می شود. ولی از آنجایی که در شرایط واقعی شدت صداهای زیر در راسته بازار بسیار پایین است، همهمه ای ناشی از 
صداهای با فرکانس پایین ایجاد نمی شود.

- در دو سوی راسته بازار سراجان، در حالتی که منبع صوتی و گیرنده صدا بسیار نزدیک به هم هستند، رفتار آکوستیکی کاماًل مشابه به هم است.

غفاری و دیگران
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که  از آن است  کی  اندازه گیری های انجام شده حا از  یافته های حاصل 
در تمامی شدت صداها و در فواصل مختلف از منبع صوتی در هر دو 
کوستیکی فضا یکسان و در جهت حذف و تضعیف امواج  جهت، رفتار آ
صوتی، به خصوص فرکانس های باالست. در برخی از فرکانس های زیر، 
تشدید صدا مشاهده می گردد که به علت کم بودن شدت آنها در شرایط 
ک و همهمه در راسته بازار نیستند. در واقع در  واقعی، قادر به ایجاد پژوا
طول راسته بازار در فواصل مشترک از منابع صوتی، همهمه شنیده شده 
فرکانسی  زمان واخنش در طیف  انــدازه  که  یکسانی دارد. چرا  کیفیت 

تقریبًا یکسان است.
در سراسر راسته بازار سراجان، شکل و مصالح تشکیل دهنده پوسته فضا 
یکسان بوده و فرم کلی آن، تکرار مدوالر و منظمی از طاق و گنبدهاست. 
که در انتهای این بازار قرار دارد، این الگوی تکرارشونده را  ولی پیچی 
دستخوش تغییر جدی می کند. در واقع بر هم خوردن نظم مدوالر در 
با  یکنواخت فضا در مواجهه  رفتار  باعث می شود  یک فضای همگن، 

گردد. امواج صوتی نیز دچار تغییر 
ابتدای  که  اندازه گیری  نقطه  دو  در  واخنش  زمان  مقادیر  دو  مقایسه 
ج از انحنا را شامل می شود، نشانگر این است  انحنا و نقطه انتهایی خار
کاماًل واضح و مشخص بر رفتار  کالبد فضا به طور  که تغییرات عمده در 
ک در طول مسیر  کوستیکی فضا تأثیر می گذارند. به عبارتی میزان پژوا آ
کمتر و یا بیشتر احساس  متفاوت بوده و بالتبع همهمه شنیده شده 
همه  خصوص  در  ک  پـــژوا پدیده  که  ایــن  علت  به  طرفی  از  مــی شــود. 
فرکانس های مسیر نیز یکسان نیست، جنس همهمه شنیده شده )بم 

یا زیر( نیز متفاوت است.
که  محل استقرار منبع صوتی در راسته بازار بلورفروشان در مفصلی است 
کاروانسرای گرجی لر  راسته بازار را به داالن قندفروشان و داالن منتهی به 
متصل می کند. در جدول شماره5 مقادیر زمان واخش این راسته قابل 

مشاهده است.

جدول شماره5: مقادیر زمان واخنش در راسته بازار بلورفروشان
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نمودار مقادیر زمان واخنش به تفکیک فرکانسنقاط استقرار بلندگو و صوت سنج

توضیحات

- فضا رفتار مشابهی را در دو جهت مقابل از منبع صوتی، نشان می دهد.
کیفیت همگونی دارد. که شنیده می شود به علت مشابه بودن زمان واخنش در طیف فرکانسی،  - در طول راسته بازار در فواصل مشترک از منابع صوتی، همهمه ای 

تکرار منظم الگوهای فرمی در راسته بازار بلورفروشان، سبب بروز رفتار 
کوستیکی همگون در طول فضا  می گردد. اندازه گیری زمان واخنش  آ
در  یکسانی  نسبتًا  ک  پــژوا که  می دهد  نشان  مختلف،  شدت های  در 
که  حاالتی  در  مشابهت  ایــن  مــی گــردد.  ایجاد  متختلف  فرکانس های 

فاصله از منبع صوتی یکسان است، بیشتر مشاهده می گردد.
که از تحلیل اندازه گیری های زمان واخنش در سه راسته بازار  با فهمی 
کرد تکرار  امیر، سراجان و بلورفروشان به دست می آید، می توان اذعان 
مدول های فرمی در طراحی راسته بازارها می تواند سبب شکل گیری منظر 
گردد و تغییرات فرمی در پوشش سقف یا  صوتی یکسان در طول مسیر 

گردد. جداره ها، باعث ایجاد تنوع و یا تفاوت در همهمه حاضر در صدا 

4.2. یافته های ذهنی
که پیش تر بیان شد، در این پژوهش ارزیابی های ذهنی بر  همان طور 
کی صدا، آسایش صوتی، هفت توصیفگر  اساس بلندی [یا آهستگی] ادرا
گرفته است. در جدول شماره6  منظر صوتی و ترجیحات صوتی انجام 
که آزمون شوندگان در هر راسته بازار به آهستگی صدا،  میانگین امتیازی 
از توصیفگرهای  کلی منابع صوتی و هر یک  آسایش صوتی، مقبولیت 
ادامـــه،  در  اســـت.  مشاهده  قــابــل  ــد،  ــ داده انـ اختصاص  صــوتــی  منظر 
مقبولیت منابع صوتی به صورت مجزا در قالب نمودارهای ترجیحات 

صوتی تشریح می گردد.

