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ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی افراد
در میدان نقش جهان اصفهان

4

امروزه افزایش و تعدد منابع صوتی مانند صدای ناشی از ترافیک ،فعالیتهای انسانی و صداهای مزاحم ،منظر صوتی
ناخوشایندی را ایجاد کرده است بهطوری که ادراک ذهنی صوتی مغشوشی را در شهروندان ایجاد میکند .میدان نقش
جهان اصفهان بهعنوان یک فضای شهری از این امر مستثنی نیست و پتانسیلهای شنیداری بسیاری در آن شنیده
میشود که ممکن است ادراک ناخوشایندی را از منظر صوتی میدان در بازدیدکنندگان ایجاد کند .هدف پژوهش
کمی است .جهت
حاضر ارزیابی ادراک افراد از منظر صوتی در میدان نقش جهان با رویکرد کیفی و تحلیلهای ّ
ارزیابی کیفی ،از پرسشنامههای سایکوآستیک برای ارزیابی ادراک مردم (گردشگران داخلی ،گردشگران خارجی،
اهالی اصفهان ،فروشندگان و کسبه میدان نقش جهان) از کیفیت منظر صوتی استفاده شد .تعداد  385پرسشنامه پس
از آوابرداشت توسط افراد حاضر در محدوده تکمیل شد .نتایج حاصل از پرسشنامه ادراک افراد از فضای شنیداری
میدان نقش جهان را در قالب اصوات خوشایند از جمله صدای کالسکۀ اسبها ،صدای اذان ،صدای فعالیتهایی مانند
قلمزنی و همچنین اصوات ناخوشایند مانند صدای موتور و ماشین ،صدای تأسیسات و تجهیزات محیط بیرونی نشان
داد .همچنین مؤلفههای نقشانگیز همچون ریتمهای صوتی ،هویت صوتی ،اصوات نشانهای ،اصوات پسزمینه و
سیگنالهای صوتی را روشن کرد.
کلیدواژهها :منظر صوتی ،فضای شهری ،نقشانگیزی صوتی ،آسایش صوتی ،آوابرداشت پیاده ،میدان نقش جهان.
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مقدمه

منظر شهری تنها از ابعاد کالبدی و فیزیکی تشکیل نشده است ،بلکه حواس و ادراک در رابطهای تنگاتنگ
با مؤلفههای مختلف منظر قرار میگیرند .شنیدار ،بویایی ،المسه و چشایی و عوامل مرتبط ،سایر ابعاد منظر
را میسازد .منظر شهری تحت سلطۀ اصوات تولید شده توسط انسان است که انواع مختلفی از منابعی مانند
ماشینآالت ،آژیرها ،و اصطکاک الستیک چرخها بر روی کف دارد ( .)Pijanowski et al., 2011, 1نحوۀ
ادراک افراد و ارزیابی آنها از کیفیت اصوات شنیده شده بر کیفیت ادراک منظر و خوشایندی منظر صوتی
تأثیر میگذارد .در یک محیط شهری ،معمو ًال مناطق صوتی متفاوتی وجود دارد و در هر منطقه ممکن
است یک صدا غالب باشد .همچنین صداهایی که دور ،نزدیک و یا در مجاورت کاربران حرکت میکنند،
ممکن است اطالعات مختلفی فراهم کنند و بدین ترتیب بر ارزیابی تأثیر بگذارند .امروزه تجربۀ زندگی
روزمره افراد به شکل فزایندهای از خالل صداهای ترکیبی و مکانیکی شکل میگیرد .بیدار شدن ،کار کردن،
راه رفتن و خوابیدن و بسیاری از فعالیتهای انسان در زندگی روزمره با همراهی صداها صورت میپذیرد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تمامی صداهای اطراف انسان ،بخش عظیمی از شناخت انسان از محیط
پیرامونش را تشکیل میدهند ( .)Bull, 2013, 1در تحقیقات کیفیت صوت ،نشان داده است که کیفیات
سایکوآکوستیکی 1بین اصوات گذرا متفاوت است ( .)Kang, 2006, 46اینکه صداهای مختلف چه تأثیری
بر خوشایندی منظر صوتی 2در یک فضای شهری دارند ،مسئلهای است که بهصورت مکانمبنا نیاز به
بررسی دارد .فضاهای شهری مختلف به سبب دارا بودن پتانسیلهای شنیداری مختلف باید بهصورت جدا
و با مطالعه میدانی مورد بررسی قرار بگیرند تا اصوات خوشایند و ناخوشایند در آنها مشخص گردد .میدان
نقش جهان اصفهان یکی از فضاهایی است که دارای پتانسیلهای شنیداری مختلفی است که منظر صوتی
منحصر به خود را ایجاد کرده است .اینکه کیفیت شنیداری کلی در این میدان به چه صورتی است و دوم
اینکه مؤلفههای صوتی تأثیرگذار بر خوشایندی منظر صوتی کداماند؟ و سوم اینکه مؤلفههای نقشانگیز
در میدان نقش جهان کداماند؟ سؤالهایی است که پژوهش حاضر در صدد پاسخ دادن به آنهاست .پژوهش
حاضر با رویکرد کیفی و مبتنی بر ادراکات افراد به بررسی سؤاالت مطرح شده پرداخته است.

پیشینه نظری و تجربی

توجه به مجموعهای از اصوات بهعنوان مؤلفهای از منظر کاری است که شافر 3موسیقیدان به آن مبادرت
ورزید .شافر در کتاب خود آهنگ جهان عبارت «منظر صوتی» 4را بهعنوان ویژگی صوتی رسمی منظر
مطرح کرد .بعدها اولین بهکارگیری این لغت در شهرسازی توسط ساوثورث 5صورت گرفت .آنچه که
امروزه بهعنوان اکولوژی منظر صوتی شناخته میشود ،با معرفی مؤلفههای بیوفونی( 6اصوات زیستی
9
جاندار) و ژئوفونی( 7اصوات زیستی غیرجاندار) توسط کراوس 8مطرح شد و با اضافه کردن آنتروفونی
(اصوات ایجاد شده بهوسیلۀ انسان) توسط پیجانوسکی و همکارانش 10توسعه پیدا کرد .منظر صوتی
میتواند بهسادگی بهعنوان یک ترکیب صوتی تعریف شود که حاصل همپوشانی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه
اصوات مختلف از منشأ فیزیکی یا بیولوژیکی است (.)Farina, 2014, 3
پژوهشهای مختلفی به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و در برخی موارد با بررسیهای میدانی به بررسی
این موضوع پرداختهاند (امیدی آوج و کلشتری1393 ،؛ لقمانی و غفاری1393 ،؛ شیخ بگلو 1394 ،و
منتظرالحجه و همکاران .)1395 ،یکی از پژوهشهای قابل توجه ،مقالۀ شهابیان و الریمیان ()1395
در مورد بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی بوده است.
پژوهشگران از ابزار پرسشنامه جهت ارزیابی خوشایندی و میزان شنیده شدن اصوات مختلف استفاده
کمی سطح فشار صوت در این محور پرداختهاند.
کردهاند .همچنین به بررسی ّ

