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چکیده
امروزه در روند طراحی و ساماندهی فضاهای شهری ،نقش منظر صوتی و متغیرهای تأثیرگذار آن ،به عنوان پتانسیلی
در افزایش قابلیت افراد جهت درک عمیق و با کیفیت از محیط کالبدی ،نادیده گرفته شده است .از جمله متغیر مهم
تأثیرگذار بر صوت و ادراک انسان از محیط ،بحث ساختار کالبدی فضا است .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،دستیابی
به منظر صوتی مطلوب برای عابران ،از طریق بررسی روابط میان متغیرهای کالبدی-فضایی بر تجربه منظر صوتی
عابران میباشد .پژوهش حاضر از روش اکتشافی-تحلیلی و روابط علی-معلولی ،با تکیه بر روش تحقیق آمیخته بهره
برده است و به سبب ناممکن بودن تغییر شرایط کالبدی وضع موجود و دشواری کنترل متغیرهای غیرکالبدی ،از
تکنیک واقعیت مجازی استفاده نموده است .با استخراج شاخصهای کالبدی مهم از چارچوب پژوهش ،آزمونهای
تحقیق در قالب گروههای کالبدی-فضایی طبقهبندی شدهاند و از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .سپس،
ارتباط میان متغیرهای هدف پژوهش با یکدیگر از طریق آزمونهای آماری در  ،SPSSدر کنار مقایسه نتایج با نحوه
توزیع واقعی صوت ،در نرمافزار  ،Arraycalcتحلیل شدهاند .نتایج گویای این مطلباند که بین ساختار کالبدی-
فضایی با متغیرهای تجربه منظر صوتی ارتباط معنادار و منطقی وجود دارد .در واقع ،بنابر میانگین نتایج رضایت خاطر
از منظر صوتی آزمونها ،در آرایش فضایی محدب ( ،)182.53کاهش ارتفاع ساختمانها ( ،)190.58کاهش عرض
مسیر ( )188.1و ایجاد گشودگی ( )206.36در مسیر حرکت عابران ،کیفیت تجربه منظر صوتی از مطلوبیت نسبی
باالتری برخوردار خواهد بود.
کلیدواژهها :منظر صوتی ،ساختار کالبدی ،پیکربندی فضایی ،ادراک صوت ،واقعیت مجازی
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نسترن اجیدانپور با عنوان «بهرهگیری از واقعیت مجازی به منظور بررسی ساختار
کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای عمومی» است که با راهنمایی دکتر امیر
شکیبامنش در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر انجام شده است.
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تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

ساختار کالبدی محیط ﺑﺎ تأثیرگذاری بر حواس مختلف انسان ،میتواند ادراکهای متفاوتی از فضای سه بعدی
را برای افراد ایجاد نماید .از این رو ،میتوان ادراک ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﺳﻮی ﻧﺎﻇﺮ را از وجوه حواس مختلف
بینایی ،شنوایی و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .مطالعات در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی،
بر درک بصری ناظر از محیط متمرکز گشته و نقش حواس دیگر از جمله شنوایی در ادراک و ارزیابی محیط
اطراف نادیده گرفته شده است ( .)Calleri et al., 2018, 77همچنین مطالعات علمی صورت گرفته (Vermir,
2008؛ Yang & Kang, 2005؛  )Kang, 2015گویای این مطلباند که ادراک شنیداری بر زندگی انسان و
حرکت وی در مکانها و همچنین استفاده وی از فضاهای عمومی اثرگذار است .منظر صوتی نابهسامانی که
امروزه در فضاهای شهری مشاهده میشود ،نتیجه لحاظ ننمودن معیارهای ایجاد منظر صوتی مطلوب در
طراحی فضاهایی برای مردم است .به عبارت دیگر طراحان شهری در روند طراحی ،ضمن بیتوجهی به نحوه
ادراک مردم از محیط صوتی ،تنها بر اساس فرضیات و توجه به سایر ابعاد مانند بعد بصری به خلق فضاهای
شهری میپردازند ( .)Raimbault & Dubois, 2005, 340لذا ،با توجه به تأثیر مثبتی که منظر صوتی میتواند
بر میزان خوشایند بودن فضا برای افراد به همراه داشته باشد ،بحث طراحی محیط شنیداری در فضای شهری
به موضوعی مهم برای طراحان و برنامهریزان تبدیل شده تا از این حیث بتوانند به ایجاد فضاهای شهری با
کیفیت دست یابند (.)Sun et al., 2019, 139
در واقع اهمیت مسئله صوت ،با علم به این موضوع که انسان میتواند تنها تحت تأثیر از صداهای ناخوشایند
محیط قرار نگیرد و از صوت در فضاهای شهری به طور هوشمندانه استفاده کند ،دو چندان میشود .در
این راستا ،استفاده عامدانه از بعد شنیداری تحت تأثیر مکانیزمهای مختلفی از جمله «کنترل مستقیم منبع
صوتی»« ،کاهش آلودگی صوتی »1و «سنجش متغیرهای تأثیرگذار بر صوت» ،قرار میگیرد .از جمله متغیرهای
مهمی که میتواند بر مسئله صوت تأثیر بگذارد و ادراک انسان از محیط را تحت شعاع قراردهد ،بحث ساختار
کالبدی فضا است .اﻳﻦ پژوهش ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرسی تأثیرات ساختار کالبدی -فضایی محیط سه بعدی ساخته
شده بر ادراک منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای شهری است .در نتیجه ،ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ با ﻣﺸﺎﻫﺪه
و ایجاد رواﺑﻂ منطقی میان منظر صوتی ادراک شده و شاخصﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی -ﻓﻀﺎیی،
ﺑﻪ اﺻﻮل کلی ﻃﺮاحی ﺗﺄثیرگذار ﺑﺮ مقوله صوت دﺳﺖ یابد .محدوده مورد پژوهی ،حد فاصل میدان ولیعصر
به سمت فاطمی است که به دلیل تعداد باالی منابع صوتی آزاردهنده و در نظر نگرفتن تمهیدات کالبدی
مناسب برای کاهش حجم صداهای نامطلوب ،پوشش صدای ترافیک ،تردد موتورسیکلت و غیره در محیط،
نارضایتی عابران را به همراه داشته است .لذا مطالعه حاضر درصدد است تا با استخراج نتایج کاربردی ،بتواند
از طریق تغییر کالبدی-فضایی ،منظر صوتی مطلوبی را برای عابران ایجاد نماید .همچنین از جمله سؤاالت
مهم پژوهش عبارت است از :چگونه ادراک صوتی عابران در فضای عمومی از فرم کالبدی فضا تأثیر میپذیرد؟
چه نتایج کاربردی میتواند در طراحی کالبدی مبتنی بر افزایش کیفیت تجربه منظر صوتی مورد استفاده قرار
گیرد؟ چگونه میتوان از تکنیک واقعیت مجازی در ارزیابی تأثیر ساختار کالبدی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
استفاده نمود؟
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منظر صوتی ،محیطهای صوتی مختلفی را توصیف میکند که نقش مهمی را در زندگی مردم ایفا کرده و
میتواند احساس راحتی ،خوشایندی یا اضطراب و پریشانی را در آنها ایجاد نماید ( .)Mydlarz, 2013, 11در
واقع ،منظر صوتی از ارتباطی پیچیده میان ساختار کالبدی ،انسان و منابع صوتی شکل میگیرد (Ozcevik
 .)& Can, 2012, 558در تعاریف منظر صوتی نگرشهای مختلفی وجود دارد به طوری که شافر)1977( 2
به فهم صداهای محیط توسط فرد و جامعه اشاره دارد ولی تراکس ،)1978( 3منظر صوتی را حاصل انطباق
منظر بصری و محیط شنیداری میداند .همچنین یو ،)2009( 4منظر صوتی را در زمر ه وظایف مهندسان
آکوستیک و علوم اجتماعی میداند و بر کاهش میزان سروصدا تأکید دارد ،اما ساندرا ،)2015( 5منظر صوتی
را نتیجه فعالیتهایی که در فضاهای شهری اتفاق میافتد ،تعریف میکند و مدیریت آن را از وظایف طراحان
و برنامهریزان شهری میداند .همچنین پژوهشگران بسیاری (مانند ;Kang & Schulte-Fortkamp, 2016
،)Payne et al., 2009; Pérez et al., 2018
منظر صوتی را نحوه ادراک مردم از صداهای محیطی تعریف میکنند؛ در حالی که برخی از پژوهشگران
( )Farina, 2014; Pijanowski et al., 2011; Genuit & Feibig, 2006منظر صوتی را منشاء فیزیکی و
بیولوژیکی میدانند که از توزیع منابع صوتی تشکیل شده است .با جمعبندی از تعاریف مختلف ،میتوان
منظر صوتی را حاصل درک شنونده از محیط شنیداری اطرافش دانست که تحت تأثیر الیههای مختلف محیط
از جمله عوامل روان-شناختی و ادراکی ،عوامل فیزیکی و ویژگی منابع صوتی میباشد.