جدول شماره6: میانگین امتیاز آهستگی صدا، آسایش صوتی توصیفگرهای منظر صوتی به تفکیک راسته بازارها
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2/11 3/85 4/15 4/17 4/11 3/97 3/87 3/06 3/38 3/19 راسته بازار امیر

2/91 3/09 3/54 3/49 3/04 3/43 2/75 3/03 3/08 2/95 راسته بازار سراجان

2/94 3/26 3/69 3/67 4/02 3/67 3/42 3/14 3/18 3/00 راسته بازار بلورفروشان

غفاری و دیگران
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4.2.1. ترجیحات صوتی
که افراد در هر فضا، بنا به اقتضای  ترجیحات صوتی بدین مفهوم است 
زمانی و مکانی، ترجیح می دهند چه صدایی را بشنوند و یا نشنوند. در 

مورد  راسته بازارهای  در  حاضر  افــراد  صوتی  ترجیحات  شماره5  تصویر 
مطالعه بررسی شده است.

)C( و بلورفروشان )B( سراجان ،)A( تصویر شماره5: ترجیحات صوتی در راسته بازار امیر

صدا  مطلوب ترین  امتیاز 3/55  با  رفتن  راه  صدای  امیر  راسته بازار  در 
شده است.  شناسایی  نامطلوب ترین   1/98 امتیاز  با  موتورسیکلت  و 
کردن افراد )3/40( تقریبًا  همهمه راسته بازار )3/30( و صدای صحبت 
از مطلوبیت یکسانی برخوردارند و تفاوت چندانی با مطلوب ترین صدا 
و راه رفتن، ندارند. در واقع سه صدای عمده در راسته بازار )راه رفتن، 
کردن و همهمه( نسبتًا به یک میزان مقبولیت دارنــد؛ ولی با  صحبت 
تفاوت  )موتورسیکلت(  راســتــه بــازار  در  حاضر  صــدای  آزاردهــنــده تــریــن 

چشمگیری دارند.
منابع صوتی حاضر در راسته بازار امیر، چهار منبع عمده هستند. از این 
کردن و همهمه(، صدای پهنه ای در  میان سه منبع )راه رفتن، صحبت 
سراسر راسته بازار ایجاد می کنند و میزان مقبولیت یکسانی نیز دارند. در 
واقع سه صدای عمده فضا، از نوع پهنه ای بوده و صدای پس زمینه ای1 
که  را ایجاد می کنند. اما صدای موتور سیکلت یک صدای خطی است 
گهانی در فضا ایجاد شده و از بین می رود. در واقع یک صدای  به طور نا
عالمتی2 است و آزاردهنده ترین صدای حاضر در راسته بازار امیر به شمار 

می رود.
و  صــدا  مطلوب ترین   4/30 امــتــیــاز  بــا  اذان  ســراجــان  ــازار  راســتــه ب در 
شده است.  شناسایی  نامطلوب ترین   1/78 امتیاز  با  موتورسیکلت 
فرهنگی  و  اجتماعی  لحاظ مذهبی،  به  که  نشانه ای3  واقع صدای  در 
بی معنا  و  عالمتی  ــدای  صـ و  صـــدا  مطلوب ترین  اســـت،  نقش انگیز 
ــازار  ب راســتــه  پس زمینه ای  صــداهــای  مــی گــردد.  تلقی  نامطلوب ترین 
کردن )3/25(، همهمه راسته بازار )2/93( و راه رفتن )3/41(  صحبت 
خرید  صــدای  دارنـــد.  قــرار  وضعیت  یک  در  تقریبًا  مطلوبیت  لحاظ  از 
کــه تا  ــدای نشانه ای محسوب مــی گــردد  کــی نیز یــک ص یــا خــورا چــای 
حدودی )3/44( مطلوب تر از صداهای پس زمینه است. صدای اخطار 
انداختن وسیله  و  تکان دادن  و  گاری )2/51(  یااهلل! )2/94(، صدای 
گهانی به صورت خطی  که ظهوری نا )2/69( صداهای عالمتی هستند 
و  داشته  یکدیگر  به  نزدیک  امتیازاتی  صداها  ایــن  دارنـــد.  نقطه ای  و 

1 Keytones (Truax, 1999)
2 Soundsgnal (Truax, 1999)
3 Soundmark (Truax, 1999)

آزادهنده تلقی می شوند.
کردن  صحبت  پس زمینه،  صــداهــای  نیز  بلورفروشان  راســتــه بــازار  در 
لحاظ  به  که   )3/20( رفتن  راه  و   )3/08( راسته بازار  همهمه   ،)3/11(
یکسانی  نسبتًا  مقبولیت  می روند،  شمار  به  پهنه ای  صــدا،  گستردگی 
این  در  دارنــد.  را  مقبولیت  میزان  باالترین  نشانه ای  صداهای  دارنــد. 
و   )3/43( غذا  و  چای  فــروش  و  نقطه ای  صــدای   )4/46( اذان  میان 
موسیقی4 )3/96( صداهای خطی به شمار می روند. صداهای عالمتی 
کمترین ترجیح صوتی و امتیازات نزدیک به هم برخوردارند. در این  از 
گاری )2/52( صدای خطی و جابه جایی یا  میان اخطار یاهلل )3/03( و 

انداختن بار )2/56( صدای نقطه ای به شمار می روند. 

