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جســتار

ــل  ــوان بخــش قاب ــه  عن ــی ب ــال حاضــر صــوت و منظــر صوت ــده | در ح چکی
ــده گرفتــه  ــزی شــهری نادی  توجهــی از منظــر شــهری، در طراحــی و برنامه ری
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه شــهرهای امــروزی بــا ســرعت فزاینــده ای 
ــایر  ــک و س ــده  ترافی ــور پدی ــع آن، ظه ــه  تب ــتند و ب ــترش هس ــال گس در ح
عوامــل آالینــده  صوتــی محیطــی، منظــری آشــفته بــه وجــود مــی آورد. جهــت 
ــه  ــاز اســت ب ــایند، نی ــاال و خوش ــت شــنیداری ب ــا کیفی ــی ب ــه فضاهای ــل ب نی
ــی  ــی کامل ــناخت و بررس ــر ش ــه حاض ــود. در مقال ــه ش ــوع پرداخت ــن موض ای
ــای بررســی آن  ــی و روش ه ــر منظــر صوت ــر ب ــل مؤث ــاد و عوام ــوم، ابع از مفه
ــی و  ــت طراح ــدگان جه ــط نگارن ــده توس ــت. روش تبیین ش ــده اس ــام ش انج
ــی و  ــه بررس ــهری، نتیج ــای ش ــایند در فضاه ــی خوش ــر صوت ــی منظ بازطراح
مطالعــات گســترده در حــوزه مــورد نظــر اســت. جهــت طراحــی منظــر صوتــی 
ــع مســتلزم  ــک طراحــی جام ــدی آورده شــده اســت. ی ــج گام کلی ــت، پن مثب

ــه  صــورت توأمــان اســت.  طــی کــردن هــر پنــج گام ب
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ــر  ــر بســزایی ب ــنیداری، تأثی ــر ش ــت منظ ــه|  کیفی مقدم
ــی،  دیگــر کیفیــات محیطــی ماننــد نقــش انگیــزی، خوانای
هویــت، حــس تعلــق و وابســتگی بــه مــکان دارد. برخــالف 
ــد،  ــد و ادراک می کن ــرد آن را می بین ــه ف ــری ک ــر بص منظ
ــنیده  ــراد ش ــت و اراده  اف ــارغ از خواس ــنیداری ف ــر ش منظ
می شــود. آنچــه امــروزه در فضاهــای شــهری شــنیده 
می شــود، آلودگــی صوتــی ناشــی از منابــع مختلــف صوتــی 
ماننــد آژیرهــا، صــدای اتومبیل هــا، همهمــه و اصــوات 
ــی  ــط صوت ــن محی ــن در ای ــرار گرفت ــت. ق ــایند اس ناخوش
ــه،  ناخوشــایند ممکــن اســت باعــث آزردگــی ناشــی از نوف
ناخوشــایندی فضــا و تــرک آن شــود و در درجــات باالتــر به 
ســالمتی افــراد آســیب برســاند. جهــت دســتیابی بــه یــک 
ــورت  ــی به ص ــر صوت ــی منظ ــت، طراح ــی مثب ــر صوت منظ
ــی اســت.  ــر اســاس اصــول آکوســتیک الزام ــد و ب مکان من
ــر  ــرح زی ــه ش ــر ب ــش حاض ــؤاالت پژوه ــتا س ــن راس در ای

اســت :
1. مؤلفه هــای منظر صوتی مثبت کدامند؟ 

ــه  ــامل چ ــت ش ــی مثب ــر صوت ــی منظ ــای طراح 2. گام ه
ــت؟  ــی اس مراحل

فرضیه
ــی دارای عناصــر و مؤلفه هــای تأثیرگــذار  ــک منظــر صوت ی
ــر شــنیداری باشــد.  ــا غی ــد شــنیداری ی اســت کــه می توان
گام هــای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت شــامل هــر 
دو ارزیابی هــای کیفــی از ادراک افــراد و نیــز بررســی 

شــاخص های صــوت اســت. 