کمی ،رویکرد کیفی و رویکرد
رویکردهای سنجش منظر صوتی در سه دسته قرار میگیرند :رویکرد ّ
کمی شاخصهای فیزیکی صوت مانند  LAeqو  Ldenبرای ارزیابی شدت فشار صوت
ترکیبی .در روش ّ
استفاده میشود .مطالعات بسیاری با بهکار بردن شاخصهای فیزیکی صوت به بررسی کیفیت فضای
شنیداری محیطهای مختلف پرداختهاند (  .)Lam et al., 2005; Polli, 2012اما در این روش ادراک ذهنی
افراد از خوشایندی و آزردگی اصوات مختلف بررسی نمیشود بلکه تنها سطح فشار صوت معادل محیط،
فارغ از ادراک افراد بررسی میگردد .در روش کیفی از ابزارها و تکنیکهای مختلف مانند پرسشنامه
سایکوآکوستیک ،مصاحبه و روش آوابرداشت پیاده 17استفاده میشود .در رویکرد ترکیبی ،شاخصهای
فیزیکی صوت به همراه ادراک افراد از منظر صوتی بررسی میشود .هر چند روش ترکیبی جهت مشخص
کمی و کیفی منظر صوتی کاملتر است ،اما ادراک افراد از منظر صوتی در درجه اول
کردن ویژگیهای ّ
اهمیت قرار میگیرد .به همین سبب روشهای مختلف رویکرد کیفی در زیر مورد بحث قرار میگیرد.
• •پرسشنامه سایکوآکوستیک :این پرسشنامه از بخشهای مختلفی مانند پاسخهای دستهبندی
شده ،مقیاسهای معنایی ،جدول افتراق معنایی 18و نیز سؤاالت باز جهت مشخص کردن خوشایندی
منظر صوتی تشکیل میشود .در جدولهای افتراق معنایی با استفاده از یک سری صفات زوج
(مثبت -منفی) به مشخص کردن صفات کلی منظر صوتی پرداخته میشود (Baldinelli et al.,
.)2012; Yang & Kang, 2005b; Nyunt, 2004
• •مصاحبه

ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی ...

روش سنجش ادراک صوتی

نامۀ معماری و شهرسازی

با توجه به هدف پژوهش حاضر ،پیشینه جهانی موضوع در حوزۀ رویکرد کیفی بررسی شده است .آدامز و
همکاران ،11آوابرداشتهایی را با کمک  34نفر از ساکنان کلرکن ول 12در طول تابستان و زمستان انجام دادند.
مشارکتکنندگان مسیری  10دقیقهای را میپیمودند و مؤلفههای اصوات پسزمینه ،سیگنالهای صوتی و
نشانههای صوتی خوشایند و ناخوشایند را مشخص میکردند .مطالعهای دیگر توسط ینگ و کنگ 13انجام
شد که شامل مقیاسهای معنایی در قالب پرسشنامه در دو میدان شهری در شفیلد بود .از مشارکتکنندگان
( 1000نفر) خواسته شد تا خوشایندی منظر صوتی را با استفاده از یک مقیاس ترجیحات سه درجهای
«خوشایند»« ،تا حدودی خوشایند» یا «آزاردهنده» ارزیابی کنند .از جمله کسانی که از جدول افتراق معنایی
15
در بررسی کیفیت منظر صوتی استفاده کرده است میتوان به جئون و همکاران 14اشاره کرد .کنگ و ژنگ
در پژوهش خود از  491فرد معمولی و نیز از  223نفر از دانشجویان معماری و طراحی خواستند تا کیفیت
منظر صوتی فضاهای باز شهری مورد مطالعه را با استفاده از جدول افتراق معنایی بررسی کنند .از جمله
پژوهشهایی که تمام پتانسیلهای شنیداری فضا را بررسی کردهاند ،میتوان به مطالعه ینگ و کنگ 16اشاره
کرد که آسایش صوتی در  14فضای شهری اروپا را از تابستان  2001تا بهار  2002بررسی کردند .خوشایندی
و آسایش صوتی تمامی منابع صوتی موجود در محدوده بهعنوان مثال اصوات آب ،موسیقی ،زنگ کلیسا،
تخریب و ساختوساز ،فعالیتهای کاربران ،صدای قدمهای افراد و فریاد کودکان و مکالمه افراد ،ترافیک و
پرندگان بررسی شد .از افراد خواسته شده بود تا کیفیت منظر صوتی فضا را با طیفی  5رتبهای بهصورت زیر
ارزیابی کنند :1 :بسیار آرام :2 ،آرام :3 ،نه آرام و نه نوفهای :4 ،نوفهای و  :5بسیار نوفهای .در مورد آسایش
صوتی در فضاها نیز از آنها خواسته شد آن را در طیفی  5رتبهای به صورت  :1بسیار راحت :2 ،راحت :3 ،نه
راحت و نه ناراحت :4 ،ناراحت و  :5بسیار ناراحت ارزیابی کنند .در مورد خود اصوات و منابع اصوات افراد
آنها را در سه گزینۀ خوشایند ،نه خوشایند و نه آزاردهنده و آزاردهنده ارزیابی کردند.
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• •آوابرداشت پیاده :در این روش میزان خوشایندی یا ناخوشایندی و یا اصوات کلیدی شنیده شده
در محدوده مورد مطالعه مورد پرسش واقع میشوند .در روش مورد استفاده دیویس و همکارانش
یک پرسششونده و پژوهشگر در سکوت مسیر مورد مطالعه را طی میکنند و در نقاط کلیدی،
پژوهشگر مصاحبهای مختصر انجام میدهد (Pay ne et al., 2009; Davise et al., 2013; Jeon
.)& Jiklee, 2008; Adams et al., 2008; Polli, 2012