•
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مبانی نظری پژوهش

ادراک منظر صوتی
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صدا از زندگی روزمره ما جدا نیست و مردم زمان زیادی از عمر خود را در فضاهای شهری و در میان ساختمانها
صرف میکنند .لذا مطالعه تأثیر محیط آکوستیک بر ادراک انسان امری مهم تلقی میشود .همچنین آسایش
صوتی یکی از عناصر کلیدی در ارزیابی کیفیت محیط زیست و زندگی محسوب میشود (Ma et al., 2018,
 .)123درک منظر صوتی از یک مکان و واکنشهای انسان به آن تا حد زیادی به زمینه محیط بستگی دارد؛
زمینهای که توسط تحریکات حسی انسان شکل میگیرد .کاربران از طریق تجربه قبلی ،میزان آشنایی،
اطالعات و انتظارات مربوط به مکان ،با محیط در تعامل میباشند .بنابراین تغییر در هر یک از عناصر محیط،
میتواند تجربه محیطی فرد از منظر صوتی را بهطور قابل مالحظهای تغییر دهد ( .)Oldoni, 2015, 8رویکرد
منظر صوتی ،در طیف گستردهای از مقیاسهای شهری میتواند جنبههای مثبت و منفی را در تجربه مردم
داشته باشد .به طور کلی تجربه اصوات مثبت در فضاهای شهری موجب افزایش روحیه افراد ،ایجاد خاطره،
تصویر ذهنی ،مطلوبیت ،حس مکان و غیره در کاربران فضا میگردد (.)Steele, 2018, 22
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جدول  .1مهمترین شاخصهای ادراک صوت از منظر پژوهشهای صورت گرفته
ﭘﮋ وﻫﺸﮕﺮ
)Axelsson et al., (2010

•

)Cain et al., (2013
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)Davies et al., (2013
)Alleta et al., (2017

ﻋﻨﻮان ﭘﮋ وﻫﺶ

اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﻣﺪل ادراک ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎر ﺑﺮد ا ﺑﻌﺎد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮ
ﺻﻮﺗﯽ
ادراک ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ :روﯾﮑﺮدی ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ادرا ک ﺻﻮت

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی -ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ -آﺷﻨﺎﯾﯽ
آراﻣﺶ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
آراﻣﺶ -راﺣﺘﯽ -ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ -ﺧﺎص ﺑﻮدن -ﻫﯿﺠﺎن
آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﯿﺎده
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ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﺻﻮﺗﯽ و ا ﺑﻌﺎد ﻣﻨﻈﺮ
ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ،ﻣﺪﻟﺴﺎزی و
ارزﯾﺎ ﺑﯽ ﺻﻮت ﻣﺤﯿﻂ

راﺣﺘﯽ -ﻧﺎراﺣﺘﯽ /ﺳﺎﮐﺖ -ﺷﻠﻮ غ / /ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ-
ﺨﺶ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ /آرام -ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر /آﺳﺎﯾﺶ ﺑ
آرام -ﺑﻠﻨﺪ /ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ -ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ /ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه-
ﻣﺘﻨﻮ ع /ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ -ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ /ﭘﺎﯾﺪار -ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار

Aburawis & Dokmeci
)Yorukoglu, (2018

ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ادراک ﺻﻮت و ﺗﺠﺮ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﯾﯽﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ روش ارزﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل

ﺨﺶ/
راﺣﺘﯽ-آزردﮔﯽ /اﺳﺘﺮسزا -آراﻣﺶ ﺑ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ-ﻃﺒﯿﻌﯽ /ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه -ﻫﯿﺠﺎنآور

)Jeon et al., (2019
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ )(1395

ﺑﺼﺮی در ﻣﺤﯿﻂ
ارزﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ-
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻮت ﭘﺎرکﻫﺎی
ﺷﻬﺮی

ﺨﺶ ﺑﻮدن و ﻫﯿﺠﺎن و آزردﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ
آﺳﺎﯾﺶ ،ﻟﺬت ﺑ

ارزﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی

ﺷﯿﺦ ﺑﯿﮕﻠﻮ )(1395

ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﻄﻠﻮ ﯿﺑﺖ ادراک
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺷﻬﺎﺑﯿﺎن و ﻻرﯾﻤﯿﺎن )(1395

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮانﺑﺎ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪﺑﺮ ادراک ﻣﺮدم از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ

)Sudarsono (2017
)Stevens (2018

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﻓﻀﺎ -ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰي -ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ-
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ -ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ادراك زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ-
ﺗﻮﺟﻪ -ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﯿﻂ -ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي -اﺿﻄﺮاب -اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻔﺲ -ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ
ﻧ
ﻣﯿﺰان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺻﻮات

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر ادراک منظر صوتی

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

امیر شکیبامنش

ساختار کالبدی و فرم شهر به طور فزایندهای به عنوان عاملی بالقوه در شکل دادن به منظر بصری و صوتی
محسوب شده که دارای سه رویکرد اصلی میباشد :الف) تمرکز بر محیط انسان ساخت در ارتباط با رفتار و
ادراک انسانی ،ب) تمرکز بر محیط انسان ساخت در رابطه با تجربهها و ارزشهای انسانی و ج) تمرکز بر محیط
انسان ساخت در حال تحول ،از طریق تحلیل عناصر گونهبندی ( .)Owens, 2005, 34در واقع ،فرم شهری به
معنای ارتباط بین محیط بیرون و حجم ساختمانهای موجود در منظر شهری است (Oliveira et al., 2011,
 .)125فرم شهر میتواند هم در سطح کالن و هم در سطح خرد مورد مطالعه قرار بگیرد .در مقیاس کالن ،فرم
شهر به فرم کلی و نوع هر فرم ،مربوط میشود و در سطح خرد ،شامل ارتفاع ساختمان ،نفوذپذیری ،الگوی
خیابان و غیره میباشد .در این مقیاس ،فرم شهر تأثیر بسزایی در عملکرد شاخصهای مختلف محیطی مانند
صوت ،آسایش حرارتی و غیره دارد ( .)Silva et al., 2018, 2از سویی پیکربندی باعث درک جامع از فرم شهر،
شیوههای سازماندهی عناصر فیزیکی شهر میشود و حالتهای مختلف سازماندهی اجزای مختلف شهری را
بیان میکند ( .)Sandrea et al., 2015, 31در واقع پیکربندی فضایی وجه اصلی فرم شهر را تشکیل میدهد که
میتواند باعث افزایش انتخاب و ترجیح استفاده از بعضی از فضاها نسبت به سایرین جهت حرکت مردم گردد و بر
تجربه مردم تأثیر بگذارد ( .)Alper, 2009, 21منظر صوتی نمیتواند از کالبد فضا جدا شود و همواره در فضایی
پدید میآید که ویژگیهای محیط ممکن است تأثیر تعیین کنندهای بر ادراک صوت توسط انسان داشته باشد.
لذا موضوع منظر صوتی همیشه باید در رابطه با محیط و کالبد و زمینه فضا مورد مطالعه قرار گیرد (Liu, 2014,
 .)7لذا با توجه به اهمیت ارتباط بین ساختار کالبدی محیط با تجربه و ادراک منظر صوتی استفادهکنندگان فضا
الزم است تا معیارها و شاخصهایی که در مطالعات مختلف ارزیابی شدهاند ،استخراج گردد.
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جدول  .2برخی از مهمترین شاخصهای کالبدی تأثیرگذار بر صوت

ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ار ﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻋﺮض

بررسی مطالعات مختلف در خصوص ارتباط ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر تجربه منظر
صوتی

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

با توجه به اهمیت موضوع و برقراری ارتباط میان ساختار کالبدی-فضایی و تجربه منظر صوتی ،بررسی
پژوهشهای مختلف در این زمینه عاملی مهم تلقی میگردد .از این رو ،آفنهوبر و آئینگر )2013( 6جهت بررسی
شاخصهای مورفولوژی شهری بر درک منظر صوتی ،به معرفی پنج معیار مهم کالبدی تأثیرگذار بر ادراک
منظر صوتی شامل ،توپولوژی شهری (نحوه اتصال خیابانها) ،مورفولوژی شهری ،معیارهای شناختی (عناصر
لینچ) و معیارهای بصری (مصالح ساختمانی ،نما) میپردازد و زمینه را برای پیشبرد مطالعات آینده فراهم
میآورد .همچنین لی و کانگ )2015( 7تأثیر نسبت ارتفاع به عرض ساختمان بر آسایش و مطلوبیت مؤلفههای
بصری و میزان آلودگی صوتی و تأثیر آن بر استفادهگنندگان فضا را مورد سنجش قرار دادهاند و وجود رابطهای
مثبت بین مطلوبیت صوتی و بصری و نسبت عرض به ارتفاع خیابان در فضاهای شهری را اثبات نمودهاند.
سانچز و همکاران )2016( 8معیارهایی از قبیل شکل ساختمان ،هندسه خیابان و مبلمان را در پژوهش خود به
عنوان شاخصهای کالبدی تأثیرگذار بر آلودگی صوتی در خیابانی با محصوریت باال مورد بررسی قرار دادهاند
و نتیجه گرفتهاند که با طراحی نما و الحاقات ساختمان میتوان شرایط بهبود وضعیت آلودگی صوتی را فراهم
آورد .ساندرا و همکارانش ( ،)2015مطالع ه خود را با هدف بررسی صدای محیط به عنوان عامل مهم در ارزیابی
فضاهای شهری ،انجام دادهاند و اثبات نمودند که معیارهای کالبدی میتواند به عنوان فرصت خلق منظر
صوتی مطلوب در نظر گرفته شود .همچنین ،استوجانوسکی و آکسلسون ،)2019( 9تأثیر شاخصهایی از قبیل
بلوک ،شبکه راهها و چیدمان فضا را بر ادراک منظر بصری و صوتی سنجیدهاند و تأثیر این شاخصها را بر
منظر شنیداری محیط اثبات نمودند .لذا با بررسی مطالعات مختلف و استخراج مطالب ،شاخصهایی در قالب
گروهبندیهایی مرتبط ،مشخص شده است و سپس ارتباط بین شاخصهای کالبدی و ادراکی و صوتی در
ارتباط با منظر صوتی در شکل  1تدوین شده است.
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شکل  .1چارچوب پیشنهادی جهت بررسی ارتباط کالبد و پیکربندی فضایی با کیفیت تجربه منظر صوتی