5. بحث
کوستیکی راسته بازارها 5.1. تبیین رفتار آ

تابع  الزامًا  آن  راسته بازارهاست و شدت  انسانی، صدای غالب  • گفتار 
کم جمعیت نیست. ترا

نمودار تراز فشار صوت در راسته بازار امیر )A(، سراجان )B( و بلورفروشان 
فشار  تــراز  مقادیر  می دهد  نشان  صدا  همترازی  نمودار  به  نسبت   )C(
الگوی  فرکانسی،  طیف  در  مطالعه،  مــورد  بـــازار  راسته  سه  در  صــوت 
یکسانی در فــراز و فــرود دارنــد. در واقــع صعودی یا نزولی بــودن مقدار 
SPL در هر بازه، در هر سه راسته بازار یکسان است. در هر سه راسته بازار 
صداهای زیرتز از 100 هرتز شنیده نمی شود و زیرتر از 200 و بم تر از 6000 
هرتز به سختی شنیده  می شود. بیشترین مقادیر SPL نیز مربوط به بازه 
400 تا 1500هرتز است. بازه فرکانسی 250 تا 4000 هرتز محدوده ای است 
که به راحتی شنیده  که تراز فشار صوت در آن بین 30 تا 50 فون است 
فرکانسی،  مــحــدوده  ایــن  نمی شود.  انسان  گــوش  آزار  موجب  و  شــده 
راسته بازارها  غالب  صدای  می دهد  نشان  که  است  انسانی  گفتار  بازه 
که با ارزیابی های ذهنی نیز مطابقت دارد.  گفتار انسانی بوده  مربوط به 
کم ازدحام ترین راسته بازار  راسته بازار امیر پرسروصداترین و در عین حال 

که موسیقی در  4 قرار دادن موسیقی در دسته صداهای خطی به این دلیل است 
فضاهای مختلف بازار، نه از نقطه ای مشخص، بلکه به وسیله فروشندگان دوره گرد آثار 

موسیقی پخش می شود.

غفاری و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متوسط  جمعیت  کم  ترا و  سروصداترین  کم   سراجان  و  مطالعه  مــورد 
بلورفروشان  راسته بازار  مطالعه شده،  راسته بازار  پرازدحام ترین  است. 
دارد.  دیگر  راسته  دو  مابین  وضعیتی   SPL مقادیر  لحاظ  به  که  است 
گفتار  که صدای غالب در راسته بازارها  بنابراین مشاهده می شود با این 
انسانی است، اما مقادیر تراز فشار صوت الزامًا در رابطه مستقیم با میزان 

جمعیت حاضر در راسته بازار قرار ندارد.
· زمان واخنش راسته بازاراها الزامًا تابع اندازه حجم فضا نیست.

بنا به فرمول محاسبه زمان واخنش13و14، این مقدار در رابطه مستقیم 
با حجم قرار دارد. در واقع در شرایط برابر از لحاظ مصالح پوسته های 
 Office of( فضا، با افزایش حجم بایستی زمان واخنش نیز بیشتر شود

.)National Building Regulations, 2017
در بین راسته بازارهای مورد مطالعه، راسته بازار امیر با چهار هزار وهفت 
سه  سراجان  راسته بازاران  حجم  دارد.  را  حجم  بیشترین  مکعب  متر 
راسته بازار  سه  هر  فرم  است.  و 995  هزار  دو  بلورفروشان  و  و 172  هزار 
گنبد های  و  تویزه  و  از طاق  تکرارشونده  الگوهای  و طبق  بوده  مشابه 
بتن  با  فضا  سه  هر  کف سازی  شده اند.  تشکیل  سقف  پوشش دهنده 
که نقش اساس در زمان  انجام شده و مصالح پوشش دهنده جداره ها 
را  راسته بازار  این سه  که  آنچه  گچی است.  بند  با  آجر  واخنش دارنــد، 
کار رفته  کالبدی متمایز می کند، سطوح شیشه ای به  از لحاظ ویژگی 
شیشه ای  برآمده  ویترین های  امیر  راسته بازار  سراسر  در  آنهاست.  در 
انتظام راسته بازار را بر هم زده اند. در راسته بازار بلورفروشان نیز سطوح 
شیشه ای وسیعی برای جداسازی فضای حجرات از راسته بازار الحاق 
بسیار  شیشه ای  سطوح  سراجان  راســتــه بــازار  میان  ایــن  در  شــده انــد. 
کرده  کمتری دارد و بیش از دو راسته بازار دیگر حالت اصلی خود را حفظ 
که بدون ویترین شیشه ای هستند،  است. حجرات راسته بازار سراجان 
کرده و با حبس امواج صوتی  ایفا  را  ک  کاوا به مثابه حفره هایی نقش 

کاهش زمان واخنش می گردند. سبب 
تحقیق،  ایــن  در  ــازار  راســتــه ب حجیم ترین  شــد،  گفته  کــه  هــمــان طــور 
که براساس اندازه گیری ها، بیشترین مقادیر زمان  راسته بازار امیر است 
بررسی  در  که  تناقضاتی  امــا  اســت.  راسته  ایــن  به  مربوط  نیز  واخنش 
مقادیر زمان واخنش راسته بازار امیر در سکانس های مختلف مشاهده 
دلیل  به  صرفًا  نه  مؤلفه،  این  بــاالی  مقادیر  می دهد  نشان  می شود، 
حجم باال، بلکه وابسته به سایر عوامل است. اندازه گیری زمان واخنش 
که  در نقاط و وضعیت های مختلف در این راسته بازار نشان می دهد 
احجام شیشه ای الحاق شده به فضا، زمان واخنش را به شدت تحت 
که سطوح شیشه ای  که در برخی از شرایط  تأثیر قرار می دهند. به طوری 
در نزدیکی موقعیت اندازه گیری واقع نشده اند، زمان واخنش با افزایش 
در  می رسد.  نیز  صفر  به  بلکه  نمی شود،  بیشتر  تنها  نه  صــوت،  شدت 
حاالتی که زمان واخنش صفر نیست، اندازه آن باال، حدود 10 ثانیه است 

که نامطلوب محسوب می شود.