روش شناسی پژوهش 
پژوهــش حاضــر جــزو پژوهش هــای کاربــردی و بــه لحــاظ 
ــی  ــی- تحلیل ــای توصیف ــزو پژوهش ه ــت و روش، ج ماهی
ــی  ــر صوت ــی منظ ــه روش طراح ــیدن ب ــت رس ــت. جه اس
مثبــت، اطالعــات و داده هــای مــورد نیــاز از طریــق بررســی 
ادبیــات موضــوع بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای گردآوری 
ــل و بررســی توســط پژوهشــگران در  ــد از تحلی شــده و بع
قالــب گام هــای طراحــی منظــر صوتــی مثبــت آورده شــده 

اســت. 

منظر صوتی، مؤلفه ها و شاخص ها 
 پیــن و همــکاران1، منظر صوتی را این چنیــن تعریف کرده اند :

»مناظــر صوتــی، تمــام صداهــای درون یــک محــل بــا تأکید 
بــر رابطــه بیــن ادراک فــردی یــا جمعــی، فهــم یــا تعامــل با 
.(Payne, Davis & Mags, 2009) »محیــط صوتی اســت 
 + »صــدا«  زبان شناســی،  دیدگاه هــای  بــه  توجــه  بــا 
»چشــم انداز«، منجــر بــه یــک پارادوکــس معنایــی می شــود، 
چــرا کــه صــدا شــنیده شــده امــا دیــده نمی شــود؛ از ایــن 
ــوان انتشــار  ــی را به عن ــر اســت کــه منظــر صوت رو صحیح ت

ــم.  ــف کنی ــک منظــر تعری ــا در ی صداه
دســته بندی  بــرای  معنایــی  معیــاری  دالگ3  و  شــافر2 
منظــر صوتــی خــود ارایــه دادنــد کــه بــه مــا اجــازه 
ــل،  ــایل حمل ونق ــایر وس ــاده، س ــک ج ــن ترافی ــد بی می ده
قائــل  تمایــز  طبیعــت  و  مــردم  حضــور  موســیقی، 
شــیء محور  توصیفاتــی  اینهــا  حــال  ایــن  بــا  شــویم. 
.(Dubois & Raimbult, 2005: 343) می ماننــد   باقــی 
منشــأ  براســاس  فــوق  دســته بندی های  یــا  تعاریــف 
نبــوده و از ایــن نظــر تــا حــدودی جامــع نیســتند. براســاس 
ــر منبــع اصــوات،  تعریــف پیجانوســکی و همــکاران مبتنی ب
منظــر صوتــی حاصــل همپوشــانی صداهــای ناشــی از 
منابــع ژئوفیزیــک )بــاد، جریــان آب، امــواج دریــا، فــوران(، 
هشــداری،  تماس هــای  و  تمــاس  )آوازهــا،  بیوفونیــک 
ــهری،  ــی و ش ــای صنعت ــک )فعالیت ه ــا(، و آنتروفونی آواه
ترافیــک جــاده ای، دریایــی و هوایــی( اســت کــه بــه شــدت 
ــی وابســته اســت  ــرد مناظــر جغرافیای ــه ســاختار و عملک ب

 .)Pijanowski et al, 2011(

مؤلفه های عمده  منظر صوتی به صورت زیر اســت :
)Anthrophony( آنتروفونی

 )Biophony( بیوفونی
 )Geophony(ژئوفونی

مهم تریــن کیفیاتــی کــه منظــر صوتــی مثبــت بایــد 
داشــته باشــد، نقــش انگیــزی و آســایش صوتــی اســت کــه 

ــت. ــده اس ــدول1 آورده ش در ج

طراحی منظر صوتی مثبت 
ــوه  ادراک  ــا نح ــی ب ــر صوت ــودن منظ ــی ب ــا منف ــت ی مثب
افــراد حاضــر در فضــا مرتبــط اســت و بــه دو دســته  مثبــت 
ــود.  ــی۵( تقســیم بندی می ش ــی )کاکوفون ــا منف ــاب4( ی )هاب
کاکوفونــی واژه ای اســت کــه بــرای توصیــف منظــر صوتــی 
ــی رود و  ــه کار م ــود، ب ــی ادراک می ش ــیوه  منف ــه ش ــه ب ک