در واقع موضوع پژوهش ،رویکردی نو در طراحی شهری به شمار میآید؛ چرا که طراحان ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ه
ﺗﺄثیرﮔﺬاری کالبد ﺑﺮ تجربه منظر صوتی ،ﻗﺎدرند ﺗﺎ ضمن رفع معضل آلودگی صوتی در فضاهای شهری ،نگاه
ویژهای به طراحی منظر صوتی در تدوین طر حهای جامع سه بعدی شهری نیز داشته باشند و درکی ﻛﺎرﺑﺮدی
از ﻣﻔﻬﻮم صوت را در ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻬﺮی ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزند .همچنین استفاده از تکنیک واقعیت مجازی در روند
مطالعه میتواند عالوه بر شبیه سازی فضا در محیط شبه حقیقی ،به کنترل سایر متغیرهای محیطی و تغییر
شاخصهای اصلی در آزمونهای مختلف بپردازد.

روش تحقیق پژوهش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

امیر شکیبامنش

از دریچه نگاه رویکردهای معرفتشناسی ،پژوهش حاضر را میتوان بیشتر از نوع اثباتگرایی ،با هدف
مشخص نمودن روابط علی-معلولی ،دانست .از سویی این پژوهش از روش اکتشافی-تحلیلی در جهت ارائه
نتایج کاربردی ،با تکیه بر روش تحقیق آمیخته بهره برده است .در بخش تولید آزمونهای پژوهش ،از روش
تحقیق علی و همبستگی میان آزمونها ،جهت استخراج تحلیلهای مناسب استفاده شده است .همچنین
به دلیل نیاز پژوهش در خصوص تغییر الیههای مختلف کالبدی-فضایی و دشواری و ناممکن بودن امکان
تغییر شاخصهای موردنظر در محیط حقیقی ،از تکنیک واقعیت مجازی در طرح آزمونهای پژوهش استفاده
میگردد .استفاده از این تکنیک زمینه الزم جهت اعمال تغییرات در شاخصهای کالبدی فضا بر ادارک منظر
صوتی را مهیا میسازد .از مهمترین دالیل انتخاب واقعیت مجازی در پژوهش حاضر میتوان به موارد زیر اشاره
نمود :الف) نوع متغیرهای موردسنجش در مطالعه؛ ب) نیاز به کنترل و تغییر شرایط مختلف در محیط که در
شرایط واقعی این امر میسر نیست؛ ج) فراهم آوردن امکان تکرار آزمون .در نهایت به جهت تحلیل و استخراج
نتایج حاصل از بررسی بر روی افراد مورد آزمون از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شده است .از دیگر
قابلیتهای این تکنیک ،امکان وارد کردن صداهای محیطی است که قابلیت شنیدن صوت به صورت سه
بعدی را تأمین مینماید.
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در مطالعه حاضر جهت بررسی وجود ارتباط مشخص میان متغیرهای مستقل و وابسته ،از آزمون کایدو و
برای تعیین میزان شدت رابطه از ضریب همبستگی کرامر فی و الندا استفاده شده است .همچنین به منظور
بررسی مقایسه میان متغیرهای تجربه منظر صوتی در فضاهای 9گان ه آزمونها ،از آزمون اچ کروسکال-والیس
ن با یکدیگر ،استفاده شده
( )H-testو آزمون یومان-ویتنی جهت بررسی تفاوت میانگین هر دو گروه آزمو 
است .جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد است که میتواند نتایج پژوهش را با تأکید
بر گروه سنی مشخصی مورد ارزیابی قرار دهد .همچنین به دلیل آزمونسازی در محیط مجازی و استفاده از
واقعیت مجازی ،این گروه شناخت بیشتری با تکنیک مذبور را دارا میباشند و انطباق با شرایط آزمون برایشان
راحتتر خواهد بود.

سال چهاردهم

رویکرد کمی در تحلیل

حوزه مورد پژوهش
محدوده مورد نظر در پژوهش حاضر ،حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهاد تهران ،میباشد .خیابان ولیعصر
یکی از مهمترین خیابانهای تهران محسوب میشود و به دلیل تردد باالی وسایل نقلیه ،از میزان شدت صوت
باالیی برای عابران برخوردار است .همچنین قرارگیری تعداد باالی مراکز خرید ،سینما ،هتل ،دستفروشان،
ورودی مترو در این محدوده ،صداهای محیطی متنوع را برای عابران پیاده ایجاد نموده است.

شکل  .2نمایش حوزه مورد پژوهش

ﻧﻤﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻧﻤﺎی ﺷﺮﻗﯽ
شکل  .3بخشی از نمای ساختمانهای محور غربی و شرقی حوزه مورد پژوهش

نقشه شدت صوت ،درکی مناسب از سطح دسیبل صداهای محیط را به نمایش میگذارد .در پژوهش
حاضر با استفاده از اپلیکیشن  Noise captureاین امکان فراهم گردید تا پس از اندازهگیری شدت صوت،
به طور مستقیم بر روی نقشه مکان محور گردد .لذا بر حسب شکل  ،4شدت صوت محیط  80دسیبل به باال

امیر شکیبامنش

سنجش میزان شدت صوت در حوزه مورد پژوهش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

در طراحی آزمونهای پژوهش سعی شده است تا نمای ساختمانها با حداکثر شباهت به لحاظ ساختار نما و
نوع و رنگ مصالح با وضع موجود ،شبیهسازی گردد .لذا با برداشت میدانی پژوهشگر ،نما شبیهسازی شده است.
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طبقهبندی شده است .این سطح از صدا برای عابران پیاده باعث رنجش و ناراحتی برای زندگی روزانه میشود
و برای آدمی مزاحمت ایجاد مینماید.
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زمستان ۱۴۰۰
شکل  .4شدت صوت در محدوده مورد مطالعه

تولید آزمونهای پژوهش
متغیرهای کالبدی مورد سنجش در پژوهش
ی شاخصها به دلیل محدودیت زمانی و گستردگی تحقیق امکانپذیر
با توجه به چارچوب پژوهش ،بررسی تمام 
نمیباشد .لذا آزمونسازیهای پژوهش مبتنی بر انتخاب شاخصهای مهم و هدفمند میباشد .از این رو
شاخصهای پژوهش شامل الف) آرایش فضایی :نحو ه ساماندهی مسیر و تأثیرگذاری بر اجزاء فیزیکی اطراف
آن میباشد که به سه حالت مسیر مستقیم ،خمیده و مارپیچ انتخاب شده است .ب) تغییر در عرض مسیر:
شامل بررسی سه حالت ،عرض موجود ،عرض بیشتر و عرض کمتر نسبت به فضا میباشد .ج) روابط مسیر و
فضا :شامل سه حالت ،عبور مسیر از کنار فضا ،عبور مسیر از میان فضا و نبود فضای باز در طول مسیر .د) ارتفاع
ساختمان :شامل بررسی سه حالت ،ارتفاع موجود ،ارتفاع باالتر و پایینتر نسبت به وضع موجود میباشد.

متغیرهای ادراکی مورد سنجش در پژوهش
امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

شکل  .5متغیرهای کالبدی مورد سنجش در پژوهش

همچنین به جهت سنجش تجرب ه عابران از فضا سه شاخص رضایت خاطر (شامل مطلوبیت و ادراک تنوع
صوتی) ،هیجان (شامل خوشایندی و آرامش) ،تنش (شامل آزردگی خاطر و استرس) ،در روند پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرند.
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آزمونسازی پژوهش به دو بخش آزمون پایه و آزمون اصلی تقسیم میشود .در مرحله اول ،محیط با حفظ وضع
موجود ،در فضای مجازی شبیهسازی میگردد تا بتوان تجربه منظر صوتی وضع موجود را نسبت به تغییرات
ساختار کالبدی فضا ،در آزمونهای بعدی مورد مقایسه قرار داد .مرحل ه دوم ،آزمونسازی با تغییر شاخصهای
کالبدی در محدوده میباشد .لذا ویژگیهای آزمون پایه به قرار زیر میباشد :آرایش فضایی در وضع موجود از
نوع مستقیم الخط میباشد -عرض مسیر بر اساس عرض موجود و ارتفاع ساختمانها با توجه به شرایط موجود
شبیهسازی شده است -همچنین وضع موجود ماهیت حرکتی داشته و فضای باز در مسیر وجود ندارد.