مفهوم منظرصوتی و مؤلفههای آن

منظر صوتی میتواند بهسادگی بهعنوان یک ترکیب صوتی تعریف شود که حاصل همپوشانی داوطلبانه یا
غیرداوطلبانه اصوات مختلف از منشأ فیزیکی یا بیولوژیکی است ( .)Farina, 2014, 3از طرفی شافر منظر
صوتی را اثرات محیط صوتی بر پاسخهای فیزیکی و یا رفتاری موجوداتی که درون آن زندگی میکنند،
میداند ( .)Schafer, 1977بهطور کلی میتوان گفت منظر صوتی نتیجه ترکیب تمامی اصوات ناشی از
پتانسیلهای شنیداری موجود در فضا و اثرات آن بر ادراک افراد است.
تاکنون دستهبندیهای مختلفی از عناصر و پتانسیلهای شنیداری منظر صوتی انجام شده است (Schaffer,
 .)1977; Ruitter, 2005اما در این بین اشتراک دستهبندی استامرز و چسمر 19و نیز اکولوژیستهای منظر
صوتی در نوع خود کامل است و تمامی پتانسیلهای شنیداری را در خود جای میدهد .این دستهبندی شامل
بیوفونی ،ژئوفونی و آنتروفونی است .به لحاظ کیفیت انتشار صداها در محیط ،پین و همکاران 20گونههای
22
مختلف صداها و مناظر صوتی را این گونه تقسیمبندی کردهاند :اصوات پسزمینه ،21سیگنالهای صوتی
و اصوات نشانه .23اصوات پسزمینه صداهایی هستند که بهطور مداوم توسط جمعیت مشخصی شنیده
میشوند و یا پسزمینهای را در تضاد با سایر اصوات ادراک شده ،برای ادراک تمامی اصوات دیگر شکل
میدهند؛ ممکن است بهطور آگاهانه ادراک نگردند؛ یا بهوسیلۀ طبیعت ایجاد شوند یا بهوسیلۀ منابع صوتی
که همیشه وجود دارند ،مانند صدای ترافیک در جوامع شهری (.)Vermir et al., 2008; Payne et al., 2009
سیگنالهای صوتی صداهایی هستند که بهطور خاص توجه فرد را جلب میکنند .نشانه صوتی چیزی مابین
این دو مفهوم است .صدایی که از اهمیت خاصی برای یک جامعه برخوردار است یا کیفیات خاص و
منحصر بهفردی دارد .نمونههای طبیعی از نشانههای صوتی شامل آبشارها ،آبفشانها و جریان هواست
در حالی که نمونههای فرهنگی شامل زنگهای متمایز از فعالیتهای قدیمی است (.)Kang, 2006, 45

کیفیات ادراکی منظر صوتی شهری

صوت بهعنوان یکی از مؤلفههای شنیداری منظر ،در تعامل با محیط اطراف بر کیفیات ادراکی مانند
غنای حسی( 24بنتلی و همکاران )1390 ،و خوانایی( 25پاکزاد )1392،تأثیر میگذارد و کیفیات سرزندگی
و تنوع ،)Pijanowski et al., 2011( 26حس زمان ،)Edensor, 2009( 27هویت صوتیMohammad( 28
 ،)Rehan, 2015; Drever, 2005آسایش صوتی )Yang & Kang, 2005b( 29و نقشانگیزیFrisby,( 30
 )1994را تعریف میکند .از میان این کیفیات ،خوشایندی و نقشانگیزی صوتی مهمترین کیفیاتی هستند
که کیفیت ادراکی یک منظر صوتی را شکل میدهند.
خوشایندی صوتی :در یک منظر صوتی اصوات طبیعی اغلب مطبوع بوده ،درحالیکه نوفه ترافیک و
صدای مردم غیرمطبوع است .بهعنوان مثال ،شنیدن صدای نسیم و چشمه بهطور قابل توجهی آسایش

چارچوب مفهومی پژوهش

پس از بررسی ادبیات موضوع ،سنجههای مورد برداشت مشخص شد که در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1چارچوب مفهومی پژوهش
ﺑﺨﺶ

ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

١

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی
ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ /ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ /ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /روزﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺢ

)(Cain et al., 2008
)(Nyunt, 2004
)(Brambilla et al., 2013

٢

ﻣﯿﺰان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺻﻮات ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه در ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ
ﺟﻬﺎن

٣

ﻧﻘﺶاﻧﮕﯿﺰی
ﺻﻮﺗﯽ

۴

ﺑﯿﻮﻓﻮﻧﯽ
ژﺋﻮﻓﻮﻧﯽ

آﻧﺘﺮوﻓﻮﻧﯽ

ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن /ﺻﺪای اﺳﺐﻫﺎ /ﺻﺪای ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت /ﺻﺪای
ﺣﺸﺮات
ﺻﺪای ﺑﺎد /ﺻﺪای ﺑﺎران و رﻋﺪ و ﺑﺮق /ﺻﺪای آب ﻧﻤﺎﻫﺎ
ﺻ��ﺪای ﺑﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن /ﺻ��ﺪای ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد /ﺻ��ﺪای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ /ﺻ��ﺪای اذان /ﺻ��ﺪای ﻓﺮوﺷ��ﻨﺪﮔﺎن و دﺳ��ﺘﻔﺮوﺷ��ﺎن /ﺻ��ﺪای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻢزﻧﯽ و  /...ﺻ��ﺪای ﮐﺎﻟﺴ��ﮑﻪ اﺳ��ﺐﻫﺎ /ﺻ��ﺪای ﮔﺎری/
ﺻﺪای دوﭼﺮﺧﻪ /ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ /ﺻﺪای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ /ﺻﺪای ﻓﻠﺶ
دورﺑﯿﻦ /ﺻﺪای وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻣﻐﺎزهﻫﺎ /ﺻﺪای
ﺗﺄ ﺳﯿ ﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﮐﻮﻟﺮ ،ﺗﺮاﻧ ﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرو  /(...ﺻﺪای
زﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و آﻫﻨﮓ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺗﻮ ﺳﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  /ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و آوازﺧﻮان
ﻫﺎی دورهﮔﺮد ،ﺻﺪای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ﺻﺪای آژﯾﺮﻫﺎ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ /ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮﺗﯽ /ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ /رﯾﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ /ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ/
ﻫﻮﯾﺖ ﺻﻮﺗﯽ

ﺟﺪول اﻓﺘﺮاق ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

)(Bruce et al., 2009
)(Yang & Kang, 2005b
)(Nilsson, 2007
)(Blanco et al., 2012

)(Frisby, 1994
)(Vermir et al., 2008
)(Mohammad Rehan, 2015
)(Derver, 2005
)(Edensor, 2009
)(Jeon et al., 2010
)(Kang & Zhang, 2010
(Nilsson & Berguland,
)2006
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نقشانگیزی صوتی :نقشانگیزی کیفیتی است که سبب ایجاد تصویر ذهنی قوی در افراد میشود .به
باور اپلیارد زمانی که یک فرد محیطی را ادراک میکند ،عناصر نقشانگیزی وجود دارد که توجه فرد را
جلب میکند ،این عناصر منحصر و متمایز ضرورت ًا بصری نیستند و میتوانند اصوات یا بوهای متمایزی
باشند (پاکزاد .)1392 ،صوت نقش مهمی در تصورپذیری از مکان ایجاد میکند (.)Frisby, 1994, 85
نقشانگیزی یک فضای شهری با توجه به مؤلفههای زیر مشخص میشود:
• •صدای پسزمینه
• •سیگنالهای صوتی
• •نشانههای صوتی
31
• •ریتمهای صوتی
• •هارمونی32؛ هارمونی مطابقت انتظارات صوتی از فضای مورد نظر است؛ مانند وقتی در خیابان
انتظار داریم چراغ راهنمایی اتومبیلها را توقف کند (.)Vermir et al., 2008
• •هویت صوتی

ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی ...

