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چکیــده | در حــال حاضــر صــوت و منظــر صوتــی بــه عنــوان بخــش قابــل
توجهــی از منظــر شــهری ،در طراحــی و برنامهریــزی شــهری نادیــده گرفتــه
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه شــهرهای امــروزی بــا ســرعت فزاینــدهای
در حــال گســترش هســتند و بــه تبــع آن ،ظهــور پدیــده ترافیــک و ســایر
عوامــل آالینــده صوتــی محیطــی ،منظــری آشــفته بــه وجــود مـیآورد .جهــت
نیــل بــه فضاهایــی بــا کیفیــت شــنیداری بــاال و خوشــایند ،نیــاز اســت بــه
ایــن موضــوع پرداختــه شــود .در مقالــه حاضــر شــناخت و بررســی کاملــی
از مفهــوم ،ابعــاد و عوامــل مؤثــر بــر منظــر صوتــی و روشهــای بررســی آن
انجــام شــده اســت .روش تبیینشــده توســط نگارنــدگان جهــت طراحــی و
بازطراحــی منظــر صوتــی خوشــایند در فضاهــای شــهری ،نتیجــه بررســی و
مطالعــات گســترده در حــوزه مــورد نظــر اســت .جهــت طراحــی منظــر صوتــی
مثبــت ،پنــج گام کلیــدی آورده شــده اســت .یــک طراحــی جامــع مســتلزم
طــی کــردن هــر پنــج گام بــهصــورت توأمــان اســت.

نسرین محسن حقیقی

پژوهشگردکتریشهرسازی،دانشگاه
هنراسالمیتبریز
n.haghighi@tabriziau.ac.ir
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واژگان کلیدی | منظر شــهری ،منظر صوتی ،فضای شهری ،مدل طراحی منظر
صوتی مثبت.

منظر صوتی مثبت در فضای شهری

مقدمــه| کیفیــت منظــر شــنیداری ،تأثیــر بســزایی بــر
دیگــر کیفیــات محیطــی ماننــد نقــش انگیــزی ،خوانایــی،
هویــت ،حــس تعلــق و وابســتگی بــه مــکان دارد .برخــاف
منظــر بصــری کــه فــرد آن را میبینــد و ادراک میکنــد،
منظــر شــنیداری فــارغ از خواســت و اراده افــراد شــنیده
میشــود .آنچــه امــروزه در فضاهــای شــهری شــنیده
میشــود ،آلودگــی صوتــی ناشــی از منابــع مختلــف صوتــی
ماننــد آژیرهــا ،صــدای اتومبیلهــا ،همهمــه و اصــوات
ناخوشــایند اســت .قــرار گرفتــن در ایــن محیــط صوتــی
ناخوشــایند ممکــن اســت باعــث آزردگــی ناشــی از نوفــه،
ناخوشــایندی فضــا و تــرک آن شــود و در درجــات باالتــر به
ســامتی افــراد آســیب برســاند .جهــت دســتیابی بــه یــک
منظــر صوتــی مثبــت ،طراحــی منظــر صوتــی بهصــورت
مکانمنــد و بــر اســاس اصــول آکوســتیک الزامــی اســت.
در ایــن راســتا ســؤاالت پژوهــش حاضــر بــه شــرح زیــر
اســت :
 .1مؤلفههــای منظر صوتی مثبت کدامند؟
 .2گامهــای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت شــامل چــه
مراحلــی اســت؟

فرضیه

یــک منظــر صوتــی دارای عناصــر و مؤلفههــای تأثیرگــذار
اســت کــه میتوانــد شــنیداری یــا غیــر شــنیداری باشــد.
گامهــای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت شــامل هــر
دو ارزیابیهــای کیفــی از ادراک افــراد و نیــز بررســی
شــاخصهای صــوت اســت.

روششناسی پژوهش

پژوهــش حاضــر جــزو پژوهشهــای کاربــردی و بــه لحــاظ
ماهیــت و روش ،جــزو پژوهشهــای توصیفــی -تحلیلــی
اســت .جهــت رســیدن بــه روش طراحــی منظــر صوتــی
مثبــت ،اطالعــات و دادههــای مــورد نیــاز از طریــق بررســی
ادبیــات موضــوع بــا اســتفاده از منابــع کتابخانـهای گردآوری
شــده و بعــد از تحلیــل و بررســی توســط پژوهشــگران در
قالــب گامهــای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت آورده شــده
اســت.