زمستان ۱۴۰۰

شکل  .6متغیرهای ادراکی مورد سنجش در پژوهش

گروهبندی آزمونهای پژوهش
در روند گروهبندی آزمونهای پژوهش ،آزمون ( A1وضع موجود) به عنوان آزمون کنترلی ،در تمامی گروهها
مورد بررسی قرار میگیرد .این امر به این دلیل است که در ابتدای هر آزمون درک هر آزموندهنده در خصوص
وضع موجود محدوده باید مورد سنجش قرار گیرد و سپس سایر مدلسازیهای دیگر پژوهش را در محیط
مجازی طی نماید تا از این سو بتوان درک آزمونشوندگان را در خصوص تغییرات کالبدی نسبت به وضع موجود
ارزیابی نمود.
جدول  .3گروهبندی آزمونهای پژوهش
ﻧﻤﺎی ﻏﺮﺑﯽ

جدول  .4معرفی آزمونهای پژوهش
ﻧﺎم آزﻣﻮن

آزﻣﻮن
ﭘﺎﯾﻪ )(A1

ﺷﺎﺧ ﻫﺺﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ارﺗ ﻔﺎع
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ
امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

ﻧﻤﺎی ﺷﺮﻗﯽ
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ﻧﺎم آزﻣﻮن

ﺷﺎﺧ ﻫﺺﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی

•
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آزﻣﻮن
دوم
)(B1

ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻤﯿﺪه

•

آ راﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺴﯿﺮ

زمستان ۱۴۰۰

آزﻣﻮن
ﺳﻮم
)(B2

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭻ

آزﻣﻮن
ﭼﻬﺎرم
)(C1

ارﺗ ﻔﺎع اﺑﻨﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ارﺗ ﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

آزﻣﻮن
ﭘﻨﺠﻢ
)(C2

ارﺗ ﻔﺎع اﺑﻨﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ
ارﺗ ﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

آزﻣﻮن
ﺷﺸﻢ
)(D1

ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺮض
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ

آزﻣﻮن
ﻫﺸﺘﻢ
)(E1

ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

آزﻣﻮن
ﻧﻬﻢ )(E2

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

آزﻣﻮن
ﻫﻔﺘﻢ
)(D2

ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮد

ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و
ﻣﺴﯿﺮ
ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎ

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده
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ضبط صوت در محدوده در  13دی ماه 1398 ،در ساعت  11الی  12ظهر از سمت میدان ولیعصر تا 160متر
به سمت غزایی عتیق ،صورت گرفته است .محدوده مورد مطالعه به سلولهای  5×5تقسیمبندی شده و اصوات
محیط در  34نقطه با استفاده از دستگاه  ZoomH6برداشت شده است .صداهای ضبط شده در هر سلول به
محیط شبیهسازی شده در یونیتی بارگذاری میگردند تا تجربهای شنیداری متناسب با واقعیت شبیهسازی شود.

سال چهاردهم

نحوه ضبط صوت در حوزه مورد پژوهش

•

بنابر تعداد باالی آزمونهای پژوهش ،پرسششوندگان نمیتوانند تمامی چهار گروه آزمون را انجام دهند .چرا
که امکان خسته شدن آنها به دلیل طوالنی شدن گذراندن آزمونها ،از صحت دادههای پرسشنامه میکاهد.
بنابراین هر فرد سه آزمون را طی کرده و در هر آزمون ملزم به تجربه آزمون پایه میباشد .در نتیجه برای هر گروه
آزمون  20نفر (مجموعا  80نفر) و هر یک سه آزمون را طی میکنند .در نهایت بر حسب پاسخ کل افراد240 ،
پرسشنامه تکمیل بهدست آمده است .همچنین پایایی پرسشنامه با توجه به میزان ضریب آلفای کرونباخ به
دست آمده توسط  0.822 ،SPSSمیباشد .با توجه به آن که ضریب آلفای به دست آمده بیشتر از  0.7است،
در نتیجه این پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

زمستان ۱۴۰۰

گروهبندی افراد برای شرکت در آزمون

جدول  .5روابط میان میزان خوشایندی از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش با استفاده از آزمون یومان-ویتنی
ﻧﻮ ع ار ﺗ ﺒ ﺎ ط آ ز ﻣ ﻮ ن ﻫ ﺎ

ﻧﻮ ع آز ﻣ ﻮ ن

ﻣ ﯿ ﺰ ان ﻣ ﻌ ﻨ ﯽ د ار ي

ﻧﺘ ﺎﯾ ﺞ

ﺳ ﻄ ﺢ اﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎ ن

2

µ A1 < µ B2

Mann-Whitney U

0.000

99%

3

µ B2 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

4

µ A1 > µ C1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑ ﺎ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎ ن ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ز ﯾ ﺎ د  ،ﻣ ﯿ ﺎ ﻧ ﮕ ﯿ ﻦ آ ز ﻣ ﻮ ن B 2ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ز آ ز ﻣ ﻮ ن  B 1ا ﺳ ﺖ .

5

µ A1 < µ C2

Mann-Whitney U

0.002

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C1اﺳﺖ.

6

µ C2 > µ C1

Mann-Whitney U

0.004

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

7

µ A1 < µD1

Mann-Whitney U

0.006

99%

ﺑ ﺎ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎ ن ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ز ﯾ ﺎ د  ،ﻣ ﯿ ﺎ ﻧ ﮕ ﯿ ﻦ آ ز ﻣ ﻮ ن C 2ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ز آ ز ﻣ ﻮ ن  C 1ا ﺳ ﺖ .

8

µ A1 > µD2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

9

µ D2 < µD1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑ ﺎ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎ ن ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ز ﯾ ﺎ د  ،ﻣ ﯿ ﺎ ﻧ ﮕ ﯿ ﻦ آ ز ﻣ ﻮ ن A 1ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ز آ ز ﻣ ﻮ ن  D 2ا ﺳ ﺖ .

10

µ A1 < µ E1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D2اﺳﺖ.

11

µ A1 < µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

12

µ E1 > µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑ ﺎ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎ ن ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ز ﯾ ﺎ د  ،ﻣ ﯿ ﺎ ﻧ ﮕ ﯿ ﻦ آ ز ﻣ ﻮ ن E 1ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ز آ ز ﻣ ﻮ ن  E 2ا ﺳ ﺖ .

ﺑ ﺎ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﻃ ﻤ ﯿ ﻨ ﺎ ن ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ز ﯾ ﺎ د  ،ﻣ ﯿ ﺎ ﻧ ﮕ ﯿ ﻦ آ ز ﻣ ﻮ ن E 2ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ز آ ز ﻣ ﻮ ن  A 1ا ﺳ ﺖ .

Mean Rank

199.075 170.175

41.8

189.575 187.2

39.7

189.57

29.2

Se ries 1 99.925

شکل  .8میانگین میزان خوشایندی از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش

امیر شکیبامنش
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ی
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ی
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تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

1

µ A1 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B1اﺳﺖ.
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تحلیل همبستگی میان آزمونهای کالبدی و میزان آرامش حاصل از منظر صوتی
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با توجه به مقادیر حاصل sig ،ضرایب پژوهش ،برابر صفر میباشد ،پس با اطمینان  99.9درصد ،فرض H1
مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر آزمون کالبدی و میزان آرامش تأیید میگردد .مقدار وی کرامر مثبت
و  0.586و میزان الندا  0.468است ،پس شدت رابطه همبستگی به میزان نسبتا قوی میباشد .میزان sig
در آزمون  0.00 ،H-testاست و فرض  H1مبنی بر وجود روابط معنیدار میان میانگین میزان آرامش حاصل از
منظر صوتی در آزمونها ،پذیرفته میگردد (جدول .)6
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جدول  .6روابط میان میزان آرامش حاصل از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش با استفاده از آزمون یومان-ویتنی
ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
داري

ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن

1

µ A1 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

2

µ A1 < µ B2

Mann-Whitney U

0.003

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B1اﺳﺖ.

3

µ B2 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

4

µ A1 > µ C1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B1اﺳﺖ.

5

µ A1 < µ C2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C1اﺳﺖ.

6

µ C2 > µ C1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

7

µ A1 < µD1

Mann-Whitney U

0.004

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C1اﺳﺖ.

8

µ A1 > µD2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

9

µ D2 < µD1

Mann-Whitney U

0.001

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D2اﺳﺖ.

10

µ A1 < µ E1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D2اﺳﺖ.

11

µ A1 < µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

12

µ E1 > µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E2اﺳﺖ.

با استناد بر یافتههای آماری ،میتوان نتیجه گرفت که منظر صوتی در آزمون  E1و  E2و  C2و  B2در میان سایر
آزمونها از میزان آرامش باالیی برخوردارند و منظر صوتی در آزمونهای  B1و  C1با میزان آرامش در سطح
پایینتری ادراک شدهاند.
200
150
100
50
آ ارﻣﺶ  E2آ ارﻣﺶ  E1آ ارﻣﺶ  D2آ ارﻣﺶ  D1آ ارﻣﺶ  C2آ ارﻣﺶ  C1آ ارﻣﺶ  B2آ ارﻣﺶ  B1آ ارﻣﺶ A1
174.6

213.65

73

189

191.6

34.85

175.5

34.85

89.73

0
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شکل  .9میانگین میزان آرامش حاصل از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش
امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

250

تحلیل همبستگی میان آزمونهای کالبدی و میزان جذابیت از منظر صوتی
با توجه به مقادیر حاصل آزمونهای پژوهش sig ،ضرایب پژوهش ،برابر صفر میباشد ،پس با اطمینان 99.9
درصد ،فرض  H1مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر مستقل و متغیر وابسته تایید میگردد .مقدار

43

3

µ B2 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

4

µ A1 > µ C1

Mann-Whitney U

0.000

99%

5

µ A1 < µ C2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C1اﺳﺖ.