منظر صوتی مثبت در فضای شهریمنظر صوتی مثبت در فضای شهری
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منابعتعریفشاخصمعیارها نوع

کیفی

ش انگیزی
نق

Keynote

اصوات پس زمینه

ــه طــور مــداوم توســط جمعیــت  صداهایــی کــه ب
ــک پس زمینــه  ــود و ی ــنیده می ش ــخصی ش مش
ــرای  ــایر اصــوات ادراک شــده، ب ــا س را در تضــاد ب
ــد. ــکل می دهن ــر ش ــوات دیگ ــی اص ادراک تمام

Vermir, Domecka & Rychtarikova , 2008

Payne, Davis & Mags, 2009

Sound signal

سیگنال صوتی

ــب  ــه را جل ــاص توج ــور خ ــه ط ــه ب ــی ک صداهای
Payne, Davis & Mags, 2009می کننــد.

Sound mark

نشانه صوتی

صدایــی کــه کیفیــات خــاص و منحصــر بــه فــردی 
ــد  ــه مانن ــته و ب ــخص داش ــی مش ــرای جمعیت ب

ــی هســتند. نشــانه بصــری در منظــر صوت
Kang, 2006

Sonic rhythms

ریتم های صوتی
اصواتی که در زمان ها و دوره های معین تکرار 

می شوند. 
Vermir, Domecka & Rychtarikova , 2008

Sonic harmony

هارمونی صوتی

آســایش کلــی آکوســتیکی کــه بــه انتظــارات 
ــن  ــد آنچــه در میادی ــد مانن ــی پاســخ می ده صوت
در حیــن  مــردم  داریــم؛  انتظــار  کافه هــا  بــا 
خــوردن یــک نوشــیدنی ، می تواننــد مکالمــه 

ــند. ــته باش داش

Vermir, Domecka & Rychtarikova , 2008

کمی

ش صوتی 
آسای

خوشایندی کلی از منظر صوتیکیفی
Yang & Kang, 2005

ــتانه های کمی ــاس آس ــوات براس ــتاندارد اص ــطح اس س
ــی ــوت محیط ــاخص های ص ــنیداری و ش ش

جدول1 : معیارها و شــاخص های کمی و کیفی منظر صوتی. مأخذ : نگارندگان.

ــاب  ــت. هاب ــاط اس ــوش دادن در ارتب ــی گ ــه  منف ــا تجرب ب
واژه ای اســت کــه بــرای توصیــف ترکیبــی از اصــوات بــه کار 
ــه   ــا تجرب ــت ادارک شــده و ب ــه  صــورت مثب ــه ب ــی رود ک م
  .)Farina, 2014: 117( ــاط اســت ــت در ارتب ــوش دادن مثب  گ
ارزیابــی و طراحــی منظــر  بــرای  مدل هــای مختلفــی 
صوتــی مثبــت ارایــه شــده اســت. کیــن و همــکاران۶، یــک 
چارچــوب منظــر صوتــی فعالیت محــور ارایــه دادنــد کــه دو 
بخــش عمــده داشــت : اول، مــکان، نــوع فضــا و ویژگی هــا 
مؤلفه هــای  و  فعالیــت  زمانــی،  مؤلفه هــای  دوم،  و 
پــروژه  در  همــکاران7،  و  دیویــس  جمعیت شــناختی. 
منظــر صوتــی مثبــت )8PSP( مدلــی جهــت ارزیابــی منظــر 
ــی  ــای مختلف ــا از روش ه ــد. آنه ــه کردن ــت ارای ــی مثب صوت
ــگاهی  ــای آزمایش ــاده، آزمایش ه ــت های پی ــد آوابرداش مانن
گــوش کــردن و غیــره اســتفاده کردنــد. مدل هــای پیشــین 
علی رغــم پرداختــن بــه ارزیابــی منظــر صوتــی، در طراحــی 
فیزیکــی تمرکــز نکرده انــد. در پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه 