منظر صوتی ،مؤلفهها و شاخصها

پیــن و همــکاران ،1منظر صوتی را اینچنیــن تعریف کردهاند :

«مناظــر صوتــی ،تمــام صداهــای درون یــک محــل بــا تأکید
بــر رابطــه بیــن ادراک فــردی یــا جمعــی ،فهــم یــا تعامــل با
محیــط صوتی اســت» (.)Payne, Davis & Mags, 2009
بــا توجــه بــه دیدگاههــای زبانشناســی« ،صــدا» +
«چشـمانداز» ،منجــر بــه یــک پارادوکــس معنایــی میشــود،
چــرا کــه صــدا شــنیده شــده امــا دیــده نمیشــود؛ از ایــن
رو صحیحتــر اســت کــه منظــر صوتــی را بهعنــوان انتشــار
صداهــا در یــک منظــر تعریــف کنیــم.
شــافر 2و دالگ 3معیــاری معنایــی بــرای دســتهبندی
منظــر صوتــی خــود ارایــه دادنــد کــه بــه مــا اجــازه
میدهــد بیــن ترافیــک جــاده ،ســایر وســایل حملونقــل،
موســیقی ،حضــور مــردم و طبیعــت تمایــز قائــل
شــویم .بــا ایــن حــال اینهــا توصیفاتــی شــیءمحور
باقــی میماننــد (.)Dubois & Raimbult, 2005: 343
تعاریــف یــا دســتهبندیهای فــوق براســاس منشــأ
نبــوده و از ایــن نظــر تــا حــدودی جامــع نیســتند .براســاس
تعریــف پیجانوســکی و همــکاران مبتنیبــر منبــع اصــوات،
منظــر صوتــی حاصــل همپوشــانی صداهــای ناشــی از
منابــع ژئوفیزیــک (بــاد ،جریــان آب ،امــواج دریــا ،فــوران)،
بیوفونیــک (آوازهــا ،تمــاس و تماسهــای هشــداری،
آواهــا) ،و آنتروفونیــک (فعالیتهــای صنعتــی و شــهری،
ترافیــک جــادهای ،دریایــی و هوایــی) اســت کــه بــه شــدت
بــه ســاختار و عملکــرد مناظــر جغرافیایــی وابســته اســت
(.)Pijanowski et al, 2011

مؤلفههای عمده منظر صوتی به صورت زیر اســت :
آنتروفونی ()Anthrophony
بیوفونی ()Biophony
ژئوفونی()Geophony
مهمتریــن کیفیاتــی کــه منظــر صوتــی مثبــت بایــد
داشــته باشــد ،نقــش انگیــزی و آســایش صوتــی اســت کــه
در جــدول 1آورده شــده اســت.

طراحی منظر صوتی مثبت

مثبــت یــا منفــی بــودن منظــر صوتــی بــا نحــوه ادراک
افــراد حاضــر در فضــا مرتبــط اســت و بــه دو دســته مثبــت
(هابــاب )4یــا منفــی (کاکوفونــی )5تقســیمبندی میشــود.
کاکوفونــی واژهای اســت کــه بــرای توصیــف منظــر صوتــی
کــه بــه شــیوه منفــی ادراک میشــود ،بــه کار مــیرود و
تابستان 1396
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نوع

معیارها

کیفی

نقش انگیزی

کمی

آسایش صوتی

جدول : 1معیارها و شــاخصهای کمی و کیفی منظر صوتی .مأخذ  :نگارندگان.
شاخص
Keynote
اصوات پسزمینه

تعریف
صداهایــی کــه بــه طــور مــداوم توســط جمعیــت
مشــخصی شــنیده میشــود و یــک پسزمینــه
را در تضــاد بــا ســایر اصــوات ادراکشــده ،بــرای
ادراک تمامــی اصــوات دیگــر شــکل میدهنــد.

Payne, Davis & Mags, 2009

Sound signal

صداهایــی کــه بــه طــور خــاص توجــه را جلــب
میکننــد .