6

µ C2 > µ C1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

7

µ A1 < µD1

Mann-Whitney U

0.001

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C1اﺳﺖ.

8

µ A1 > µD2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

9

µ D2 < µD1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D2اﺳﺖ.

10

µ A1 < µ E1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D2اﺳﺖ.

11

µ A1 < µ E2

Mann-Whitney U

0.003

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

12

µ E1 > µ E2

Mann-Whitney U

.001

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B1اﺳﺖ.

سال چهاردهم

2

µ A1 < µ B2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

•

1

µ A1 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B1اﺳﺖ.

زمستان ۱۴۰۰

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
داري

ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻧﺘﺎﯾﺞ

•

جدول  .7روابط میان میزان جذابیت منظر صوتی در آزمونهای پژوهش با استفاده از آزمون یومان-ویتنی

شماره 33

وی کرامر مثبت و  0.600است ،پس شدت رابطه همبستگی بین دو متغیر به میزان قوی میباشد .بر اساس
نتایج آزمون  ،H-testمیزان  0.00 sigمیباشد و فرض  H1مبنی بر وجود روابط معنیدار میان میانگین میزان
جذابیت حاصل از منظر صوتی در آزمونهای  9گانه ،پذیرفته میگردد .لذا در جدول  7روابط منطقی میان
آزمونها بیان شده است.

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E2اﺳﺖ.

با استناد بر یافتههای آماری و مقایسه میانگین میزان جذابیت از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش ،میتوان
نتیجه گرفت که منظر صوتی در آزمون  E1و  E2و  B2به ترتیب از میزان جذابیت باالیی نسبت به سایر آزمونها
و آزمون پایه برخوردارند و منظر صوتی در آزمونهای  B1و  C1و  D2با میزان جذابیت در سطح پایینتری نسبت
به سایر آزمونها ادراک شده است.
250
150
100
50
 B1ﺟﺬا'& A1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
ت
ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ ﺟﺬاﺑ ,ﺖ
227.1 196.55

56.4

29.25 119.75 127.85

173.8

50.1

116.3

0
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شکل  .10میانگین میان میزان جذابیت منظر صوتی در آزمونهای پژوهش

تحلیل همبستگی میان آزمونهای کالبدی و میزان ادراک تنوع صوتی
امیر شکیبامنش

با توجه به نتایج sig ،ضرایب پژوهش ،صفر میباشد ،پس با اطمینان  99.9درصد ،فرض  H1مبنی بر وجود
ارتباط معنادار بین دو متغیر نوع آزمون کالبدی و تنوع ادراک صوت تأیید میگردد .مقدار وی کرامر 0.581
ً
است ،پس شدت رابطه همبستگی بین دو متغیر مذکور به میزان نسبتا قوی میباشد .همچنین ،بر اساس
نتایج آزمون  ،H-testمیزان  0.00 sigاست و فرض  H1مبنی بر وجود روابط معنیدار میان میانگین میزان
تنوع ادراک صوت در آزمونهای  9گانه ،پذیرفته میگردد.

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

200

44
سال چهاردهم

جدول  .8روابط میان میزان تنوع ادراک صوت در آزمونهای پژوهش با استفاده از آزمون یومان-ویتنی

•

شماره 33
•

زمستان ۱۴۰۰

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
داري

ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن

1

µ A1 > µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

2

µ A1 > µ B2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B1اﺳﺖ.

3

µ B2 < µ B1

Mann-Whitney U

0.001

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B2اﺳﺖ.

4

µ A1 > µ C1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B2اﺳﺖ.

5

µ A1 > µ C2

Mann-Whitney U

0.003

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C1اﺳﺖ.

6

µ C2 < µ C1

Mann-Whitney U

0.004

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C2اﺳﺖ.

7

µ A1 > µD1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C2اﺳﺖ.

8

µ A1 > µD2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D1اﺳﺖ.

9

µ D2 > µD1

Mann-Whitney U

0.009

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D2اﺳﺖ.

10

µ A1 > µ E1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D1اﺳﺖ.

11

µ A1 > µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E1اﺳﺖ.

12

µ E1 > µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E1اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E2اﺳﺖ.

با مقایسه میانگین میزان ادراک تنوع صوتی از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که
ادراک تنوع صوتی در آزمون  ،A1و آزمون  C2در سطح باالیی قرار دارد و تنوع منظر صوتی در آزمونهای  E1و
 E2در سطح پایینتری ادراک شده است.
200
150
100
50
ﺗﻨ &ع E2
19.5

ﺗﻨ &ع  E1ﺗﻨ &ع  D2ﺗﻨ &ع  D1ﺗﻨ &ع  C2ﺗﻨ &ع  C1ﺗﻨ &ع  B2ﺗﻨ &ع B1
65.6

92.2

65.6

151.9

135.5

80.8

103.9

ﺗﻨ &ع A1

0

Se ries 1 182.75

تحلیل همبستگی میان آزمونهای کالبدی و میزان آزردگی از منظر صوتی

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

شکل  .11میانگین میان میزان تنوع ادراک صوت در آزمونهای پژوهش

با توجه به نتایج sig ،ضرایب پژوهش ،صفر میباشد ،پس فرض  H1مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر
نوع آزمون کالبدی و میزان آزردگی تأیید میگردد .همچنین مقدار وی کرامر  0.452است و میزان الندا نیز
 0.447میباشد ،پس شدت رابطه همبستگی بین دو متغیر به میزان متوسط است .همچنین ،بر اساس نتایج
آزمون  ،H-testمیزان 0.00 sigمیباشد و فرض  H1مبنی بر وجود روابط معنیدار میان دو متغیر ،پذیرفته
میگردد .با توجه به جدول  ،9مقایسه میانگین میزان آزردگی از منظر صوتی در فضاهای  9گان ه آزمونهای
پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که منظر صوتی در آزمون  C1و  B1و  D2در میان سایر آزمونها از میزان آزردگی
خاطر باالیی برخوردارند و منظر صوتی در آزمونهای  B2و  E1و  E1از میزان آزردگی در سطح پایینتری نسبت
به سایر آزمونها ادراک شده است.
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200
150
100

39.2

48.35

171.175

72.45

75.775

197.85

49.6

179.5
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آزردﮔﯽ  E2آزردﮔﯽ  E1آزردﮔﯽ  D2آزردﮔﯽ  D1آزردﮔﯽ  C2آزردﮔﯽ  C1آزردﮔﯽ  B2آزردﮔﯽ  B1آزردﮔﯽ A1

0

Series 1 153.025

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
داري

ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن

1

µ A1 < µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

2

µ A1 > µ B2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

3

µ B2 < µ B1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B2اﺳﺖ.

4

µ A1 < µ C1

Mann-Whitney U

0.006

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B2اﺳﺖ.

5

µ A1 > µ C2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

6

µ C2 < µ C1

Mann-Whitney U

0.002

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C2اﺳﺖ.

7

µ A1 > µD1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C2اﺳﺖ.

8

µ A1 < µD2

Mann-Whitney U

0.005

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D1اﺳﺖ.

9

µ D2 > µD1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

10

µ A1 > µ E1

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D1اﺳﺖ.

11

µ A1 > µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E1اﺳﺖ.

12

µ E1 < µ E2

Mann-Whitney U

0.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E2اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E1اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

•

جدول  .9روابط میان میزان آزردگی از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش با استفاده از آزمون یومان-ویتنی

زمستان ۱۴۰۰

شکل  .12میانگین میان میزان آزردگی از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش

تحلیل همبستگی میان آزمونهای کالبدی و میزان استرس ناشی از منظر صوتی

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

 sigضرایب پژوهش ،برابر صفر میباشد ،پس فرض  H1مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر نوع آزمون
کالبدی و میزان استرس تأیید میگردد .مقدار وی کرامر مثبت و  0.508و میزان الندا نیز  0.483است،
ً
پس شدت همبستگی بین دو متغیر نسبتا قوی میباشد .همچنین ،بر اساس نتایج آزمون  ،H-testمیزان
0.00 sigمیباشد و فرض  H1مبنی بر وجود روابط معنیدار میان میانگین میزان استرس در آزمونهای 9
گانه ،پذیرفته میگردد .با مقایسه میانگین میزان استرس ناشی از منظر صوتی در فضاهای  9گانه آزمونهای
پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که در آزمون  C1و ( A1آزمون پایه و شرایط موجود) ،و  B1میزان استرس ناشی از
منظر صوتی در محیط آزمون در سطح باالیی نسبت به سایر آزمونها قرار دارد و منظر صوتی در آزمونهای E1
و  E2در سطح پایینتری از استرس ادراک شدهاند.
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زمستان ۱۴۰۰

ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻧﻮع آزﻣﻮن

ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﯽ
داري

ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن

1

µ A1 < µ B1

Mann-Whitney U

.000

99%

2

µ A1 > µ B2

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

3

µ B2 < µ B1

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B2اﺳﺖ.