صوتی را افزایش میدهد که بر کیفیت منظر صوتی میافزاید ،اما صرف حضور صدای ترافیک ،حتی در
ترازهای کمتر از تراز صدای پسزمینه ،تأثیر منفی بر ادراک صوتی دارد (.)Ren & Kang, 2015, 171

137
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جدول .2افتراق معنایی بهکار رفته در پژوهش
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

138

جهت ارزیابی ادراک افراد ،از ابزار پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامهای واحد بر اساس جدول  1و شامل
سؤاالتی باز و بسته در طیفی  5رتبهای ( :1بسیار ناخوشایند :2 ،تا حدودی ناخوشایند :3 ،خنثی :4 ،تا
حدودی خوشایند :5 ،بسیار خوشایند) به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شد .بعد از شناسایی اصوات
موجود از طریق آوابرداشت و رکوردهای صوتی ،سؤاالت منطبق با منابع صوتی موجود در میدان طرح
شدند .از افراد خواسته شد تا بعد از انجام آوابرداشتهای پیاده (مسیر از قبل تعیین شده نبوده و از افراد
خواسته شد تا در مسیرهای دلخواه خود بهطوری که بازدید کامل از همۀ فضاها را شامل شود ،راه بروند)
به پرسشنامهها پاسخ دهند .انجام آوابرداشتها طی روزهای هفته خارج از روزهای تعطیل و یا روزهای
خاص در فصل زمستان و بهار سال  1395-1394انجام شد .پرسشنامهها شامل این موارد بود:
 )1اطالعات فردی و علت مراجعه و تعداد مراجعه؛
 )2میزان خوشایندی پتانسیلهای صوتی موجود؛
 )3سؤاالتی باز جهت شناخت و تحلیل مؤلفههای ادراکی مؤلفه نقشانگیزی صوتی؛
 )4جدول افتراق معنایی جهت بررسی ویژگیهای کلی صوتی.

ﺑﺪون ﺟﻬﺖ

ﺟﻬﺖدار

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ

ﻣﻌﻨﯽدار

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار

ﺛﺎﺑﺖ

آرام

ﺑﻠﻨﺪ

دور

ﻧﺰدﯾﮏ

ﻏﻤﮕﯿﻦ

ﺷﺎد

ﺳﺎده

ﻣﺘﻨﻮع

ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا

ﺳﺎﮐﺖ و آرام

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه

ﺟﺎﻟﺐ

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

منبع :جئون و همکاران ( )2010و کنگ و ژانگ ()2010

جهت بررسی روایی ابزار پرسشنامه از متخصصان شهری و آکوستیک خواسته شد تا آن را بررسی
نمایند .برای ارزیابی پایایی آن از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شد .میزان بهدست آمده برابر با 0/805
بود که نشان از پایایی باالی ابزار پرسشنامه دارد.

جامعه آماری و حجم نمونه

حوزۀ مورد مطالعه میدان نقش جهان اصفهان است .جامعۀ آماری تمامی افرادی مراجعهکننده به میدان نقش جهان
هستند که  4گروه را شامل میشوند :گردشگران خارجی ،گردشگران داخلی ،اهالی اصفهان و کسبه و فروشندگان.
هر کدام از این گروهها بنا به تعداد دفعات مراجعه به میدان و شناخت خود ،ممکن است ادراکات متفاوتی از
مؤلفههای صوتی و خوشایندی منظر صوتی داشته باشند .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد:

نامۀ معماری و شهرسازی

شکل  .1محدودۀ مورد مطالعه

یافتهها

139

جهت تحلیل پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSو از روشهای تحلیلی ضریب همبستگی و
رگرسیون گام به گام استفاده شد .یافتهها به تفکیک بخشهای مختلف پرسشنامه آورده شده است.
 اطالعات فردی ،علت و تعداد مراجعهنتیجۀ اطالعات گردآوری شده از پرسشنامهها در جدول  3آمده است.
جدول  .3اطالعات فردی ،روزهای ترجیح برای بازدید و علت مراجعه
ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﮔﺮوه

درﺻﺪ

درﺻﺪ

روزﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ

ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

درﺻﺪ

درﺻﺪ

زن

۴٣

ﮐﺴﺒﻪ

٢٩

روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ

۴٨

ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ

٣٧

ﻣﺮد

۵۶

اﻫﺎﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎن

٢۵

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ

١٢

ﺧﺮﯾﺪ

١١

درﺻﺪ

ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

٢۴

ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ

٢

آراﻣﺶ و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

٢۴

ﮐﻤﺘﺮ از  ١ﺳﺎﻋﺖ

٨

ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ

٢٢

ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ

٣٨

ﻋﺒﻮر

۴

 ١ﺗﺎ  ٢ﺳﺎﻋﺖ

٣۶

ﭘﯿﺎدهروی و ورزش

٢

ﺑﯿﺶ از  ٢ﺳﺎﻋﺖ

۵۵

ﺳﺎﯾﺮ

٢١

ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ

ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی ...

در این فرمول  tاندازه متغیر در توزیع طبیعی با صحت گفتار  95درصد 1/96 ،است؛  pدرصد توزیع صفت
در جامعه و  qدرصد افرادی فاقد آن صفت در جامعه است؛  ،dتفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان
تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا  0/05است .چنانچه پژوهشگر
مقدار توزیع صفت (مقدار  pو  )qرا در جامعهای نداشته باشد میتواند نسبت توزیع صفت و عدم توزیع آن
را برابر با هم تصور کند (( )q=p= 0/5حافظنیا .)1388 ،بر اساس این فرمول تعداد نمونه برابر است با .385