Sound mark

صدایــی کــه کیفیــات خــاص و منحصــر بــه فــردی
بــرای جمعیتــی مشــخص داشــته و بــه ماننــد
نشــانه بصــری در منظــر صوتــی هســتند.

Kang, 2006

نشانه صوتی
Sonic rhythms
ریتمهای صوتی
Sonic harmony
هارمونی صوتی

اصواتی که در زمانها و دورههای معین تکرار
میشوند.

Vermir, Domecka & Rychtarikova , 2008

آســایش کلــی آکوســتیکی کــه بــه انتظــارات
صوتــی پاســخ میدهــد ماننــد آنچــه در میادیــن
بــا کافههــا انتظــار داریــم؛ مــردم در حیــن
خــوردن یــک نوشــیدنی  ،میتواننــد مکالمــه
داشــته باشــند.

Vermir, Domecka & Rychtarikova , 2008

کیفی

خوشایندی کلی از منظر صوتی

کمی

ســطح اســتاندارد اصــوات براســاس آســتانههای
شــنیداری و شــاخصهای صــوت محیطــی

بــا تجربــه منفــی گــوش دادن در ارتبــاط اســت .هابــاب
واژهای اســت کــه بــرای توصیــف ترکیبــی از اصــوات بـهکار
م ـیرود کــه بــهصــورت مثبــت ادارک شــده و بــا تجرب ـه
گــوش دادن مثبــت در ارتبــاط اســت (.)Farina, 2014: 117
مدلهــای مختلفــی بــرای ارزیابــی و طراحــی منظــر
صوتــی مثبــت ارایــه شــده اســت .کیــن و همــکاران ،6یــک
چارچــوب منظــر صوتــی فعالیتمحــور ارایــه دادنــد کــه دو
بخــش عمــده داشــت  :اول ،مــکان ،نــوع فضــا و ویژگیهــا
و دوم ،مؤلفههــای زمانــی ،فعالیــت و مؤلفههــای
جمعیتشــناختی .دیویــس و همــکاران ،7در پــروژه
منظــر صوتــی مثبــت ( )8PSPمدلــی جهــت ارزیابــی منظــر
صوتــی مثبــت ارایــه کردنــد .آنهــا از روشهــای مختلفــی
ماننــد آوابرداشــتهای پیــاده ،آزمایشهــای آزمایشــگاهی
گــوش کــردن و غیــره اســتفاده کردنــد .مدلهــای پیشــین
علیرغــم پرداختــن بــه ارزیابــی منظــر صوتــی ،در طراحــی
فیزیکــی تمرکــز نکردهانــد .در پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه
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Yang & Kang, 2005

و بررســی مدلهــای پیشــین و نیــز مطالعــات نویســندگان،
چارچــوب پیشــنهادی جهــت ارزیابــی و طراحــی منظــر
صوتــی بــهصــورت زیــر ارایــه شــده اســت :

مؤلفههــای شــنیداری و غیــر شــنیداری منظــر
صوتــی

بهتریــن شــیوه بــرای شــناخت منابــع اصــوات ،روش
آوابرداشــت پیــاده در بازههــای زمانــی کوتاهمــدت و
بلندمــدت و بــهصــورت مــداوم اســت .شــناخت مؤلفههــای
شــنیداری بــه شــناخت و مشــخص کــردن منابــع صوتــی
غالــب در فضــا ،شــناخت ریتمهــای صوتــی و تنــوع منابــع
شــنیداری کمــک میکنــد.
عوامــل غیــر شــنیداری مؤثــر بــر منظــر شــامل عوامــل
فیزیکــی -کالبــدی (فــرم شــهری ،کاربــری ،حملونقــل
شــهری ،مــواد و مصالــح و کیفیــت بصــری) ،طبیعــی (آب
و هــوا ،پوشــش گیاهــی) و اجتماعــی (ســن ،جنــس ،گــروه

منظر صوتی مثبت در فضای شهری

اجتماعــی ،فرهنــگ) اســت (& Salmons & Pont, 2012; Yang
Kang, 2005; Raimbult & Dubois, 2005; Viollon, Lavandier