4

µ A1 < µ C1

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن B1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن B2اﺳﺖ.

5

µ A1 > µ C2

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

6

µ C2 < µ C1

Mann-Whitney U

.006

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C2اﺳﺖ.

7

µ A1 > µD1

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن C1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن C2اﺳﺖ.

8

µ A1 < µD2

Mann-Whitney U

.010

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D1اﺳﺖ.

9

µ D2 > µD1

Mann-Whitney U

.003

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن A1اﺳﺖ.

10

µ A1 > µ E1

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن D2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن D1اﺳﺖ.

11

µ A1 > µ E2

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E1اﺳﺖ.

12

µ E1 < µ E2

Mann-Whitney U

.000

99%

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن A1ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E2اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن E2ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزﻣﻮن E1اﺳﺖ.

شکل  .13میانگین میان میزان استرس ناشی از منظر صوتی در آزمونهای پژوهش

پژوهش حاضر جهت به دست آوردن درکی کاربردی از مقایسه درک افراد در هر شبهآزمون با شرایط واقعی توزیع
صوت ،در هر آزمون از نرمافزار  Arraycalcاستفاده نموده است .این نرم افزار امکان پیشبینی توزیع صوت در
شرایط مختلف کالبدی هم در محیط داخلی و هم محیط خارجی را فراهم میآورد و با در نظر گرفتن عوامل
مختلف مانند رطوبت و درجه دما ،شدت صوت ،منابع صوتی نقطهای و خطی تحلیلی مناسب از وضعیت
آکوستیک فضای طراحی را ارائه میدهد.
امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

بررسی مقایسهای نتایج تجربه منظر صوتی در آزمونهای  9گانه پژوهش با میزان توزیع
و شدت صوت

بررسی در گروه آزمون B
بررسی میزان توزیع صوت در سه آزمون گروه  Bدر شکل  14مشخص شده است .با توجه به نحوه توزیع صوت
مشخص گردید که مسیر خمیده به صورت مقعر ،باعث تمرکز انعکاس و توزیع صداهای محیطی شده و منجر
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به افزایش میزان شدت صوت نسبت به وضع موجود ،شده است .در مسیر مارپیچ به دلیل ترکیب دو آرایش
مقعر و محدب ،اصوات به گونهای متفاوت توزیع میگردند .آرایش فضایی به صورت محدب منجر به پراکندگی
صداهای محیطی شده که به دنبال آن از میزان شدت صوت در فضا کاسته میشود .همچنین نتایج حاصل
میزان توزیع صوت ،هم راستای تحلیلهای منتنج از بررسی تجربه منظر صوتی در آزمونهای مذکور قرار دارد.
بهطوریکه مسیر مارپیچ همانطور که دارای تجربهای خوشایند و میزان تنش و احساس ناراحتی کمتر نسبت
به سایر آرایش فضایی میباشد ،از میزان شدت صوت پایینتری نیز برخوردار است.

•

3D

زمستان ۱۴۰۰

آزﻣﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭻ

آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻪ

آزﻣﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻤﯿﺪه

راﻫﻨﻤﺎ

2D

شکل  .14بررسی توزیع صوت در گروه آزمون B

بررسی در گروه آزمون C
با توجه به توزیع صوت در ساختار کالبدی گروه  ،cمشخص میشود که افزایش میزان ارتفاع نسبت به وضع
موجود ،باعث بیشتر شدن میزان بلندی صدا در طول مسیر حرکت میگردد .از سویی ارتفاع بلند ساختمانها
مانند مانعی در مقابل ساختمانهای واقع در الیههای پشتی عمل میکنند که منجر به کاهش شدت انتقال
صوت به الیههای پشتی میگردند .در آزمون با ارتفاع ساختمان کمتر ،میزان صداهای محیطی به دلیل پایین
بودن ارتفاع ،به ساختمانهای الیهی پشت با شدت بیشتری توزیع میگردد و نسبت به آزمون قبل از میزان
شدت صوت در طول مسیر ،کاسته شده است .لذا با افزایش ارتفاع ساختمانهای مسیر حرکت ،میزان شدت
صوت افزایش مییابد که این نتیجه با شرایط تجربه عابران در آزمونهای ادراکی پژوهش ،تطابق دارد.

3D

2D
امیر شکیبامنش

شکل  .15بررسی توزیع صوت در گروه آزمون C

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

آزﻣﻮن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ

آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻪ

آزﻣﻮن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ
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بررسی در گروه آزمون D

•

شماره 33
•

بررسی میزان توزیع صوت آزمون ( Dشکل  )16مشخص گردید که با کاهش عرض مسیر ،میزان شدت صوت در
مسیر حرکت پیاده افزایش مییابد ،چرا که با کاهش عرض و نزدیکی منابع تولید صوت به مسیر پیاده ،میزان
بلندی صدا بیشتر میشود .همچنین با افزایش عرض مسیر ،به دلیل افزایش میزان فاصلهی منابع صوتی از
مسیر حرکت پیاده ،باعث توزیع صوت در فضای مورد نظر شده و از میزان بلندی صوت کاهش مییابد و مسیر
پیاده از میزان شدت صوت کمتری برخوردار میباشد.

زمستان ۱۴۰۰

آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ

آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻪ

آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ

3D

2D

شکل  .16بررسی توزیع صوت در گروه آزمون D

مقایسه نتایج حاصل از میزان توزیع صوت در آزمون  Dبا کیفیت تجربه منظر صوتی در آزمونهای مذکور،
بیانگر آن است که شرایط تجربه منظر صوتی عابران با میزان توزیع شدت صوت رابطه عکس دارد .در مسیری
با عرض کم به دلیل معطوف شدن توجه عابر پیاده به محور موازی حرکت پیاده و کاربریهای مجاور ،از میزان
ادراک شدت صوت کاسته میشود.

بررسی در گروه آزمون E

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

با توجه به توزیع صوت در ساختار کالبدی گروه ( Eشکل  ،)17مشخص گردیده است با ایجاد گشودگی در
طول مسیر حرکت ،از میزان شدت صوت در فضا کاسته میشود .در واقع وجود فضای باز و ایجاد عمق در طول
مسیر منجر به افزایش میزان توزیع صوت در فضا گشته است که در نتیجه آن از میزان شدت صوت ،کاسته
میشود .در آزمون با ساختار کالبدی وجود دو فضای باز در دو طرف محور حرکتی ،باعث کاهش شدت صوت
نسبت به آزمون با وجود یک فضا در طول مسیر شده است .لذا با مقایسه نتایج حاصل از توزیع صوت در آزمون
کالبدی گروه  Eبا تجربه منظر صوتی در آزمونهای مذکور ،مشخص میگردد که نتایج این دو تحلیل با یکدیگر
همپوشانی دارد.
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آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻪ

وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در دو ﺳﻤﺖ

شماره 33
•

زمستان ۱۴۰۰

2D

شکل  .17بررسی توزیع صوت در گروه آزمون E

نتایج کاربردی مبتنی بر افزایش کیفیت تجربه منظر صوتی با تغییر متغیرهای تجربه
منظر صوتی
با استناد بر دادهها و یافتههای پژوهش ،مشخص گردید بین میزان شاخصهای ادراکی منظر صوتی (رضایت
خاطر ،میزان ادراک تنوع صوتی ،جذابیت و میزان تنش) و فضاهای  9گانه آزمون کالبدی ،ارتباط و همبستگی
با سطح اطمینان باالی  99درصد وجود دارد .به منظور بررسی و استخراج نتایج حاصل از یافتههای پژوهش،
در جدول 11با تفکیک گروه آزمونهای پژوهش ،بررسی نتایج سواالت باز و بست ه پرسشنامه ادراکی عابران،
شرح داده شده است.
جدول  .11نتایج کاربردی مبتنی بر افزایش کیفیت تجربه منظر صوتی با تغییر متغیرهای تجربه منظر صوتی
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ
ﺻﻮﺗﯽ

راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﺎﻟﺒﺪی
ﮔﺮوه آزﻣﻮن B
)آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺴﯿﺮ(

ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪی-
ﻓ ﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د و ﻣﺴ ﯿﺮ
ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ اﻟ ﺨ ﻂ
 B 1ﻣﺴ ﯿﺮ ﺧ ﻤ ﯿﺪ ه
 B 2ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ ﻣ ﺎر ﭘﯿ ﭻ
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د

 C2ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د

ﮔﺮوه آزﻣﻮن D
)ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ(

 D1ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 D2ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1و ﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د ﺑﺪ و ن ﻓ ﻀ ﺎ ی ﺑ ﺎز

ﮔﺮوه آزﻣﻮن E
)وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز(

 E 1ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﮐ ﻨ ﺎر ﻓ ﻀ ﺎ
 E 2ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﻣ ﯿ ﺎ ن ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ

در ﻣﺤﻮر ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺨﻂ و ﺧﻤﯿﺪه ،ﻣﯿﺰان
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﻄﺢ دﯾﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺎﺑﺮ
ﭘﯿﺎده ،ادراك ﻋﺎﺑﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي و آراﻣﺶ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺤﺼﻮرﯾﺖ و اﺣﺴﺎ سﺧﻔﮕﯽ در ﻓﻀﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﯿﺰان آراﻣﺶ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي و آراﻣﺶ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آراﻣﺶ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي از
ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯽﮔﺬارد.
وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻪي ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﺰان آراﻣﺶ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯽ-
ﺷﻮد.