این  در  مطالعه  مورد  راسته بازار  کم حجم ترین  بلورفروشان  راسته بازار 
پژوهش است. مقادیر زمان واخنش نسبت به راسته بازار امیر )حجم 
باال( به طور مشخصی پایین تر و در حدود سه تا چهار ثانیه است. تطابق 
نسبی بین افزایش شدت صوت و بیشتر شدن زمان واخنش وجود دارد. 
رفتار مشابه فضا در طول راسته بازار نشان دهنده تأثیر انتظام فرمی در 
که زمان واخنش  کوستیکی است. اما نکته جالب توجه این است  رفتار آ
حجم  که  ایــن  با  اســت؛  سراجان  از  بیش  بلورفروشان،  راسته بازار  در 
کمتر است. این مسئله بار دیگر نشان می دهد  بلورفروشان و سراجان 
در راسته بازارها، اندازه زمان واخنش الزامًا تابع حجم آنها نیست. حجم 
اما  دارد؛  یکدیگر  با  کمی  اختالف  بلورفروشان،  و  سراجان  راسته بازار 
کاماًل متفاوت است. دهانه هر دو راسته بازار  نسبت ابعاد آنها به همدیگر 
چهار متر است؛ اما طول سراجان 122 و بلورفروشان 88 متر و ارتفاع آن 
دو به ترتیب شش و نیم و هشت متر است. در واقع راسته بازار سراجان 
نسبت به بلورفروشان طویل تر و بلورفروشان نسبت به سراجان مرتفع تر 
است. نسبت عرض به ارتفاع سراجان یک به یک و نیم و بلورفروشان 
یک به دو است. این تفاوت در تناسبت هندسی دو راسته بازار در مقطع 

عرضی، مسلمًا بر نحوه بازگشت امواج صوتی تأثیر می گذارد.
هندسه فضا، ابعاد و اندازه آن مشخصًا و مستقیمًا بر مؤلفه های فیزیکی 
که بین میزان  از آن است  کی  اثرگذارند. نتایج تحقیقات نیز حا صوت 
کی صوتی  گذری، ارتفاع جداره و آسایش ادرا محصوریت، عرض فضای 
که  این   با   .)F. Liu & Kang, 2018( است  برقرار  معناداری  رابطه  نیز 
تناسبات هندسی راسته بازار سراجان و امیر نزدیک به هم است، زمان 
واخنش در راسته بازار امیر بسیار بیشتر از بلورفروشان است. علت این 
سبب  که  است  امیر  راسته  در  گسترده  شیشه ای  سطوح  تأثیر  مسئله 
که مسلم است، برتری  ک در آن بیشتر باشد. آنچه  می گردد پدیده پژوا
راسته بازار سراجان )حجم میانه( بر دو راسته بازار دیگر از لحاظ مقادیر 
واخنش  زمان  مقادیر  مقایسه  با  کلی  صورت  به  است.  واخنش  زمان 
زمان  در  الحاقات  تأثیر  بلوفروشان،  و  سراجان  امیر،  راسته بازار  سه  در 
که الحاقات انجام شده از مصالحی  کاماًل مشهود است. زمانی  واخنش 
شده اند،  تشکیل  باال  انعکاس  و  پایین  جذب  ضریب  با  و  غیرهمگون 

ک در فضا می گردند. باعث افزایش پدیده پژوا
که راسته بازار با حجم میانه محسوب می شود،  در راسته بازار سراجان 
که مطلوب  کمتر )حدود 1/5 ثانیه( است  مقادیر تراز فشار صوت بسیار 
 .)Office of National Building Regulations, 2017( محسوب می شود
نمودارهای مربوط به زمان واخنش در این راسته بازار از روند مشخص و 
که با افزایش شدت، غالبًا  قابل پیش بینی تطابق نسبی دارد. به طوری 
قرار  بررسی  که مورد  تمامی عواملی  بیشتر می شود.  نیز  زمان واخنش 
کوستیکی  گرفت، در اندازه زمان واخنش فضاهای مورد مطالعه و رفتار آ
آنها دخیل هستند. این عوامل در جدول شماره7 به صورت تطبیقی در 

گرفته اند. سه راسته بازار مورد مقایسه قرار 

کوستیکی راسته بازارهای مورد مطالعه جدول شماره7: قیاس تطبیقی عوامل مؤثر در رفتار آ

عوامل محیطی مؤثرمقادیر مؤلفه های صوتی

SPLRTک )احتباس صدا(مصالح پپوستهنسبت عرض به ارتفاعحجم فضا سطوح شیشه ایکاوا حجراتگنبدهای سقف
بیشترینکمترینثابتثابت1 به 2بیشترینبیشترینبیشترینامیر