; ،& Drake, 2002فــورر و الئوبــر1369 ،؛ قیابکلــو1390 ،؛

.)Schult- Fortkamp & Nitsch, 1999

عوامــل غیرشــنیداری مؤثــر بــر منظــر صوتــی در زیــر آورده
شــده اســت :
• خصوصیــات ژئومتریــک فضــا ،بــه عبارتــی طــول،
عــرض ،ارتفــاع و عمــق فضاهــای شــهری و جدارههــای
محصورکننــده آنهــا و نیــز فــرم فضاهــا و جدارههــا ماننــد
محــدب ،مقعــر ،صــاف ،مــواج یــا متخلخــل بــودن جدارههــا.
• نــوع کاربریهــای شــهری ماننــد تجــاری یــا مســکونی
بــودن و نیــز عملکردهــای موجــود و زمــان فعالیــت آنهــا
و ترافیــک موجــود در محــدوده بهواســطهی کاربریهــا و
عملکردهــای موجــود.
• مصالــح مختلــف بــه کار رفتــه در محیــط بــه دلیــل
داشــتن ضریــب جــذب مختلــف ،تأثیــر متفاوتــی بــر جــذب
یــا پخــش اصــوات انتشــاری در محیــط دارنــد .مصالــح
متخلخــل باعــث جــذب صــوت و مصالــح صیقلــی باعــث
بازتــاب صــوت میشــوند.
• رنــگ ،روشــنایی ،فضــای ســبز ،منظــر آب ،نشــانههای
شــهری .هرچــه کیفیــت بصــری فضــا بیشــتر باشــد تأثیــر
مثبتــی بــر خوشــایندی منظــر صوتــی میگــذارد.
• تراکــم پوشــش گیاهــی ،نــوع پوشــش گیاهــی ،ریزبــرگ
یــا پهنبــرگ بــودن درختهــا و درختچههــا .پوشــش
گیاهــی متراکــم بــهعنــوان جــداره صوتــی عمــل کــرده و
درختــان ریزبــرگ بــه جــذب اصــوات کمــک میکننــد و
درختــان پهنبــرگ ســبب پخــش اصــوات بازتابیــده شــده
بــر آنهــا میشــوند .اســتفاده از گیاهــان تنهــا بــرای کاهــش
تــراز صــدا در فرکانسهــای بــاال (بیشــتر از  2000هرتــز)
مؤثــر اســت .خاصیــت پراکندهســازی امــواج صوتــی توســط
پوشــش گیاهــی بــه مراتــب بیشــتر از خاصیــت جذبکــردن
آن اســت .یکــی دیگــر از مزایــای پوشــش گیاهــی بــه ویــژه
درختــان بلنــد ،کاهــش ســرعت بــاد و عــدم هدایــت امــواج
صوتــی بــه طــرف شــنونده اســت .نــواری بــه ضخامــت 30
متــر از ایــن گونــه پوشــش کاهشــی معــادل  5دســیبل
ایجــاد میکنــد (قیابکلــو109 :1390 ،و .)110
• توجــه بــه جامعــه هــدف ،ارزشهــای شــنیداری آن
جامعــه و ترجیحــات آنهــا.

سنجههای کمی و کیفی منظر صوتی

ادراک افــراد از منظــر صوتــی کامــ ً
ا بــه عوامــل
روانشــناختی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و زمینـهای کــه صدا در
آن شــنیده میشــود ،بســتگی دارد .ارزشهــای شــنیداری
در کشــورها و فرهنگهــای مختلــف تفــاوت داشــته
و ایــن خــود بــه ترجیحــات افــراد از اصــوات خوشــایند،
ناخوشــایند یــا اصــوات نشــانهای تأثیــر میگــذارد .از ایــن
رو ســنجههای کیفــی بــرای شــناخت و بررســی ترجیحــات
افــراد بــهکار مــیرود .ســنجههای کمــی بــرای ارزیابــی
کمیــات لگاریتمــی صــوت ب ـهکار م ـیرود و فــارغ از ادراک
افــراد اســت .ســنجههای کیفــی و کمــی در جــدول 1و
نمــودار  1آورده شــده اســت .امــا شــاخصترین ســنجهها
در ارزیابــی کمــی مبتنیبــر ( Laeqتــراز میانگیــن صــوت
در بــازه زمانــی مشــخص) اســت.