و بررســی مدل هــای پیشــین و نیــز مطالعــات نویســندگان، 
ــر  ــی منظ ــی و طراح ــت ارزیاب ــنهادی جه ــوب پیش چارچ

ــه شــده اســت :  ــر ارای ــه  صــورت زی ــی ب صوت

ــر شــنیداری منظــر  مؤلفه هــای شــنیداری و غی
صوتــی 

بهتریــن شــیوه بــرای شــناخت منابــع اصــوات، روش 
و  کوتاه مــدت  زمانــی  بازه هــای  در  پیــاده  آوابرداشــت 
بلندمــدت و بــه  صــورت مــداوم اســت. شــناخت مؤلفه هــای 
ــی  ــع صوت ــه شــناخت و مشــخص کــردن مناب شــنیداری ب
غالــب در فضــا، شــناخت ریتم هــای صوتــی و تنــوع منابــع 

ــد. ــک می کن ــنیداری کم ش
ــل  ــامل عوام ــر ش ــر منظ ــر ب ــنیداری مؤث ــر ش ــل غی عوام
ــل  ــری، حمل ونق ــهری، کارب ــرم ش ــدی )ف ــی -کالب فیزیک
ــح و کیفیــت بصــری(، طبیعــی )آب  شــهری، مــواد و مصال
و هــوا، پوشــش گیاهــی( و اجتماعــی )ســن، جنــس، گــروه 
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 Salmons & Pont, 2012; Yang &( اســت )اجتماعــی، فرهنــگ
 Kang, 2005; Raimbult & Dubois, 2005; Viollon, Lavandier

 ;Drake, 2002 &، فــورر و الئوبــر، 13۶9؛ قیابکلــو، 1390؛ 
 .)Schult- Fortkamp & Nitsch, 1999

عوامــل غیرشــنیداری مؤثــر بــر منظــر صوتــی در زیــر آورده 
شــده اســت : 

طــول،  عبارتــی  بــه  فضــا،  ژئومتریــک  خصوصیــات  	•
ــای  ــهری و جداره ه ــای ش ــق فضاه ــاع و عم ــرض، ارتف ع
ــد  ــا مانن ــا و جداره ه ــرم فضاه ــز ف ــا و نی ــده آنه محصورکنن
محــدب، مقعــر، صــاف، مــواج یــا متخلخــل بــودن جداره هــا.
ــکونی  ــا مس ــاری ی ــد تج ــهری مانن ــای ش ــوع کاربری ه •	ن
ــا  ــت آنه ــان فعالی ــود و زم ــای موج ــز عملکرده ــودن و نی ب
ــا و  ــطه ی کاربری ه ــدوده به واس ــود در مح ــک موج و ترافی

ــود.  ــای موج عملکرده
ــل  ــه دلی ــط ب ــه در محی ــه کار رفت ــف ب ــح مختل •	مصال
داشــتن ضریــب جــذب مختلــف، تأثیــر متفاوتــی بــر جــذب 
ــح  ــد. مصال ــط دارن ــاری در محی ــوات انتش ــش اص ــا پخ ی
ــث  ــی باع ــح صیقل ــوت و مصال ــذب ص ــث ج ــل باع متخلخ

بازتــاب صــوت می شــوند.
ــانه های  ــر آب، نش ــبز، منظ ــای س ــنایی، فض ــگ، روش •	رن
شــهری. هرچــه کیفیــت بصــری فضــا بیشــتر باشــد تأثیــر 