ثابتثابت1 به 2کمترینبلورفروشان
کمترینبیشترینثابتثابت1 به 1/5کمترینکمترینسراجان
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• تأثیر فرم بر مقادیر زمان واخنش؛ تبیین مفهوم فضاهای همگن
قابل  سراجان  راســتــه بــازار  کوستیکی  آ رفتار  از  که  اهمیتی  حائز  نکته 
زمان  مقادیر  در  راسته  ایــن  کالبدی  تغییرات  تأثیر  اســت،  استخراج 
انحنای  از  اســت  عبارت  کالبدی  تغییرات  از  مــراد  اســت.  آن  واخنش 
گنبدی  را  آن  که سقف  آن  به  و چهارسوق منتهی  راسته بازار  انتهایی 
گنبدهای پوشش دهنده راسته بازار  پوشش می دهد و ابعادی بزرگتر از 
در  می شود  باعث  سراجان،  راسته بازار  در  شده  ایجاد  انحنای  دارد. 
ج از پیچ است، زمان واخنش در آن قسمت  شرایطی که منبع صوتی خار
صفر  سبب  نیز  چهارسوق  پوشش دهنده  گنبد  باشد.  صفر  به  نزدیک 

شدن زمان واخنش در تمامی فرکانس ها )به جز دو فرکانس ( می گردد. 
از اندازه گیری زمان واخنش در سه راسته بازار با سه حجم متفاوت روشن 
که دارند، زمان واخنش در  که راسته بازارها به دلیل فرم طولی  می گردد 
هر  فضایی  نسبت های  از  باشد،  حجم  تأثیر  تحت  که  آن  از  بیش  آنها 
مقطع و فرم هر سکانس اثر می پذیرند. فرم منظم و تکرارشونده باعث 
که این انتظام فرمی  می شود فضا رفتار یکسانی از خود بروز دهد و زمانی 
بر هم می خورد، طنین شنیده شده نیز دستخوش تغییر می شود. این 
»فضاهای  عنوان  با  می تواند  که  است  مفهومی  نشان دهنده  مسئله، 

گردد. همگن« مطرح 

5.2. تبیین کیفیت منظر صوتی راسته بازارها
ک  پژوا پدیده  بروز  سبب  امیر  راسته بازار  در  باال  واخنش  زمان  مقادیر 
کلی،  و بالتبع افزایش نسبی تراز فشار صوت می گردد. در یک مقایسه 
به  نسبت  امیر  راسته بازار  در  صوت  فشار  تــراز  و  واخنش  زمــان  مقادیر 
عینی،  و  کّمی  لحاظ  به  بنابراین  است؛  بیشتر  سراجان  و  بلورفروشان 
کمتر است. با این حال  آسایش صوتی آن نسبت به دو راسته بازار دیگر 
ک  ارزیابی های ذهنی نشان می دهد، افراد حاضر در راسته بازار امیر، پژوا
کرده  کمتر حس  شنیده شده در فضا را نسبت به بلورفروشان و سراجان 
و این راسته بازار را نسبت به دو مورد دیگر، آسوده تر و آرام تــر احساس 
کوستیکی راسته بازارها و ارزیابی های  می کنند. در واقع بین مؤلفه های آ

ذهنی افراد حاضر در آنها، تناقضی آشکار مشاهده می شود.
مطلوبیت  کـــی،  ادرا لحاظ  بــه  بلورفروشان  و  ســراجــان  راســتــه بــازار  دو 
با راسته بازار بلورفروشان است.  نزدیک به هم دارند، اما برتری نسبی 
کمتر است.  ک  پــژوا با  کم سروصداتر و  که سراجان  این در حالی است 
در واقع راسته بازار سراجان از لحاظ عینی و بنا بر مؤلفه های اندازه ای، 
آسایش صوتی بیشتری نسبت به بلورفروشان و امیر دارد؛ اما از لحاظ 
راسته بازار دیگر دارد. در واقع  به دو  کمتری نسبت  ذهنی، مطلوبیت 
کمترین مطلوبیت ذهنی  کوستیکی،  مناسب ترین راسته بازار از لحاظ آ
هم راستا  نکته  این  دارد.  را  مطلوبیت  باالترین  آن،  نامناسب ترین  و 
از  بسیاری  یافته های  که  چــرا  اســت.  نیز  پیشین  تحقیقات  نتایج  با 
با  آرامش و مطلوبیت صدا همواره  که  از آن هستند  کی  پژوهش ها حا
بلندی آن ارتباط ندارد )Evensen, Raanaas, & Fyhri, 2016(. به بیانی 
کاهش  الزاما منجر به  دیگر در ارزیابی های ذهنی، افزایش سطح صدا 

.)C. Li, Liu, & Haklay, 2018( آسایش صوتی نمی شود
از ویژگی های  راسته بازارها  کی مناظر صوتی  ادرا کیفیت  • تأثیرپذیری 

محیطی
کیفیت صدای شینده شده در  تناقض در ارزیابی های عینی و ذهنی از 

کیفیت منظر صوتی الزامًا  راسته بازارهای مورد مطالعه، نشان می دهد 
بنابراین دلیل این  انــدازه ای صوت قرار نمی گیرد.  با مقادیر  ارتباط  در 
کوستیکی جست وجو کرد که به نحوی  تناقض را باید در مؤلفه های غیر آ
کیفیت منظر صوتی مؤثرند. پژوهش های متعددی نشان داده اند،  در 
حضور  فضایی  چه  در  که  این  به  بسته  صوتی،  منظر  از  مــردم  ارزیابی 
غ از مؤلفه های  دارند، متفاوت است )Evensen et al., 2016(. در واقع فار
ک افراد از منظر صوتی اثر  فیزیکی صوت، ویژگی های فضایی بر نحوه ادرا
کم جمعیت است. با  می گذارند. یکی از این عوامل، میزان ازدحام و ترا
کاهش  کوستیکی ابتدا افزایش و سپس  کم جمعیت، آرامش آ افزایش ترا
پیدا می کند )Zhao et al., 2018(. در واقع در فضاهای شهری، حضور 
جمعیت سبب سرزندگی شهری می شود و بنابراین تا اندازه ای موجب 
آرامش صوتی نیز می گردد. ولی زمانی که میزان جمعیت از اندازه ای فراتر 
کاهش پیدا می کند، مطلوبیت صوتی نیز  که آرامــش محیطی  مــی رود 