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی

رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ
)ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی و
آراﻣﺶ(

ﮔﺮوه آزﻣﻮن C
)ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع(

 C1ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ
ﻣﻮﺟ ﻮد

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدی
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ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ
ﺻﻮﺗﯽ

راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﺎﻟﺒﺪی
ﮔﺮوه آزﻣﻮن B
)آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺴﯿﺮ(

ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪی-
ﻓ ﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د و ﻣﺴ ﯿﺮ
ﻣ ﺴ ﺘﻘ ﯿ ﻢ
 B 1ﻣﺴ ﯿﺮ ﺧ ﻤ ﯿﺪ ه

•

شماره 33
•

ﻫﯿﺠﺎن

ﺟﺬاﺑﯿﺖ

زمستان ۱۴۰۰

ﮔﺮوه آزﻣﻮن D
)ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ(
ﮔﺮوه آزﻣﻮن E
)وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز(

ﻣﯿﺰان ﺟﺬاﺑﯿﺖ از ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آراﯾﺶ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 B 2ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ ﻣ ﺎر ﭘﯿ ﭻ
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د

ﮔﺮوه آزﻣﻮن C
)ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع(

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدی

 C1ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 C2ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د
 D1ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 D2ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1و ﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د ﺑﺪ و ن ﻓ ﻀ ﺎ ی ﺑ ﺎز
 E 1ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﮐ ﻨ ﺎر ﻓ ﻀ ﺎ

ﻣﯿﺰان ادراك ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع ،از ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬاﺑﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮي ﺑﺪون ﮔﺸﻮدﮔﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺬاﺑﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯽﮔﺮدد.

 E 2ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﻣ ﯿ ﺎ ن ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن B
)آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺴﯿﺮ(

ﺗﻨﻮ ع
ادراک
ﺻﻮت

ﮔﺮوه آزﻣﻮن C
)ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع(
ﮔﺮوه آزﻣﻮن D
)ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ(

ﻫﯿﺠﺎن
ﮔﺮوه آزﻣﻮن E
)وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز(
ﮔﺮوه آزﻣﻮن B
)آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺴﯿﺮ(
ﮔﺮوه آزﻣﻮن C
)ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع(

ﺗﻨﺶ )آزردﮔﯽ
ﺧﺎﻃﺮ و اﺳﺘﺮس(

 A 1وﺿ ﻊ ﻣﻮﺟ ﻮ د و ﻣ ﺴ ﯿﺮ
ﻣ ﺴ ﺘﻘ ﯿ ﻢ
 B 1ﻣﺴ ﯿﺮ ﺧ ﻤ ﯿﺪ ه

ﻣﯿﺰان ادراك ﺻﻮتﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ راﺑﻄﻪاي ﻋﮑﺲ
دارد .در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ادراك اﺻﻮات ﻣﺘﻨﻮع در ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 B 2ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ ﻣ ﺎر ﭘﯿ ﭻ
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د
 C1ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺰان ادراك اﺻﻮات ﻣﺘﻨﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 D1ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﯾﯽ،
ﻣﯿﺰان ادراك ﺗﻨﻮع ﺻﻮﺗﯽ در ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 C2ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د
 D2ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1و ﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د ﺑﺪ و ن ﻓ ﻀ ﺎ ی ﺑ ﺎز
 E 1ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﮐ ﻨ ﺎر ﻓ ﻀ ﺎ

وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﺑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ادراك ﺗﻨﻮع ﺻﻮﺗﯽ در
ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯽﮔﺮدد و از ادراك ﺻﺪاﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.

 E 2ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﻣﯿ ﺎ ن ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ
 A 1وﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮد و ﻣ ﺴ ﯿﺮ
ﻣ ﺴ ﺘﻘ ﯿ ﻢ
 B 1ﻣﺴ ﯿﺮ ﺧ ﻤ ﯿﺪ ه
 B 2ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ ﻣ ﺎر ﭘﯿ ﭻ
 A 1وﺿ ﻊ ﻣﻮﺟ ﻮد
 C1ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ
ﻣﻮﺟ ﻮد

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ،ﺑﺎ
ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪي-ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان آزردﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 C2ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 D1ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﮔﺮوه آزﻣﻮن E
)وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز(

 D2ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 A 1و ﺿ ﻊ ﻣ ﻮ ﺟ ﻮ د ﺑﺪ و ن ﻓ ﻀ ﺎ
 E 1ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﮐ ﻨ ﺎر ﻓ ﻀ ﺎ

وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ داراي راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ )آزردﮔﯽ و
اﺳﺘﺮ (س ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪاﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎي
راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 E 2ﻋ ﺒ ﻮ ر از ﻣ ﯿ ﺎ ن ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ

امیر شکیبامنش

تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی
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ﮔﺮوه آزﻣﻮن D
)ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ(

 D1ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﯿﺰان ادراك ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ و
ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در نتیجه تغییر متغیرهای کالبدی-فضایی در فضاهای شهری ،بر میزان رضایت خاطر از منظر صوتی عابران
تأثیر میگذارد و آزمونهای  E1 ، B2، E2و  C2به ترتیب از بیشترین میزان رضایت خاطر از منظر صوتی
ن وضع
برخوردارند .همچنین مقایسه میزان ادراک تنوع صوتی در فضاهای  9گانه مبنی بر آن است که در آزمو 
موجود ،ادراک تنوع صوتی در سطح باالتری نسبت به سایر آزمونها ادراک شده و آزمونهای  E1 ، E2با کمترین
میزان تنوع صوت ادراک شدهاند .از سویی میزان جذابیت منظر صوتی با نوع آزمون کالبدی در آزمونهای E1،
 E2با اختالف زیاد از سایر متغیرها و آزمون  B2با بیشترین میزان جذابیت از منظر صوتی ادراک شده است.
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به دلیل وجود ارتباط مستقیم میان ساختار کالبدی-فضایی محیط و طراحی محیط فیزیکی با تجربه انسان،
طراحی مطلوب میتواند تأثیرات مثبتی بر تجربه انسان از محیط اطراف بگذارد .لذا توجه به ساختار کالبدی
به عنوان عاملی تأثیرگذار بر حواس مختلف انسان محسوب میشود .از سویی ،منظر صوتی به عنوان موضوعی
مهم در طراحی شهری در نظر گرفته شده ،اما توجه به معیارهای صوتی برای طراحان و برنامهریزان به موضوعی
ثانویه تبدیل گشته است .از این رو ،در مطالع ه حاضر بررسی تأثیرات ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی محیط
ساخته شده بر تجربه منظر صوتی از سوی عابران در فضای شهری به عنوان هدف اصلی انتخاب گردیده
است .لذا جهت بررسی این ارتباط ،متغیرهای کالبدی و ادراک منظر صوتی بر پایهی مطالعات و دیدگاههای
مختلف استخراج شدهاند .متغیرهای کالبدی در  4دسته آرایش فضایی مسیر (شامل :مسیر مستقیم الخط،
مسیر خمیده ،مسیر مارپیچ) ،میزان ارتفاع (ارتفاع وضع موجود ،ارتفاع بیشتر از وضع موجود ،ارتفاع کمتر
از وضع موجود) ،عرض مسیر (عرض موجود مسیر ،عرض مسیر بیشتر از وضع موجود ،عرض مسیر کمتر از
وضع موجود) ،وجود فضای باز (مسیر بدون فضای باز ،عبور از کنار فضای باز ،عبور از میان فضا) مشخص
شدهاند که نسبت به متغیر وابسته تجربه منظر صوتی شامل میزان رضایت خاطر (خوشایندی و آرامش)،
هیجان (جذابیت و ادراک تنوع صوتی) و میزان تنش (آزردگی خاطر و استرس) ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
پس از بررسی و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه و میزان همبستگی و معناداری متغیرهای پژوهش،
وجود ارتباطی منطقی بین متغیرهای مشخص کالبدی -فضایی بر ادراک منظر صوتی عابران ،تأیید میگردد.
همچنین از جمله اقدامات برای نزدیک نمودن شرایط آزمون به واقعیت در روند شبیهسازی محیط ،شبیهسازی
سرعت حرکت عابر پیاده ،حرکت طبیعی اتومبیلها ،نمای ساختمان به صورت واقعی ،حفظ کاربریهای
موجود ،حفظ حداکثری فرم ساختمانها میباشد .همچنین جهت دستیابی به یافتههای دقیقتر ،تمرکز عابر
تنها بر حرکت در مسیر پیادهرو شبیهسازی شده است تا آزمونهای طی شده از یک الگوی واحد پیروی کرده و
تمرکز پژوهش بر موضوع صوت قرار داشته باشد.
در گروه آزمون  ،Bارتباط بین متغیر میزان خوشایندی و آرامش با آرایش فضایی مسیر به صورت مارپیچ،
رابطهای مستقیم میباشد .به طوری که با تغییر مسیر از ساختار کالن فضایی مستقیمالخط به مسیر مارپیچ،
میزان خوشایندی و آرامش از منظر صوتی افزایش داشته است .اما در مسیری با ساختار فضایی خمیده میزان
رضایت خاطر ،نسبت به وضع موجود کاهش یافته است .در واقع ،در ابتدای مسیر مارپیچ به دلیل آرایش
فضایی محدب ،با گستردگی دید ناظر به محیط ،وجود مسیر اکتشافی ،افزایش میزان توجه ناظر به کاربریها
و ویژگیهای فضای آزمون ،از میزان توجه به صداهای محیطی در فضای آزمون کاسته شده و به دنبال آن
میزان جذابیت منظر صوتی برای آزمونشوندگان افزایش یافته است .همچنین میزان تنش ناشی از منظر
صوتی آزمون مارپیچ به دلیل توجه کمتر ناظر از مسیر حرکت سواره و خیابان ،نسبت به آزمون پایه کاهش یافته
است اما در مسیر خمیده به دلیل افزایش توجه عابر به مسیر خیابان و مبهم بودن اتفاقات پیش رو ،میزان
تنش افزایش یافته است .در آزمون گروه  ،Cارتباط بین متغیر وابست ه میزان خوشایندی و آرامش با میزان ارتفاع
ساختمانها در طول مسیر به صورت غیر مستقیم میباشد .به طوری که با افزایش میزان ارتفاع ،میزان رضایت
خاطر از منظر صوتی کاهش مییابد .در واقع به دلیل راه رفتن عابران در مسیری با محصوریت باال ،عالوه بر