روشهای ارزیابی کیفیت منظر صوتی

روشهــای کیفــی جهــت ارزیابــی ادراکات افــراد و روشهای
کمــی جهــت بررســی ســنجههای فیزیکــی صــوت بــهکار
مـیرود .بســته بــه موضــوع پژوهــش روش کمــی یــا کیفــی
میتوانــد بــرای ارزیابــی منظــر صوتــی اســتفاده شــود ،امــا
اســتفاده از یــک روش ترکیبــی میتوانــد بــه اعتباربخشــی
نتایجــی کــه خروجیهــای مشــابه تولیــد میکننــد،
کمــک کنــد و همچنیــن از دســت رفتــن برخــی از اطالعــات
را کــه ناشــی از یــک روش صــرف کمــی و یــا کیفــی اســت،
بــه حداقــل برســاند .بررســیهای منظــر صوتــی همــواره
وابســته بــه زمــان بــوده و بســته بــه هــدف پژوهــش ممکــن
اســت از یــک روز تــا یــک ســال و حتــی بیشــتر بــه طــول
بیانجامــد.
• روشهــای کیفــی  :بــرای شــناخت ســنجههای کیفــی
از روشهــای آوابرداشــت پیــاده (Davis et al, 2013; Payne,
Davis & Mags, 2009, 2009; Adams et al, 2008; Jeon & Jik

 ،)lee, 2008; Polli, 2012مصاحبــات (Payne, Davis & Mags,
 )2009و پرسشــنامه (Baldinelli et al, 2012; Yang & Kang,

 )2005; Nyunt, 2004اســتفاده میشــود .پرســشنامه
میتوانــد شــامل مقیاسهایــی ماننــد لیکــرت ،گاتمــن
و افتــراق معنایــی ،پاســخهای بــاز یــا جوابهــای
دستهبندیشــده باشــد.
• روشهــای کمــی  :روشهــای کمــی ارزیابــی منظــر
تابستان 1396
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صوتــی شــامل ارزیابیهــای میدانــی بــا اســتفاده از
دســتگاه صــوت ســنج ،تحلیــل رکوردهــای شــنیداری

نمودار  .1چارچوب پیشــنهادی طراحی منظر صوتی مثبت .مأخذ  :نگارندگان.
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در آزمایشــگاه ،شبیهســازیهای صوتــی و پاســخ افــراد
اســت ( .)Lam et al, 2005; Polli, 2012

منظر صوتی مثبت در فضای شهری
جدول  :2اهداف ،راهبردها و سیاســتهای طراحی منظر صوتی در فضاهای شهری .مأخذ  :نگارندگان.

هدف

سیاست

راهبرد

کاهش در منبع  -عایق کاری منبع نوفه و یا تعیین استاندارهایی جهت کنترل صدای محصول
اطمینان از فاصله منبع

 -ایجاد فاصله ایمن بین منبع و محل شنیدار .

پوشش دادن

پوشــش بــا موانــع فیزیکــی ماننــد دیوارههــا و موانــع صوتــی  .دیوارههــایصوتــی ،دیوارههــای ســبز ،کریســتالهای صوتــی

کاهش نوفه زمینه و افزایش کیفیت منظر صوتی

 پوشش صوتی ،ماسکه کردن یک صدای آرامتر به وسیله سیگنال بلندتر– اســتفاده از صــدای آب در انــواع آن بــه عنــوان صــدای خوشــایند جهــت پوشــش اصــوات
ناخواسته.
کاهش در
مسیر انتشار

 خنثی کردن نوفه با استفادهاز سیستم میکروفون و بلندگو،
به وسیله تولید صدایی در فاز
مخالف.

کنترل فعال نوفه
تجهیزات الکتروآکوستیک
پوشش منبع نوفه
موسیقی پس زمینه

 پوشــش نوفــه هــای معنــی دار ماننــد مکالمــه بــه وســیله یــک نوفــه بــدونمعنــی بــا اســپکتروگرام پیوســته ماننــد نوفــه ســفید.
 اســتفاده از موســیقی پــس زمینــه بــرای پوشــش دادن نوفــه و کاهــش آزردگــیناشــی از آن .زمانــی کــه ســطح نوفــه بســیار باالســت ،موســیقی پــس زمینــه
خــود مــی توانــد بــه عنــوان عامــل آزردگــی مطــرح شــده و ایــن مــورد کاربــرد
نــدارد.
 -استفاده از بتن متخلخل یا النه زنبوری