ــذارد.  ــی می گ ــر صوت ــایندی منظ ــر خوش ــی ب مثبت
•	تراکــم پوشــش گیاهــی، نــوع پوشــش گیاهــی، ریزبــرگ 
یــا پهن بــرگ بــودن درخت هــا و درختچه هــا. پوشــش 
ــه  عنــوان جــداره  صوتــی عمــل کــرده و  گیاهــی متراکــم ب
ــد و  ــک می کنن ــوات کم ــذب اص ــه ج ــرگ ب ــان ریز ب درخت
ــرگ ســبب پخــش اصــوات بازتابیــده شــده  درختــان پهن ب
بــر آنهــا می شــوند. اســتفاده از گیاهــان تنهــا بــرای کاهــش 
ــز(  ــاال )بیشــتر از 2000 هرت ــای ب ــراز صــدا در فرکانس ه ت
مؤثــر اســت. خاصیــت پراکنده ســازی امــواج صوتــی توســط 
پوشــش گیاهــی بــه مراتــب بیشــتر از خاصیــت جذب کــردن 
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 
ــی بل  ــادل ۵ دس ــی مع ــش کاهش ــه پوش ــن گون ــر از ای مت

ــو، 1390: 109و 110(. ــد )قیابکل ــاد می کن ایج
•	توجــه بــه جامعــه  هــدف، ارزش هــای شــنیداری آن 

جامعــه و ترجیحــات آنهــا. 

سنجه های کمی و کیفی منظر صوتی 
عوامــل  بــه  کامــاًل  صوتــی  منظــر  از  افــراد  ادراک 
روان شــناختی، فرهنگــی، اجتماعــی و زمینــه ای کــه صدا در 
ــنیداری  ــای ش ــود، بســتگی دارد. ارزش ه ــنیده می ش آن ش
داشــته  تفــاوت  مختلــف  فرهنگ هــای  و  کشــورها  در 
ــایند،  ــوات خوش ــراد از اص ــات اف ــه ترجیح ــود ب ــن خ و ای
ــن  ــر می گــذارد. از ای ــا اصــوات نشــانه ای تأثی ناخوشــایند ی
رو ســنجه های کیفــی بــرای شــناخت و بررســی ترجیحــات 
ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــنجه های کم ــی رود. س ــه کار م ــراد ب اف
کمیــات لگاریتمــی صــوت بــه کار مــی رود و فــارغ از ادراک 
ــدول1 و  ــی در ج ــی و کم ــنجه های کیف ــت. س ــراد اس اف
ــنجه ها  ــاخص ترین س ــا ش ــت. ام ــده اس ــودار 1 آورده ش نم
ــوت  ــن ص ــراز میانگی ــر Laeq )ت ــی مبتنی ب ــی کم در ارزیاب

ــت.  ــخص( اس ــی مش ــازه زمان در ب

روش های ارزیابی کیفیت منظر صوتی 
روش هــای کیفــی جهــت ارزیابــی ادراکات افــراد و روش های 
ــه کار  ــی صــوت ب ــنجه های فیزیک ــت بررســی س ــی جه کم
مــی رود. بســته بــه موضــوع پژوهــش روش کمــی یــا کیفــی 
می توانــد بــرای ارزیابــی منظــر صوتــی اســتفاده شــود، امــا 
ــه اعتباربخشــی  ــد ب اســتفاده از یــک روش ترکیبــی می توان
می کننــد،  تولیــد  مشــابه  خروجی هــای  کــه  نتایجــی 
کمــک کنــد و همچنیــن از دســت رفتــن برخــی از اطالعــات 
را کــه ناشــی از یــک روش صــرف کمــی و یــا کیفــی اســت، 
ــواره  ــی هم ــر صوت ــی های منظ ــاند. بررس ــل برس ــه حداق ب
وابســته بــه زمــان بــوده و بســته بــه هــدف پژوهــش ممکــن 
اســت از یــک روز تــا یــک ســال و حتــی بیشــتر بــه طــول 

بی انجامــد. 
ــی  ــنجه های کیف ــناخت س ــرای ش ــی : ب ــای کیف •	روش ه
 Davis et al, 2013; Payne,) ــاده ــت پی ــای آوابرداش از روش ه
 Davis & Mags, 2009, 2009; Adams et al, 2008; Jeon & Jik

 Payne, Davis & Mags,) مصاحبــات ،)lee, 2008; Polli, 2012

 Baldinelli et al, 2012; Yang & Kang,) 2009) و پرسشــنامه

پرســش نامه  می شــود.  اســتفاده   (2005; Nyunt, 2004
می توانــد شــامل مقیاس هایــی ماننــد لیکــرت، گاتمــن 
جواب هــای  یــا  بــاز  پاســخ های  معنایــی،  افتــراق  و 

باشــد.  دسته بندی شــده 
• روش هــای کمــی : روش هــای کمــی ارزیابــی منظــر 

منظر صوتی مثبت در فضای شهری
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نمودار 1. چارچوب پیشــنهادی طراحی منظر صوتی مثبت. مأخذ : نگارندگان.