 خوشایندی منظر صوتیجهت مشخص شدن سهم هر یک از پتانسیلهای شنیداری در خوشایندی منظر صوتی از رگرسیون گام
به گام و آمارۀ  Fاستفاده شده است .در جدول  R Square ،5معادل مجذور ضریب همبستگی است و
ضریب تعیین نام دارد که نشاندهندۀ میزانی از واریانس متغیر وابسته است که توسط متغیر یا متغیرهای
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مستقل تعیین میشود .آمارۀ  Fو سطح معنیداری  sigمعناداری کل مدل را مشخص میکنند .در پژوهش
حاضر متغیر وابسته خوشایندی صوتی و متغیرهای مستقل خوشایندی پتانسیلهای شنیداری است .با
توجه به جدول  4مشخص میشود که متغیر صدای قدمهای افراد 42/5 ،درصد از متغیر وابستۀ خوشایندی
منظر صوتی را تبیین میکند .صدای اسبها با  19/2بعد از صدای قدمهای افراد ،بیشترین سهم را در
تبیین واریانس خوشایندی منظر صوتی میدان نقش جهان دارد .صدای کالسکۀ اسبها با  13/1درصد
و صدای پرندگان با  5درصد و صدای فعالیتهایی مانند قلمزنی با  4/1درصد در درجۀ بعدی اهمیت و
صدای فروشندگان و دستفروشان با  2/8درصد ،صدای آبنماها با  2/5درصد و صدای موتور و اتومبیل
با  2درصد و صدای باران با  1/3درصد به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین کیفیت منظر صوتی میدان
نقش جهان داشتهاند .نقش سایر متغیرها به ترتیب آمده در جدول کمرنگتر شده است .با توجه به آمارۀ
 Fو سطح معنیداری مشخص میشود که تمامی متغیرها بهخوبی متغیر وابستۀ خوشایندی منظر صوتی را
تبیین میکنند .در رگرسیون گام به گام متغیرها یک به یک وارد معادله میشوند و در صورتی که سهمی
در تعریف متغیر وابسته نداشته باشند از معادله حذف میشوند .در این پژوهش صدای باز و بسته شدن در
مغازهها و نیز صدای آژیر از معادله حذف شدند و نقشی در تعریف خوشایندی کل منظر صوتی نداشتند.
هرچه  Betaو  tبزرگتر و سطح معنیداری کوچکتر باشد ،بدین معنی است که آن متغیر مستقل پیشبین،
تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .از طرفی  Betaهمبستگی را نیز نشان میدهد .با توجه به جدول 4
مشخص میشود ،صدای قدمهای افراد ،صدای اسبها ،صدای کالسکهها ،صدای فروشندگان و دستفروشان
و صدای آبنماها و صدای موتور و اتومبیل و صدای باران به ترتیب تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارند.
صدای فروشندگان و دستفروشان و صدای موتور و اتومبیل با خوشایندی منظر صوتی ارتباط معکوس دارند.
به این معنی که کاهش صدای موتور و اتومبیل و صدای فروشندگان و دستفروشان باعث افزایش کیفیت و
خوشایندی منظر صوتی در میدان نقش جهان میشود .مابقی متغیرها تأثیر جزئی بر متغیر وابسته داشتهاند.
جدول  .4ضرایب  Bو  Betaو سطح معنیداری

B

Std Error

Standardiezed
coefficients
Beta

t

sig

ﺻﺪای ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

٠/١١٩

٠/١٠

٠/٢٣٧

١٢/٣۴٧

٠/٠٠٠

ﺻﺪای اﺳﺐﻫﺎ

٠/٠٨٢

٠/٠٠٨

٠/١٩٣

١٠/٨٧۶

٠/٠٠٠

ﺻﺪای ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ اﺳﺐﻫﺎ

٠/٠٨٠

٠/٠٠٧

٠/٢٠۶

١١/٧٧۶

٠/٠٠٠

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

٠/٠٧٠

٠/٠٠٩

٠/١٩١

٨/١۵٣

٠/٠٠٠

ﺻﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻢزﻧﯽ

٠/٠٧۴

٠/٠٠٨

٠/١٧٧

٩/٧٩٩

٠/٠٠٠

ﺻﺪای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن

-٠/٠۴۴

٠/٠٠٧

-٠/١٠۶

- ۶/٢١٧

٠/٠٠٠

ﺻﺪای آﺑﻨﻤﺎ ﻫﺎ

٠/٠٩٠

٠/٠٠٩

٠/١٨٢

١٠/٠۵٨

٠/٠٠٠

ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

-٠/٠۵٩

٠/٠٠٧

-٠/١٩٠

-٨/۶٢٣

٠/٠٠٠

ﺑﺎران

٠/٠١۵٢

٠/٠٠٧

٠/١۴٣

٧/٨٢۵

./...

ﻣﺪل

Standard Coefficients

متغیر وابسته :خوشایندی منظر صوتی

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢۴

٠/۶٢۵a
٠/٧٨۵b
٠/٨۶۵c
٠/٨٩٣d
٠/٩١۶e
٠/٩٣١f
٠/٩۴۴g
٠/٩۵۵h
٠/٩۶٢i
٠/٩۶٩j
٠/٩٧۴k
٠/٩٧٨l
٠/٩٨٢m
٠/٩٨۴n
٠/٩٨۶o
٠/٩٨٨p
٠/٩٩١q
٠/٩٩٢r
٠/٩٩٣s
٠/٩٩۴t
٠/٩٩۵u
٠/٩٩٧v
٠/٩٩٩w
١/٠٠٠x

٠/۴٢۵
٠/۶١٧
٠/٧۴٨
٠/٧٩٨
٠/٨٣٩
٠/٨۶٧
٠/٨٩٢
٠/٩١٢
٠/٩٢۵
٠/٩٣٩
٠/٩۴٨
٠/٩۵۶
٠/٩۶۴
٠/٩۶٩
٠/٩٧٢
٠/٩٧۶
٠/٩٨١
٠/٩٨۴
٠/٩٨۶
٠/٩٨٨
٠/٩٩٠
٠/٩٩٣
٠/٩٩٧
١/٠٠٠

١۴۶/٠٧٧
١۵٨/۴٨٣
١٩٣/٩٧٣
١٩٢/۴۴٩
٢٠١/۶٢٠
٢١٠/٠۶٠
٢٢۶/١٩۶
٢۴٨/۴٨٩
٢۵٨/٩٣١
٢٩١/۵۴۶
٣١٢/۶۶۶
٣٣۶/۴۴٩
٣٨٠/٧٨۴
۴٠٩/۴٩١
۴٣٢/٢٠۶
۵۶١/۵١۴
۶١٣/۵۶٢
۶٧١/١۵۶
٧۵١/٠۶۶
٨٨١/٩٣۶
١٢٠٠/۵١۶
٢۵٧٨/٧١٨
.
۴٧٣/٣٩٠

٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠
٠/٠٠٠

*  :aقدم زدن افراد؛  :bصدای قبل ،صدای اسبها؛  :cاصوات قبل ،صدای کالسکه اسبها؛  :dاصوات
قبل ،صدای پرندگان؛  :eاصوات قبل ،صدای فعالیتهایی مانند قلمزنی؛  :fاصوات قبل ،صدای فروشندگان
و دستفروشان؛  :gاصوات قبل ،صدای آبنما؛  :hاصوات قبل ،صدای موتور و اتومبیل؛  :iاصوات قبل،
صدای باران؛  :jاصوات قبل ،صدای هواپیما و هلیکوپتر؛  :kاصوات قبل ،صدای رعد و برق؛  :lاصوات
قبل ،صدای اذان؛  :mاصوات قبل ،صدای دوچرخه؛  :nاصوات قبل ،صدای وسایل صوتی و تصویری
ساطع شده از مغازهها؛  :oاصوات قبل ،صدای باد؛  :pاصوات قبل ،صدای مکالمه و گفتوگو؛  :qاصوات
قبل ،صدای فلش دوربین؛  :rاصوات قبل ،صدای گاری و چرخهای دستی؛  :sاصوات قبل ،زنگ موبایل و
پخش موسیقی با موبایل؛  :sاصوات قبل ،صدای بازی و فعالیت کودکان؛  :tاصوات قبل ،صدای نوازندگان
و آوازخوانهای دورهگرد؛  :uاصوات قبل ،صدای حشرات؛  :vاصوات قبل ،صدای گربه و سایر حیوانات؛
 :xاصوات قبل ،صدای تأسیسات و تجهیزات محیط بیرونی

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﺪل

R

R Square

Adjusted R
Square
٠/۴٢٢
٠/۶١٣
٠/٧۴۴
٠/٧٩۴
٠/٨٣۴
٠/٨۶٣
٠/٨٨٨
٠/٩٠٩
٠/٩٢١
٠/٩٣۶
٠/٩۴۵
٠/٩۵٣
٠/٩۶١
٠/٩۶۶
٠/٩٧٠
٠/٩٧۴
٠/٩٨٠
٠/٩٨٢
٠/٩٨۵
٠/٩٨٧
٠/٩٨٩
٠/٩٩٣
٠/٩٩٧
١/٠٠٠

Std. Error of
Estimation
٠/٣١٩٢۴
٠/٢۶١٢٠
٠/٢١٢٣١
٠/١٩٠۶۴
٠/١٧٠٧٩
٠/١۵۵٢٣
٠/١۴٠۵۴
٠/١٢۶٨۶
٠/١١٧٩۵
٠/١٠۶٢٨
٠/٠٩٨٣٢
٠/٠٩١١١
٠/٠٨٢۶٣
٠/٠٧۶٩٨
٠/٠٧٢۵٢
٠/۶٧٢٣
٠/٠۶٠٠۴
٠/٠۵۵٠٨٩
٠/٠۵٢٠٧
٠/٠۴٨٠٣
٠/٠۴٣٣٠
٠/٠٣۶٣٢
٠/٠٢۴٢٨
٠/٠٠٠

F

sig

ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی ...

جدول  .5آمارههای ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده و F
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 نقشانگیزی صوتیپاسخهای تشریحی افراد جمعبندی شده و در قالب جدول و نمودار آورده شد.
نشانههای صوتی :با توجه به جدول  6و شکل  2مشخص میشود که نشانههای صوتی در میدان نقش
جهان اصفهان ،صدای کالسکه و اسبها با  27/21درصد و نیز صدای فعالیتهایی مثل قلمزنی با 11/56
درصد و نیز صدای قدمهای پا با  13/6درصد است.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ در ادراك اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻀﺎ
دوﭼﺮﺧﻪ
 40ﻣﻮﺗﻮر و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ

ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ و اﺳﺐ ﻫﺎ

20

آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ

0

ﻗﻠﻢ زﻧﻲ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

اذان

ﺑﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎد
ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ

شکل .2نمودار نشانههای صوتی
جدول  .6نشانههای صوتی

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ

ﺻﺪ

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ

19.04

اﺳﺐﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ اﺳﺐﻫﺎ

27.21

آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ

14.28

ﻗﻠﻢزﻧﯽ

11.56

ﺑﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن

4.76

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

2.72

ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

13.6

ﺑﺎد

2.72

اذان

2.72

ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

1.36

اصوات پسزمینه :نتایج نشان داد که از دید افراد صدای کالسکه و اسبها از نظر افراد با  38/37درصد
و نیز صدای آبنماها با  14/05درصد و صدای قلمزنی با  18/91صدای پسزمینه را تشکیل میدهد.
در حالی که آوابرداشتهای پژوهشگر نشان میدهد که صدای پسزمینه صدای همهمه و مکالمات و

تلفیقی از همۀ اصوات است .این امر نشاندهندۀ آن است که صدای پسزمینه و صدای شاخص برای
افراد قابل تمایز نیست.

ارزیابی مؤلفههای مؤثر در نقشانگیزی و آسایش صوتی ...

شکل .3نمودار اصوات پس زمینه
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ﺻﺪاي ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ در ادراك اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه از ﻓﻀﺎ

ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ

ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
اﺳﺐ ﻫﺎ و ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ…
آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ

 30اذان
20
10
0

ﻗﻠﻢ زﻧﻲ

ﺑﺎد
ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺑﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن

جدول  .7اصوات پس زمینه

ﺻﺪای ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

درﺻﺪ

ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ و اﺳﺐﻫﺎ

٣٨٫٣٧

آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ

١۴٫٠۵

ﻗﻠﻢزﻧﯽ

١٨٫٩١

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

۵٫۴

ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

٣٫٢۴

اذان

٩٫١٨

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ

٧٫٠٢

ﺑﺎد

١٫٠٨

ﺑﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ

١٫۶٢

ﻣﻮﺗﻮر و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

٠٫۵۴

دوﭼﺮﺧﻪ

٠٫۵۴

سیگنالهای صوتی :با توجه به نتایج ،موتور و اتومبیل با  22/42درصد ،صدای کالسکه و اسب با 18/69
درصد و صدای اذان با  15/88درصد ،سیگنالهای صوتی میدان نقش جهان را تشکیل میدهند .شناخته
شدن صدای اذان بهعنوان مؤلفۀ صوتی با معنی و دارای ارزش برای افراد ،بسیار مهم و واجد ارزش است.
باید تالش کرد این صدا به ایفای نقش خود بهعنوان سیگنال صوتی ادامه دهد .صدای موتور و اتومبیل
بهعنوان سیگنال صوتی صدایی ناخوشایند و گاه بلند و گوشخراش تصور میشود .لذا باید سعی گردد تا
جای ممکن حذف شود.
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ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ در ادراك اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪه از ﻓﻀﺎ

ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ و اﺳﺐ

ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ

ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ

 30ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ
20
ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
10

آﺑﻨﻤﺎ

زﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﭘﺨﺶ…

0

ﺑﺎد

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن

اذان

ﻗﻠﻢ زﻧﻲ

شکل  .4نمودار سیگنالهای صوتی
جدول  .8سیگنالهای صوتی

ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ

درﺻﺪ

ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ و اﺳﺐ

١٨٫۶٩

ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

٢٢٫۴٢

آﺑﻨﻤﺎ

٣٫٧٣

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

١٫٨۶

ﺑﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن

۶٫۵۴

اذان

١۵٫٨٨

ﻗﻠﻢزﻧﯽ

١۴٫٠١

ﺑﺎد

١٫٨۶

زﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

٢٫٧٩

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ

٣٫٧٣

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ

۴٫٧۶

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

٣٫٧٣

ریتمهای صوتی :از دید پرسششوندگان اذان با  48/64درصد جزو مهمترین ریتمهای موجود در میدان
نقش جهان است .به نظر میرسد آبنماها نیز جزو ریتمهای صوتی باشند چرا که در طول ساعات شب
غیرفعال و در طول روز فعال میشوند .مابقی اصوات بهعلت داشتن چرخهای کلی و مختص روز و شب
در این دسته قرار نمیگیرند.

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
60

اذان

40

ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ

20
ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ و اﺳﺐ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ

0

ﻗﻠﻢ زﻧﻲ

ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

شکل  .5نمودار ریتمهای صوتی
جدول  .9ریتمهای صوتی

رﯾﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ

درﺻﺪ

اذان

۴٨٫۶۴

ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ و اﺳﺐ

٢١٫۶٢

ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

۴٫۵

آﺑﻨﻤﺎ

۵٫۴

ﻗﻠﻢزﻧﯽ

٩

ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

٧٫٢

ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

١٫٨

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

١٫٨

هویت صوتی :کالسکه اسبها با  ،%41/37کالسکه و قلمزنی با  %29/31و آبنماها با  %12/93و صدای
اذان با  %9/48هویت صوتی میدان نقش جهان را شکل میدهند .وجود مسجد امام و مسجد شیخ لطفاهلل
نقش صدای اذان را بهعنوان هویت صوتی تاریخی و نقشانگیز میدان نقش جهان تقویت میکنند.

نامۀ معماری و شهرسازی

آﺑﻨﻤﺎ
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جدول  .10هویت صوتی

ﻫﻮﯾﺖ ﺻﻮﺗﯽ

درﺻﺪ

ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ اﺳﺐ

۴١٫٣٧

آب ﻧﻤﺎ

١٢٫٩٣

ﻗﻠﻢزﻧﯽ

٢٩٫٣١

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

٢٫۵٨

ﻗﺪمﻫﺎی اﻓﺮاد

٠٫٨۶

ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

٢٫۵٨

اذان

٩٫۴٨

ﺑﺎد

٠٫٨۶

ﻫﻮﻳﺖ ﺻﻮﺗﻲ در ادراك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻀﺎ
ﺑﺎد
ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ و اﺳﺐ
آﺑﻨﻤﺎ

50
 40اذان
30
20
10
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ
0
ﻗﺪم زدن اﻓﺮاد

ﻗﻠﻢ زﻧﻲ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

شکل  .6نمودار هویت صوتی

کیفیات کلی منظر صوتی میدان نقش جهان

اصوات منتشره در میدان نقش جهان ،بدون جهت و از منابع مختلف و تا حدودی پر سروصدا ادراک
میشود .کیفیاتی که بیشترین امتیاز را گرفتند خوشایندی و جالب بودن فضای شنیداری میدان نقش جهان
است .رویهمرفته فضای ادراک شدۀ مثبت توسط پرسششوندگان خوشایند ،جالب ،طبیعی ،متنوع ،شاد،
نزدیک ،ثابت ،معنیدار ،متمایز و فضای شنیداری که بهصورت منفی ادراک شده ،پر سروصدا و بدون
جهت است .در حالت کلی میتوان نتیجه گرفت منظر صوتی میدان نقش جهان بهصورت «هیاهو» یا
مثبت ارزیابی میگردد.

ﻛﺴﻞﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا
ﺳﺎده

0.83

ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺳﺎﻛﺖ و آرام
ﻣﺘﻨﻮع
ﺷﺎد
ﻧﺰدﻳﻚ

‐0.43
0.75

ﻏﻤﮕﻴﻦ

0.98

دور
آرام

0.22

ﺑﻠﻨﺪ

0

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار

ﺛﺎﺑﺖ

0.2

ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

0.6

ﻣﻌﻨﻲدار

0.73

ﺑﺪون ﺟﻬﺖ

‐0.6

ﺟﺎﻟﺐ

ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ

‐0.3
‐0.4

‐0.2

ﺟﻬﺖدار

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

بحث و تحلیل

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ادراک استفادهکنندگان از فضا از منظر صوتی میدان نقش جهان اصفهان
انجام شد .این پژوهش عمدت ًا بر پایه روش آوابرداشت پیاده و استفاده از پرسشنامه سایکوآکوستیک
بود .با توجه به مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه و بررسی آن ،میتوان گفت نقطه تمایز بین
آنها و پژوهش حاضر بررسی تفصیلی ادراک افراد در چند الیه مختلف بود که شامل بررسی خوشایندی
پتانسیلهای شنیداری ،بررسی ویژگیهای کلی تعریفکننده منظر و نیز شناسایی عوامل نقشانگیز منظر
صوتی میشد .از معدود پژوهشهای مشابه داخلی میتوان به پژوهش شهابیان و الریمیان ( )1395اشاره
کرد .نقطه اشتراک این پژوهش با پژوهش حاضر تمرکز بر پتانسیلهای شنیداری محدودههای مورد
مطالعه بود ولی آنچه باعث تمایز پژوهش حاضر است ،همانگونه که گفته شد بررسی تمامی ابعاد ادراکی
کیفیت منظر صوتی بوده است .در مقایسه پژوهش حاضر با نمونههای جهانی در واقع میتوان گفت
پژوهش حاضر از نظر ارزیابی پتانسیلهای شنیداری تاحدی بر پایۀ کار ینگ و کنگ ( )2005و شافر
( )1977است .هرچند مقیاس در مطالعۀ کنگ و ینگ بسیار بزرگتر بوده است ،اما در مطالعۀ حاضر
فضای مورد مطالعه یک میدان محصور تاریخی بود که به لحاظ پتانسیلهای شنیداری موجود در فضا از
گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار بود .در مطالعۀ ینگ و کنگ پتانسیلهای شنیداری شناخته شده بدون
دستهبندی خاصی ارائه شدند ،اما در پژوهش حاضر بر اساس اکولوژی منظر صوتی و نیز بر پایۀ مطالعۀ
استامرز و چسمر اصوات موجود در سه دستۀ عمدۀ بیوفونی ،ژئوفونی و آنتروفونی دستهبندی شدند و
مورد پرسش قرار گرفتند .این کار به بهتر فهمیدن اثر هر کدام از دستهها در ادراک خوشایندی منظر
صوتی کمک میکند .نتایج بهدست آمده از جدول افتراق معنایی نشان داد که ادراک افراد از کلیت منظر
صوتی محدودۀ میدان امام مثبت است ،اما در مورد مؤلفههای نقشانگیز ،افراد قادر به تمایز مؤلفه صوتی
شاخص از پسزمینه صوتی نبودند و این نشاندهندۀ آن است که یک صدای پسزمینه و صدای شاخص
برای افراد قابل تمایز نیست .الزم است اقداماتی صورت گیرد تا صدای پسزمینه از اصوات شاخص جدا
شود تا وضوح صداهای نشانهای باالتر رود.