فرکانسهای باال

 استفاده از آسفالت متخلخل دو الیه با قدرت کاهش نوفه به میزان  4-3دسی بل -استفاده از درختچههای ریزبرگ و متراکم

طراحی
جاذبهای
صوتی

 استفاده از درختچههای پهن برگفرکانسهای میانه

 المان ها و تابلوهای مغازه از جنس سفال ،آجر نپخت ،آجر نیمپخت ناصاف وپلکسی متخلخل
 -مبلمان شهری از جنس چوب

فرکانس های پایین

حفاظت و جانمایی اصوات خوشایند

اقدامات
مدیریتی

تعیین محدودیت تردد سواره /تعیین کاربریها و عملکردهای مجاز  /تعیین زمانهای مجاز فعالیت عملکردها  /تعیین
محدودیتهای کارکرد منابع تولید نوفه
بهبود نورپردازی

افزایش کیفیت
منظر بصری

 -ایجاد کاواک در جدارهها ،جدارههای متخلخل و ناصاف

رنگ پردازی مناسب
منظرسازی با آب
تقویت نشانههای شهری
منظر فضای سبز خوشایند

حفاظت و تقویت اصوات خوشایند
ایجاد و تقویت ریتم و هارمونی و نشانه های صوتی

تقویت نورپردازی در شب  /استفاده از ویدئو مپینگ  /استفاده از تأکید و تمرکز با استفاده
از شدت نور
استفاده از دیوارنگارهها در جدارههای شهری  /استفاده از طرح جامع رنگ در فضاهای
شهری
استفاده از آبنماهای ریزشی ،جهنده و پرتابی  /استفاده از مجسمههای آبی  /استفاده از
واتر ویدئو مپینگ
استفاده از سازههای هنری صوت به عنوان نشانه شهری  /ترکیب نشانههای بصری و
صوتی
استفاده از درختچهها و گیاهان زینتی  /گل کاری  /افزایش سطوح و جدارههای سبز
 استفاده از جدارههای مقعر جهت تقویت اصوات مشخص و خوشایند  /افزایش حضورپرندگان در فضا  /استفاده از صدای آب
 حفظ و ایجاد ریتمهای شنیداری ارزشمند مانند صدای فعالیتهای خاص حذف اصوات نامتناسب با شخصیت فضاتابستان 1396
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• روش ترکیبــی  :ایــن روش بــه نســبت کاملتــر اســت،
چــرا کــه دیــد جامعــی نســبت بــه وضعیــت شــاخصهای
فیزیکــی صــوت و نیــز ادراک افــراد بــه دســت میدهــد

موجــود بــا اســتانداردها و همچنیــن کیفیــت مطلــوب
منظــر صوتــی و مشــخص کــردن مســائل و مشــکالت)،
طراحــی (طراحــی منظــر صوتــی بــر اســاس مطالعــات کمی
و کیفــی و مبتنیبــر ماهیــت ســیال صــوت) .بــا توجــه
بــه ماهیــت انتشــاری صــوت در فضــا ،دو گام اساســی در
مرحلــه طــرح مطــرح میشــود  :گام اول کاهــش ســطح
اصــوات پسزمینــه تــا حــد اســتاندارد و مطلــوب و گام
دوم حفاظــت و جانمایــی اصــوات خوشــایند چــرا کــه تــا
زمانــی کــه ســطح صــدای پسزمینــه کاهــش نیابــد،
اصــوات خوشــایند و خاطرهانگیــز شــنیده نخواهنــد شــد
و تنهــا همهمــه و شــلوغی ادراک خواهــد شــد (نمــودار)1؛
(جــدول.)2