از  اســتفاده  بــا  میدانــی  ارزیابی هــای  صوتــی شــامل 
ــنیداری  ــای ش ــل رکورده ــنج، تحلی ــوت س ــتگاه ص دس

ــراد  ــخ اف ــی و پاس ــازی های صوت ــگاه، شبیه س در آزمایش
 .(Lam et al, 2005; Polli, 2012) اســت 
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جدول 2: اهداف، راهبردها و سیاســت های طراحی منظر صوتی در فضاهای شهری. مأخذ : نگارندگان. 

سیاستراهبردهدف

ت منظر صوتی
ش کیفی

ش نوفه زمینه و افزای
کاه

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

کاهش در 
مسیر انتشار

- ایجاد فاصله ایمن بین منبع و محل شنیدار .اطمینان از فاصله منبع

ــای پوشش دادن ــی . دیواره ه ــع صوت ــا و موان ــد دیواره ه ــی مانن ــع فیزیک ــا موان ــش ب -پوش
صوتــی، دیواره هــای ســبز، کریســتال های صوتــی 

- پوشش صوتی، ماسکه کردن یک صدای آرام تر به وسیله سیگنال بلندتر  
– اســتفاده از صــدای آب در انــواع آن بــه عنــوان صــدای خوشــایند جهــت پوشــش اصــوات 

ناخواسته. 

تجهیزات الکتروآکوستیک
پوشش منبع نوفه

موسیقی پس زمینه

کنترل فعال نوفه

- خنثی کردن نوفه با استفاده 
از سیستم میکروفون و بلندگو، 
به وسیله تولید صدایی در فاز 

مخالف.  

ــدون  ــه ب ــک نوف ــه وســیله ی ــد مکالمــه ب ــی دار مانن ــه هــای معن - پوشــش نوف
ــه ســفید. ــد نوف ــا اســپکتروگرام پیوســته مانن ــی ب معن

- اســتفاده از موســیقی پــس زمینــه بــرای پوشــش دادن نوفــه و کاهــش آزردگــی 
ــه  ــس زمین ــه بســیار باالســت، موســیقی پ ــه ســطح نوف ــی ک ناشــی از آن. زمان
خــود مــی توانــد بــه عنــوان عامــل آزردگــی مطــرح شــده و ایــن مــورد کاربــرد 

نــدارد.

طراحی 
جاذب های 

صوتی

فرکانس های باال
- استفاده از بتن متخلخل یا النه زنبوری 

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

فرکانس های میانه

- استفاده از درختچه های پهن برگ
- المان ها و تابلوهای مغازه از جنس سفال، آجر نپخت، آجر نیم پخت ناصاف و 

پلکسی متخلخل
- مبلمان شهری از جنس چوب 

- ایجاد کاواک در جداره ها، جداره های متخلخل و ناصاففرکانس های پایین

اقدامات 
مدیریتی

 تعیین محدودیت تردد سواره/ تعیین کاربری ها و عملکردهای مجاز / تعیین زمان های مجاز فعالیت عملکردها / تعیین 
محدودیت های کارکرد منابع تولید نوفه

ت خوشایند
ت و جانمایی اصوا

حفاظ

افزایش کیفیت 
منظر بصری

 تقویت نورپردازی در شب /  استفاده از ویدئو مپینگ / استفاده از تأکید و تمرکز با استفاده بهبود نورپردازی
از شدت نور

 استفاده از دیوارنگاره ها در جداره های شهری /  استفاده از طرح جامع رنگ در فضاهای رنگ پردازی مناسب
شهری