نامۀ معماری و شهرسازی
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ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

1.33
1.34

ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
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نتیجهگیری

جهت روشنتر بیان کردن نتایج ،یافتهها به تفکیک سؤاالت پژوهش آورده میشود .سؤال اول کیفیت
شنیداری کلی میدان نقش جهان را مورد پرسش قرار داده بود .با توجه به جدول افتراق معنایی مشخص
شد که کیفیات مثبت بر کیفیات منفی صوتی ادراک شده غلبه دارد .تمامی کیفیات ادراک شده به غیر
از «پر سروصدا» و «بدون جهت» جزو کیفیات مثبت هستند .درجواب سؤال اول پژوهش میتوان گفت
منظر صوتی در این میدان بهصورت مثبت ارزیابی میگردد .در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر
تبیین مؤلفههای صوتی تأثیرگذار بر منظر صوتی میدان نقش جهان میتوان گفت صداهایی که بیشترین
تأثیر را بر افزایش خوشایندی منظر صوتی داشتهاند ،به ترتیب صدای قدمهای افراد ،صدای اسبها،
صدای کالسکه اسبها ،صدای پرندگان ،فعالیتهایی مانند قلمزنی ،صدای آبنماها و صدای باران بودند.
صداهایی که باعث کاهش خوشایندی منظر صوتی و آزردگی میشدند صدای فروشندگان و دستفروشان
و صدای موتور و اتومبیل بودند .نتیجه اینکه منبع اصوات و ادراک افراد تعیینکننده است .همانند مطالعۀ
انجام گرفته توسط ینگ و کنگ اصوات مکانیکی و حمل و نقل اصوات ناخوشایند در نظر گرفته شدند.
سؤال سوم مؤلفههای نقشانگیزی صوتی را مد نظر قرار داده بود .نشانههای صوتی در میدان نقش جهان
اصفهان ،صدای کالسکه و اسبها ،صدای فعالیتهایی مثل قلمزنی و نیز صدای قدمهای پا است .صدای
کالسکه و اسبها ،صدای آبنماها و صدای قلمزنی صدای پسزمینه را تشکیل میدهند .موتور و اتومبیل،
صدای کالسکه و اسب و صدای اذان ،سیگنالهای صوتی میدان نقش جهان را تشکیل میدهند .نظر به
منفی بودن تأثیر صدای موتور و اتومبیل بر ادراک افراد ،باید صدای موتور و اتومبیل حذف گردد .اذان
جزو مهمترین ریتمهای موجود در میدان نقش جهان است .بهنظر میرسد آبنماها نیز جزو ریتمهای
صوتی باشند چرا که در طول ساعات شب غیرفعال و در طول روز فعال میشوند .صدای کالسکهها،
قلمزنی ،آبنماها و اذان هویت صوتی میدان نقش جهان را شکل میدهند.
با حذف اصوات ناخوشایند و کاهش اصوات پسزمینه میتوان نقش مؤلفههای نقشانگیز را پررنگتر
کرد .پژوهش حاضر به لحاظ پرداختن به ابعاد مختلف مؤلفه نقشانگیزی صوتی توانسته است بررسی
کاملی را از این موضوع ارائه دهد .ولی همچنان موارد زیادی باقی میماند که مستلزم بررسی است و
در پژوهش حاضر نمیگنجد ،بهعنوان مثال اینکه تفاوت ادراکی هر کدام از گروههای پرسششونده
(گردشگران داخلی ،گردشگران خارجی و غیره) به چه صورتی است؟ و یا چگونه میتوان اصوات
پسزمینه را کاهش داد .این کار مستلزم ارائه چارچوب طراحی منظر صوتی مثبت برای میدان نقش جهان
است که میتوان در پژوهشهای آتی به آن پرداخت.

پینوشتها
Psychoacoustic
soundscape pleasantness
Schaffer, 1977
soundscape
South Worth, 1969
Biophony
Geophony

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

امیدی آوج ،مریم و عبدلی کلشتری ،مهتاب (« .)1393تأثیر منظر صوتی بر ارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی
شهری» ،اولین کنگره سراسری دستاوردهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار.
بنتلی ،ایان؛ الکک ،آلن؛ مورین ،پال؛ مک گلین ،سو و گراهام ،اسمیت ( .)1390محیطهای پاسخده ،ترجمه مصطفی
بهزادفر ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
پاکزاد ،جهانشاه ( .)1392سیر اندیشهها در شهرسازی :از کمیت تا واقعیت ،انتشارات آرمانشهر ،تهران.
حافظنیا ،محمدرضا ( .)1388مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارات سمت ،تهران.
شهابیان ،پویان؛ الریمیان ،فرزانه (« .)1395بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تاکید بر ادراک مردم از منظر
صوتی» ،آرمانشهر.248-237 ،)19(17 ،
شیخ بگلو ،رعنا (« .)1394نقش منظر صوتی در مطلوبیت ادراک فضاهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی:
شهروندان شهر شیراز)» ،نخستین کنفرانس ملی معماری ،موسیقی و ادبیات ،تهران.
لقمانی ،حدیث و غفاری ،عباس (« .)1393ارزیابی نقش صوت در ارتقاء کیفیت محیط و نحوۀ استفاده شهروندان از
فضا» ،اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعۀ پایدار ،تهران.
منتظرالحجه ،محمدرضا؛ شریف نژاد ،مجتبی؛ منتظرالحجه ،مهدی و انصاری ،مجتبی (« )1395بررسی تطبیقی منظر
صوتی شهروندان در میدان خان و میدان جانبازان یزد» ،کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی ،تهران.
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