کمتر می گردد.
که در منظر صوتی فضاهای تجاری تأثیر می گذارد،  یکی دیگر از عواملی 
که نتایج پژوهش ها در  که به فروش می رسد. به طوری  کاالهایی است 
خصوص مطلوبیت مناظر صوتی فضاهای تجاری نشان داده با افزایش 
فروش  به  سبزیجات  و  میوه  که  بازارهایی  در  جمعیت،  کم  ترا میزان 
که در بازارهایی  کاهش پیدا می کند. در حالی  می رسد، آسایش صوتی 
جمعیت،  کم  ترا میزان  افــزایــش  با  مــی شــود،  فروخته  لباس  و  غــذا  که 
 Meng,( می کند  پیدا  کاهش  سپس  و  افــزایــش  ابــتــدا  صوتی  آســایــش 
کاالهای عرضه شده در فضاهای  Sun, & Kang, 2017(. بنابراین نوع 
اثرگذارند. از طرفی دیگر،  کی منظر صوتی  تجاری نیز در مطلوبیت ادرا
در فضاهای شهری با هر عملکردی مطلوبیت بصری و شنیداری فضا 
 Preis, Kociński, Hafke-Dys, & Wrzosek,( هستند  مرتبط  هم  با 
کنار  کیفیت مناظر صوتی راسته بازارها، در  بنابراین در بررسی   .)2015
مؤلفه های فیزیکی صوت، ضروری است عواملی از جمله میزان ازدحام 
کاالهای عرضه شونده و اطالعات بصری نیز مورد توجه قرار  جمعیت، 
گرفته اند،  که در این تحقیق مورد مطالعه قرار  گیرد. سه راسته بازاری 
از لحاظ بصری شرایط نسبتًا یکسانی دارند. هر سه فضاهایی طولی و 
کاررفته در  که با طاق و تویزه مسقف شده و مصالح به  گذری هستند 
که به صورت ضمنی در  گچی است. تنها تفاوتی  آنها نیز آجر با بندکشی 
کیفیت بصری سه راسته بازار وجود دارد، میزان روشنایی و نحوه تأمین 
آن است. راسته بازار امیر با بهره گیری از تجهیزات روشنایی، نورپردازی 
در  امــا  اســت.  مطلوب  و  کافی  فضا  روشنایی  میزان  و  داشته  شکیلی 
راسته بازار سراجان و بلورفرشان اقدام منسجمی برای نورپردازی انجام 
نشده و روشنایی راسته ها با بهره گیری از نور طبیعی و روشنایی حجرات 

تأمین می گردد. 
بلورفروشان و سراجان  به  را نسبت  امیر  راسته بازار  افــراد،  کلی  به طور 
خوشایندتر، جالب تر، دوست داشتنی تر، قشنگ تر، طبیعی تر، امن تر و 
انرژی بخش تر نیز تلقی می کنند. با توجه به عدم تطابق مقادیر مطلوب 
عینی با ارزیابی های ذهنی، مشخص می گردد مطلوبیت مناظر صوتی 
و  نبوده  کوستیکی  آ مؤلفه های  تابع  مطالعه شده،  راســتــه بــازاراهــای 
که مقبولیت  آنجایی  از  به سایر ویژگی های محیطی هستند.  وابسته 
بنابراین  اســت،  میزان  یک  به  تقریبًا  راسته بازار  سه  در  صوتی  منابع 
تفاوت در میزان مطلوبیت مناظر صوتی راسته بازاراها، وابسته به منابع 
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که بین فضای راسته بازار امیر با سراجان  صوتی نیست. عمده تمایزی 
که می تواند در ارزیابی های ذهنی از مطلوبیت  و بلورفروشان وجود دارد 
منظر صوتی اثرگذار باشد، عبارتند از: نورپردازی شکیل و میزان روشنایی 
ازدحام  پایین تر  جمعیت  کم  ترا عرضه شده،  کاالهای  جذابیت  باالتر، 

کمتر و بالتبع امکان بیشتر برای ایستادن.
که ویژگی های محیطی راسته بازارها  یافته های تحقیق نشان می دهد 
بیش از مؤلفه های اندازه ای صوت در کیفیت مناظر صوتی آنها اثرگذارند. 
کی  کیفیت ادرا کالبدی راسته بازارها از دو طریق در  در واقع ویژگی های 
کوستیکی  با تعیین رفتار آ تأثیر می گذارد. نخست  صدای شنیده شده 
در  می کند.  مشخص  می رسد،  گوش  به  که  را  صدایی  فیزیک  فضاها 
از منظر  ایشان  تلقی ذهنی  افــراد،  ک  ادرا در  اثرگذاری  با  بعدی  درجــه 