 استفاده از آب نماهای ریزشی، جهنده و پرتابی /  استفاده از مجسمه های آبی /  استفاده از منظرسازی با آب
واتر ویدئو مپینگ

 استفاده از سازه های هنری صوت به عنوان نشانه شهری / ترکیب نشانه های بصری و تقویت نشانه های شهری
صوتی 

 استفاده از درختچه ها و گیاهان زینتی / گل کاری / افزایش سطوح و جداره های سبزمنظر فضای سبز خوشایند

- استفاده از جداره های مقعر جهت تقویت اصوات مشخص و خوشایند / افزایش حضور حفاظت و تقویت اصوات خوشایند
پرندگان در فضا /  استفاده از صدای آب

- حفظ و ایجاد ریتم های شنیداری ارزشمند مانند صدای فعالیت های خاصایجاد و تقویت ریتم و هارمونی و نشانه های صوتی
- حذف اصوات نامتناسب با شخصیت فضا  

منظر صوتی مثبت در فضای شهری
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ــت،  ــر اس ــبت کامل ت ــه نس ــن روش ب ــی : ای •	روش ترکیب
ــه وضعیــت شــاخص های  ــد جامعــی نســبت ب چــرا کــه دی
ــد  ــه دســت می ده ــراد ب ــز ادراک اف ــی صــوت و نی فیزیک

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

بازطراحی منظر صوتی مثبت
بــا تعمیــم گام هــای فراینــد طراحــی شــهری شــامل 
شــناخت، تحلیــل، طــرح، بازبینــی و پایــش بــه ســایر 
ــا  ــز ب ــی و نی ــر صوت ــوص منظ ــه خص ــر ب ــات منظ مطالع
ــای  ــوان گام ه ــوت، می ت ــاری ص ــت انتش ــه ماهی ــه ب توج
ــه  ــن گون ــی را بدی ــر صوت ــی منظ ــد طراح ــی فراین اساس
ــت  ــی وضعی ــناخت و ارزیاب ــی )ش ــرد : ارزیاب ــتخراج ک اس
ــع  ــه  وض ــل )مقایس ــی(، تحلی ــر صوت ــی منظ ــی و کیف کم

موجــود بــا اســتانداردها و همچنیــن کیفیــت مطلــوب 
ــکالت(،  ــائل و مش ــردن مس ــخص ک ــی و مش ــر صوت منظ
طراحــی )طراحــی منظــر صوتــی بــر اســاس مطالعــات کمی 
ــه  ــا توج ــوت(. ب ــیال ص ــت س ــر ماهی ــی و مبتنی ب و کیف
ــی در  ــا، دو گام اساس ــوت در فض ــاری ص ــت انتش ــه ماهی ب
ــطح  ــش س ــود : گام اول کاه ــرح می ش ــرح مط ــه ط مرحل
ــوب و گام  ــتاندارد و مطل ــد اس ــا ح ــه ت ــوات پس زمین اص
ــا  ــه ت ــرا ک ــایند چ ــی اصــوات خوش دوم حفاظــت و جانمای
زمانــی کــه ســطح صــدای پس زمینــه کاهــش نیابــد، 
ــد  ــد ش ــنیده نخواهن ــز ش ــایند و خاطره انگی ــوات خوش اص
و تنهــا همهمــه و شــلوغی ادراک خواهــد شــد )نمــودار1(؛ 