شماره 33

نتیجهگیری

سال چهاردهم

همچنین میزان تنش حاصل از منظر صوتی عابران در آزمونهای  C1، D2و  B1بیشتر از سایر آزمونها ادراک
شد ه است.
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القای احساس تگنا و ناامنی ،باعث توجه بیشتر به خیابان و حرکت اتوبوس و ماشین ،صدای بوق و غیره شده و
منجر به افزایش میزان آزردگی خاطر و استرس آزمونشوندگان شده است .در نتیجه میزان تنش از منظر صوتی
دارای رابطهای مستقیم با میزان ارتفاع است .از نظر بسیاری از پرسششوندگان ،مسیر با ساختمانهایی با
ارتفاع کمتر ،باعث تجربه منظر صوتی با جذابیت بیشتر نسبت به دو آزمون دیگر شده و میزان سرزندگی در
طول مسیر را افزایش داده است.
در گروه  ،Dارتباط بین میزان خوشایندی و آرامش با عرض مسیر به صورت غیر مستقیم میباشد .به طوری
که با افزایش عرض مسیر ،از میزان خوشایندی و آرامش از منظر صوتی کاسته میشود .میزان رضایت خاطر از
تجربه صداهای محیط به نسبت آزمون پایه و مسیر با عرض کمتر کاهش یافته و به دنبال آن محیط شنیداری
از جذابیت کمتری برای پرسششوندگان برخوردار است .در واقع عرض زیاد خیابان باعث تمرکز بیشتر عابر بر
عبور و تردد خوروها و مسیر پیادهرو میشود و همچنین کاهش میزان دسترسی دید و حرکت و برقراری ارتباط
بیشتر با ساختمانهای محور مجاور ،باعث توجه بیشتر به منابع صوتی گشته و به دنبال آن ،منظر صوتی از
آزردگی و استرس بیشتری نسبت به آزمونهای پایه ادراک میگردد .در گروه آزمون Eارتباط بین میزان رضایت
خاطر با وجود فضای باز در طول مسیر ،مستقیم میباشد .وجود فضای باز و دعوت به مکث در مسیر و قرار
گرفتن فضای باز در مقابل کاربری سینما ،باعث توجه بیشتر آزمونشوندگان به جداره محور حرکتی و فضای
باز و کاربری مستقر شده ،که این موضوع منجر به کاهش تمرکز ناظران بر صداهای محیطی نسبت به آزمون
پایه شده است .همچنین میزان آزردگی و استرس ناشی از بلندی صوت در محیط آزمون کمتر ادراک شده
است که گویای رابط ه غیر مستقیم میان وجود فضای باز با میزان تنش ناشی از اصوات میباشد .در مقایسه
کلی ،عبور از کنار فضای باز در محور حرکتی نسبت به شرایط موجود ،باعث تجربه منظر صوتی خوشایندتر و
به همراه آزردگی خاطر کمتر میشود.
با توجه به یافتههای تحقیق ،میتوان گفت بسیاری از اقدامات طراحانهای که توسط طراحان و معماران شهری
در طراحی فضای شهری صورت میپذیرد ،چنانچه با علم بر کاربست صحیح تمهیدات طراحی شهری از قبیل
چینش صحیح آرایش فضایی معبر ،میزان ارتفاع و عرض مسیر متناسب و وجود گشودگی در فضا صورت
پذیرد ،میتوان به ارتقا تجربه منظر صوتی در فضاهای شهری کمک نمود .بنابراین تغییر در متغیرهای کالبدی
و محیطی در فضای شهری ،میتواند به عنوان کاتالیزوری در فضای شهری عمل کرده و موجب تغییر در ادراک
منظر صوتی گردد و مسأله میزان آزردگی خاطر و تنش ناشی از بلندی صوت در فضای شهری را برای عابران
تعدیل نماید .در واقع با کاربست نتایج کاربردی مطالعه و تغییر در متغیرهای کالبدی میتوان فضاهای شهری
مختلفی را طراحی نمود و یا تغییراتی در شرایط وضع موجود فضای شهری اعمال نمود که منجر به ایجاد و
تقویت هر چه بهتر منظر صوتی فضاهای شهری میگردد .طراحان شهری میتوانند پیش از تثبیت نمودن
طرح ،گزینههای طراحی را در محیط مجازی مورد آزمون قرار داده و ضمن سنجش رفتاری بهرهبرداران از
فضا و اطمینان از پذیرش عمومی فضای مورد نظر ،اقدام به طرح ضوابط و پیاده نمودن پروژه در بسترحقیقی
نمایند .بدین ترتیب ،یک طراح با علم به نحوهی تأثیرگذاری مولفههای فضایی-کالبدی بر تجربه منظر صوتی
عابران ،قادر خواهد بود تا تجربه مسیری با شدت صوت باال را به میزان خوشایندتر و با جذابیت باال برای عابران
تداعی نماید .در واقع انجام این عمل ،باعث افزایش میزان سرزندگی فضا ،افزایش آرامش ،تأثیرگذاری بر
افزایش میزان مکث در محیط ،کاهش میزان تنش عابران در فضای شهری میگردد.
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Abstract

One of the main challenges in urban design is enhancing the relationship between human perception and the environment as
well as improving pedestrians’ experience by focusing on their apprehension of surroundings. However, urban design mainly
centers on the visual scape of surroundings and overlooks other human senses such as hearing. Specifically, the imbalance
between the perception of visual and soundscape has hampered the capability of achieving a thorough perception of our
surroundings. The soundscape is the result of the listener's perception of the environment which can arouse thoughts and
emotions, affect the human experience, and guide users' behavior in the public space. Also, the physical structure is one of
the main factors affecting the visual-auditory balance. The physical structure of the environment can affect different human
senses and create different perceptions of the 3D space for individuals. Hence, this research studies the impact of different
physical structures and spatial configurations on the pedestrians’ soundscape perception of urban spaces. It is hypothesized
that different spatial configurations and physical structures can have specific effects on the observer's perception of sound
while moving in an urban space. Also, to study the relationship between a physical structure and spatial configurations on the
pedestrians’ soundscape perception, this research used tests based on different arrangements of physical structure. Therefore, a
cause-and-effect analysis and exploratory field research were used. Besides, it is impractical to change the physical structures
and spatial configurations in real life or control the non-physical factors. Therefore, this study employs virtual reality to probe
the research hypothesis. This makes it possible to make dynamic changes to the physical-spatial variables in a semi-real
context. Moreover, the physical components are prioritized and a subset of the most important components have been taken
into account in our experiments. Hence, it is attempted to simulate the physical-spatial experiments as accurately as possible
by considering several factors. The spatial configuration, height of buildings, route width, and the number of public spaces in a
path are taken into account along with the real-life sound effects. Also, to achieve a logical review, the researchers analyzed the
effects of the physical-spatial structures in nine defined simulated tests on pedestrians' soundscape perception. A questionnaire
has been used to evaluate the impact of the abovementioned factors on pedestrians’ soundscape perception. Statistical analysis
is conducted in SPSS software to study the mechanism and dependencies between different factors. Moreover, we simulated the
distribution of sound in our experiments using the Arraycalc software. Therefore, the results show the practical understanding
of comparing the distribution of sound in real conditions with the pedestrians’ soundscape perception in a three-dimensional
urban space. It is observed that there is a strong correlation between the soundscape perception factors and the physical-spatial
configuration of a structure. Furthermore, our experiments show that in the spiral and convex spatial configurations, reducing
structure height, width, and obstacles will improve the auditory experience of pedestrians significantly.
Keywords: Soundscape, physical structure, spatial configuration, sound perception, virtual reality