صوتی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
تغییر  اســت.  راســتــه بــازار ســراجــان مشهود  از همه در  بیش  نکته  ایــن 
که منجر به ایجاد یک پیچ یا انحنا  محور در امتداد راسته بازار سراجان 
کوستیکی، تفاوت در طنین شنیده شده و  می شود، سبب تغییر رفتار آ
که در  کی از صدا می گردد. شنونده ای  کیفیت ادرا در نتیجه تفاوت در 
امتداد راسته بازار سراجان در حال حرکت است، طنینی از صدای مردم 
که در مقابل ورودی تیمچه مظفریه قرار  و فعالیت بازار می شنود، زمانی 
می گیرد، صدایی از آن تیمچه نیز به گوشش می رسد و پس از عبور از آن و 
قرارگیری در انحنای یادشده، به یک باره طنین شنیده شده از راسته بازار 
حذف شده و در یک فضای بسیار آرام قرار می گیرد. پس از طی این انحنا 
که محل اتصال  که با توجه به این   به چهارسوق منتهی به آن می رسد 
داالن، سرا و راسته بازار است، حال و هوای شنیداری دیگری دارد. در 
کوستیکی راسته بازار در اثر  از بازار، به واسطه تغییر رفتار آ این قسمت 

کالبدی، »تباین صوتی« بسیار ملموس است. تغییرات در فرم 
کیفیت مناظر صوتی  گهانی در  • تأثیر نامطلوب منابع صوتی با بروز نا

راسته بازارها
کنار اثرگذاری خصیصه های فضایی راسته بازارها در مطلوبیت مناظر  در 
صوتی، از بررسی مقبولیت منابع صوتی حاضر در آنها نیز نتیجه بسیار 
مهمی قابل استنتاج است. در هر سه راسته بازار، نامطلوب ترین صدای 
اخطار  و  گاری  صدای  بعدی  درجه  در  و  سیکلت  موتور  صدای  حاضر 
که دارند، به دلیل  یااهلل!! است. این اصوات عالوه بر ماهیت عالمتی 
گهانی در فضا بروز پیدا می کنند، آرامش افراد را بر هم  که به صورت نا آن  
می ریزند. از آنجایی که مقادیر تراز فشار صوت در هر سه راسته بازار مبین 
که به یک باره تراز  که هر سه فضایی آرام هستند، بروز صدایی  آن است 

باالیی ایجاد می کند، سبب ترس آنی در اشخاص می گردد.
راسته بازار  سه  در  شده  اندازه گیری   صوت  فشار  تــراز  مقادیر  که  زمانی 
مورد مطالعه، در تطبیق با مقادیر استاندارد SPL برای فضاهای تجاری 
این  که  می دهد  نشان   ،)1 نمودار  نوفه؛  معیار  )منحنی  می گیرد  قــرار 
واقع  استاندارد هستند. در  کاماًل   SPL لحاظ مقادیر از  راسته بازار  سه 
کمتر  استاندارد  مقدار  کثر  حدا از  راسته بازارها،   SPL مقادیر  بیشترین 
که  است. ولی مشاهده می گردد، در فضاهایی مانند این راسته بازارها 
که  گهانی  جزو فضاهای آرام و آسوده به شمار می روند، بروز صداهایی نا
SPL بیشتری نسبت به صدای زمینه دارند، آرامش افراد حاضر در فضا 
کرد، تبعیت  را به شدت دچار اختالل می کنند. بنابراین می توان اذعان 
کاربران  صرف از مقادیر استاندارد تراز فشار صوت، آسایش روانی را برای 

فضا به ارمغان نمی آورد.
کرد.  در این راستا می توان مفهوم »اختالف تراز فشار صوت« را تبیین 
که در فضاهای آرام شهری به  اختالف تراز فشار صوت پدیده ای است 
کیفیت  گهانی صداهایی با شدت باال ایجاد می شود و در  دنبال ایجاد نا

مناظر صوتی تأثیر سوء دارد.

6. نتیجه گیری
کوستیکی سه راسته بازار امیر، سراجان  که بر روی رفتار آ با مطالعه ای 
مناظر  کیفیت  همچنین  و  عینی  ارزیابی های  اساس  بر  بلورفروشان  و 
صوتی این فضاها بر مبنای ارزیابی های ذهنی انجام شده است، نتایج 
مؤلفه  شناسایی  تحقیق،  دستاورد  مهم ترین  می گردد.  استنتاج  زیر 

جدیدی با عنوان »اختالف تراز فشار صوت« است.

6.1. اختالف تراز فشار صوت 
کاهش شدت صدا در فضا لزومًا سبب افزایش آسایش صوتی نمی گردد. 
به عاملی  بودن شدت صدا می تواند  کم  آرام شهری،  اما در فضاهای 
باال  با شدت  زمانی که صدایی  آسایش صوتی بدل شود.  کاهش  برای 
را بر هم زده  گهانی در فضا بروز پیدا می کند، آرامش افراد  به صورت نا
و سبب ایجاد ترس آنی در ایشان می گردد. در واقع »اختالف تراز فشار 
ظهور  دنبال  به  شهری،  آرام  فضاهای  در  که  است  پدیده ای  صــوت« 
گهانی صدایی با تراز باالتر نسبت به زمینه بروز پیدا می کند و تأثیر سوء  نا

کیفیت منظر صوتی دارد. در آسایش صوتی و 
متضمن  صوت،  فشار  تراز  استاندارد  مقادیر  از  صرف  تبعیت  بنابراین 
که مشاهده شد، با وجود این   ایجاد آرامش صوتی نیست. همان طور 
که مقادیر تراز فشار صوت در راسته بازارهای تبریز با مقادیر استاندارد 
تطابق دارد، آرامش صوتی در این فضاها در اثر پدیده اختالف تراز فشار 

صوت دچار اختالل می گردد.