ــدول2(. )ج

ارایــه   هــدف  بــا  حاضــر  پژوهــش  نتیجه گیــری| 
ــت  ــی مثب ــرای طراحــی منظــر صوت ــی روشــمند ب چارچوب
ــن و  ــر تبیی ــش مبنی ب ــؤاالت پژوه ــه س ــه ب ــا توج ــود. ب ب
ــوان گفــت  ــی مثبــت، می ت تشــریح مؤلفه هــای منظــر صوت
ــیگنال های  ــانه ای، س ــوات نش ــی آرام، اص ــه صوت پس زمین
صوتــی، ریتــم و هارمونــی و ترازهــای صوتــی اســتاندارد از 
ــت. در  ــت اس ــی مثب ــر صوت ــک منظ ــی ی ــای اصل مؤلفه ه
ــد  ــه تأیی ــت فرضی ــد گف ــش بای ــه اول پژوه ــی فرضی بررس
شــنیداری  مؤلفه هــای  عالوه بــر  کــه  چــرا  می شــود، 
ــز  ــدی نی ــی و کالب ــل اجتماع ــر عوام ــری نظی ــل دیگ عوام
ــد.  ــر می گذارن ــی تأثی ــر کیفیــت ادراک شــده منظــر صوت ب
در پاســخ بــه ســؤال دوم پژوهــش مبنی بــر گام هــای 
طراحــی منظــر صوتــی مثبــت، بــا نظــر بــه نمــودار1 و نیــز 
ــی  بررســی های نویســندگان گام هــای طراحــی منظــر صوت

مثبــت در پاییــن آورده شــده اند :
ــر  ــنیداری منظ ــیل های ش ــخص کردن پتانس •	گام اول مش

صوتــی فضــای مــورد مطالعــه 
•	گام دوم شــناخت و بررســی مؤلفه هــای غیرشــنیداری 

ــی  ــر منظــر صوت ــر  ب مؤث
•گام ســوم، شامل ارزیابی های کمی و کیفی

•	جمع بنــدی نتیجــه  گام هــای پیشــین در گام چهــارم 
به صــورت نتایــج تحلیلــی در دســته بندی های تفصیلــی 
و مشــخص کــردن کمیــت و کیفیــت منظــر صوتــی مــورد 

ــه مطالع

ــورد  ــوب م ــت مطل ــود و وضعی ــت موج ــی وضعی • بررس
ــج  ــاس نتای ــت براس ــی مثب ــر صوت ــی منظ ــر و بازطراح نظ

تحلیل هــای کمــی و کیفــی 
ســطح  بررســی  شــامل  کمــی  دقیــق  ارزیابی هــای 
نیــز  و  اســتانداردها  بــا  صــوت  فیزیکــی  ســنجه های 
ارزیابی هــای کیفــی از ادراک افــراد به صــورت یکپارچــه 
جــزو جدایی ناپذیــر از مراحــل طراحــی منظــر صوتــی 
ــد  ــه دوم پژوهــش را تأیی ــن خــود فرضی مثبــت اســت و ای
ــا  ــت، ت ــی مثب ــر صوت ــی منظ ــای طراح ــد. در گام ه می کن
حــد امــکان ابعــاد و مــوارد دخیــل در طراحــی منظــر صوتی 
ــدام از  ــر ک ــی ه ــال، بررس ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس آورده ش
ــرای پژوهش هــای  ــی ب ــح باب ــد فت گام هــای مذکــور می توان
ــی مثبــت در یــک فضــا،  ــی باشــد. طراحــی منظــر صوت آت
پــروژه ای مکان مبنــا اســت، چــرا کــه هــر فضایــی بســته بــه 
ــی  ــای شــنیداری متفاوت ــل، ویژگی ه ــف دخی ــل مختل عوام
ــز  ــراد و نی ــدام مســتلزم بررســی ادراک اف ــه اق دارد. هرگون
بــا  متناســب  صوتــی  فیزیکــی-  ســنجه های  ارزیابــی 
ــن  ــد ای ــش برمی آی ــه از پژوه ــت. آنچ ــی اس ــدف بررس ه
ــت  ــی جه ــا کیف ــی ی ــه ای کم ــرف مطالع ــه ص ــت ک اس
بازطراحــی راهگشــا نخواهــد بــود، بلکــه مطالعــه ای توأمــان 
ــراد  ــی اف ــات ادراک ــوت و کیفی ــی ص ــنجه های فیزیک از س
ــر در منظــر  ــل غیرشــنیداری مؤث ــه  عوام ــه همــراه مطالع ب
ــی  ــر صوت ــک منظ ــی ی ــکان طراح ــه ام ــت ک ــی اس صوت

ــد.  ــت می ده ــه دس ــایند را ب ــت و خوش مثب
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