نتیجهگیــری| پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارایــ ه
چارچوبــی روشــمند بــرای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت
بــود .بــا توجــه بــه ســؤاالت پژوهــش مبنیبــر تبییــن و
تشــریح مؤلفههــای منظــر صوتــی مثبــت ،میتــوان گفــت
پسزمینــه صوتــی آرام ،اصــوات نشــانهای ،ســیگنالهای
صوتــی ،ریتــم و هارمونــی و ترازهــای صوتــی اســتاندارد از
مؤلفههــای اصلــی یــک منظــر صوتــی مثبــت اســت .در
بررســی فرضیــه اول پژوهــش بایــد گفــت فرضیــه تأییــد
میشــود ،چــرا کــه عالوهبــر مؤلفههــای شــنیداری
عوامــل دیگــری نظیــر عوامــل اجتماعــی و کالبــدی نیــز
بــر کیفیــت ادراک شــده منظــر صوتــی تأثیــر میگذارنــد.
در پاســخ بــه ســؤال دوم پژوهــش مبنیبــر گامهــای
طراحــی منظــر صوتــی مثبــت ،بــا نظــر بــه نمــودار 1و نیــز
بررس ـیهای نویســندگان گامهــای طراحــی منظــر صوتــی
مثبــت در پاییــن آورده شــدهاند :
• گام اول مشــخصکردن پتانســیلهای شــنیداری منظــر
صوتــی فضــای مــورد مطالعــه
• گام دوم شــناخت و بررســی مؤلفههــای غیرشــنیداری
مؤثــر بــر منظــر صوتــی
•گام ســوم ،شامل ارزیابیهای کمی و کیفی
• جمعبنــدی نتیجــه گامهــای پیشــین در گام چهــارم
بهصــورت نتایــج تحلیلــی در دســتهبندیهای تفصیلــی
و مشــخص کــردن کمیــت و کیفیــت منظــر صوتــی مــورد
مطالعــه

• بررســی وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب مــورد
نظــر و بازطراحــی منظــر صوتــی مثبــت براســاس نتایــج
تحلیلهــای کمــی و کیفــی
ارزیابیهــای دقیــق کمــی شــامل بررســی ســطح
ســنجههای فیزیکــی صــوت بــا اســتانداردها و نیــز
ارزیابیهــای کیفــی از ادراک افــراد بهصــورت یکپارچــه
جــزو جداییناپذیــر از مراحــل طراحــی منظــر صوتــی
مثبــت اســت و ایــن خــود فرضیــه دوم پژوهــش را تأییــد
میکنــد .در گامهــای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت ،تــا
حــد امــکان ابعــاد و مــوارد دخیــل در طراحــی منظــر صوتی
آورده شــده اســت .بــا ایــن حــال ،بررســی هــر کــدام از
گامهــای مذکــور میتوانــد فتــح بابــی بــرای پژوهشهــای
آتــی باشــد .طراحــی منظــر صوتــی مثبــت در یــک فضــا،
پــروژهای مکانمبنــا اســت ،چــرا کــه هــر فضایــی بســته بــه
عوامــل مختلــف دخیــل ،ویژگیهــای شــنیداری متفاوتــی
دارد .هرگونــه اقــدام مســتلزم بررســی ادراک افــراد و نیــز
ارزیابــی ســنجههای فیزیکــی -صوتــی متناســب بــا
هــدف بررســی اســت .آنچــه از پژوهــش برمیآیــد ایــن
اســت کــه صــرف مطالعــهای کمــی یــا کیفــی جهــت
بازطراحــی راهگشــا نخواهــد بــود ،بلکــه مطالعـهای توأمــان
از ســنجههای فیزیکــی صــوت و کیفیــات ادراکــی افــراد
بــه همــراه مطالعــه عوامــل غیرشــنیداری مؤثــر در منظــر
صوتــی اســت کــه امــکان طراحــی یــک منظــر صوتــی
مثبــت و خوشــایند را بــه دســت میدهــد.

( .) Brambilla, Gallo & Zambon, 2013; Asdrubali et al, 2013

بازطراحی منظر صوتی مثبت

بــا تعمیــم گامهــای فراینــد طراحــی شــهری شــامل
شــناخت ،تحلیــل ،طــرح ،بازبینــی و پایــش بــه ســایر
مطالعــات منظــر بــه خصــوص منظــر صوتــی و نیــز بــا
توجــه بــه ماهیــت انتشــاری صــوت ،میتــوان گامهــای
اساســی فراینــد طراحــی منظــر صوتــی را بدیــن گونــه
اســتخراج کــرد  :ارزیابــی (شــناخت و ارزیابــی وضعیــت
کمــی و کیفــی منظــر صوتــی) ،تحلیــل (مقایســه وضــع
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