کوستیکی راسته بازارها  6.2. عوامل مؤثر در رفتار آ
مقادیر زمان واخنش در فضاهای طولی، مشابه راسته بازارها، بیش از 
که تحت تأثیر حجم باشد، از نسبت های فضایی هر مقطع و فرم هر  آن 

سکانس اثر می پذیرد.
و  ک  پژوا پدیده  ایجاد  در  اثر سوء  انعکاسی همواره  از سطوح  استفاده 
تبریز  راسته بازارهای  الحاقات شیشه ای در  امواج صوتی دارد.  تشدید 
ناهمگون است،  بــازار  اصیل  کالبد  با  لحاظ بصری  به  که  آن  بر  عــالوه 
باعث اغتشاش در نمودارهای زمان واخنش فضاها نیز شده و در برخی 
فرکانس ها پدیده طنین را ایجاد می نماید. بر خالف الحاقات شیشه ای، 
مصالح اصلی جداره های بازار )آجر با بندکشی( به دلیل شکست های 
که دارند، در مواجهه با امواج صوتی از طریق انکسار صدا  خردمقیاسی 

کارا هستند. کاهش زمان واخنش بسیار  در 

6.3. فضاهای همگن 
رفتار  باعث می شود فضا  تکرارشونده در فضاهای طویل  و  فرم منظم 
که این انتظام فرمی بر هم می خورد،  یکسانی از خود بروز دهد و زمانی 
طنین شنیده شده نیز دستخوش تغییر می شود. در این راستا، می توان 
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ویژگی های  با  که  کرد  را مطرح  عنوان »فضاهای همگن1«  با  مفهومی 
کوسیتکی همگونی می گردند. خاص فضایی و مکانی، سبب بروز رفتار آ

»فضاهای همگن« فضاهایی مشابه راسته بازارها هستند که فرم کالبدی 
آنها در طول مسیر به یک شکل است، عناصر همجوار در بافت پیرامونی 
همگون  نیز  کننده  محصور  پوسته های  مصالح  و  فرم  و  است  مشابه 
است. در این حالت، ویژگی های محیطی یکسان فضا سبب بروز رفتار 
که بافت پیرامون نسبتًا  تقریبًا ثابت در طول مسیر می گردد و از آنجایی 
نتیجه  در  است.  مشابه  نیز  همجوار  حوزه  صدای  تأثیر  است،  همگن 
حال و هوای شنیداری فضا در طول مسیر یکسان بوده که باعث افزایش 
که می تواند  آرامش صوتی می گردد. »فضاهای همگن« مفهومی است 

گیرد. در پژوهش های حوزه منظر صوتی شهری مورد توجه قرار 

6.4. تجربه تباین فضایی 
قبیل  از  کالبدی  تغییرات  همگن«  »فضاهای  طــول  در  که  حالتی  در 
ک عظیم(،  چرخش محور فضا، اتصال به فضایی دیگر )به مثابه یک کاوا
تغییر در تناسبات هندسی مقطع و یا دگرگونی در نحوه پوشش سقف 
گردد، حال و هوای شنیداری فضا تغییر می کند. در واقع با ایجاد  ایجاد 
بروز  تفاوتی  همگن  فضاهای  کوستیکی  آ رفتار  در  کالبدی،  تغییرات 
گردد.  که سبب می شود منظر صوتی نیز دستخوش تغییر  پیدا می کند 
با عنوان »تباین صوتی2« قابل لمس  کیفیتی  این شرایط  بنابراین در 
که در  کیفیتی است مختص منظر صوتی شهری  است. »تباین صوتی« 
کالبدی ویژه ایجاد می گردد و یا  که تغییرات  نقاطی از فضاهای همگن 
گونه های مختلف فضایی، قابل درک است.  در طول حرکت در امتداد 
کنار سایر مفاهیم رایج در ادبیات  کیفیت »تباین صوتی« در  توجه به 
صوتی  منظر  طراحی  در  باشد.  راهگشا  می تواند  شهری،  صوتی  منظر 
شهری، استفاده هنرمندانه از دو مفهوم »فضاهای همگن« و »تباین 

صوتی« می تواند نتایج قابل قبولی ارائه دهد.

6.5. عدم تبعیت مطلوبیت ادارکی منظر صوتی از مقادیر کمی صدا 
کّمی صوت و رفتار  مطلوبیت منظر صوتی، صرفًا تابع مقادیر اندازه ای و 
زمان  و  صوت  فشار  تــراز  مقادیر  که  این  با  نیست.  فضاها  کوستیکی  آ
کوستیکی فضا هستند، می توانند  که نشان دهنده نحوه رفتار آ واخنش 
به نحوی در ارزیابی افراد از منظر صوتی دخیل باشند، ولی به تنهایی 

نمی توانند مبنای سنجش کیفیت منظر صوتی باشند.
برخی از ویژگی های مکانی فضاها می توانند در مطلوبیت منظر صوتی 
جذابیت  باالتر،  روشنایی  میزان  و  شکیل  نورپردازی  باشند؛  تأثیرگذار 
بالتبع  و  کمتر  ازدحــام  پایین تر،  جمعیت  کم  ترا عرضه شده،  کاالهای 
امکان بیشتر برای ایستادن از جمله این ویژگی هاست. ارزیابی افراد از 
آنها امکان ایستادن، آسودن، خوردن و  که در  منظر صوتی فضاهایی 
کردن وجود دارد، نسبت به فضاهای دارای حجم  آشامیدن و تماشا 

باالی رفت وآمد، مطلوب تر است.

1 Homogeneous Spaces
2 Sonic Distinction
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