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Acoustic Vitality Evaluation in Urban Public Spaces (Case 
Study: Darvazeh Isfahan, Shiraz, Iran)
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Aims The present study aims to measure the perceptual quality of sound in the case study of 
“Darvazeh Isfahan” of Shiraz (a public urban space) in two objective and subjective dimensions.
Participants & Methods The study method in objective analysis is using acoustic simulation 
software and measurement of five acoustic components and characteristics of sound including 
sound pressure level (SPL), sound clarity (C), and sound transmission index (STI). Mental 
dimension analysis was conducted through direct interviews with people in the space during 
the day, at three intervals in the morning, noon and afternoon. In the interview process, 
interviewees were asked to respond to the three components of voice information, voice 
perception, and auditory rating. Simultaneously, the audio content of the study area was 
recorded using a calibrated voice recorder.
Findings The results of the analysis in objective dimension indicate the lack of space acoustic 
transparency in the contextual and background noise measurement components. Although the 
audio quality of the sound is normal at all three intervals, in some cases the sound intensity 
level is poor. The direct sound transmission index is in normal condition. On the subjective side, 
different audio content was heard over three intervals. In the morning, interviewees identified 
the buzzing, motorcycling, walking and talking. At noon, in addition to the audio content 
mentioned, the sound of music was also heard. In the afternoon, motorcycles, cars, and people’s 
conversations were the main audio content of the space.
Conclusion Through overlaying the objective and subjective analysis, it has identified the sub-
areas of the study space that have difficulty in perceiving the quality of sound. In summary, 
location-based urban design solutions for improving perceptual sound quality under problem 
areas are presented. Despite the fact that the present study might be restricted to a urban space 
in Shiraz, the findings could impart fruitful information for implicating appropriate acoustic 
vitality guidelines in urban public spaces.
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  چکيده
ی فضا گیری کیفیت ادراکی صوت درهدف مطالعه حاضر اندازه اهداف:

  .است و ذهنی دو بعد عینی موردپژوهی دروازه اصفهان شیراز در
 افزار، استفاده از نرمروش مطالعه در تحلیل عینی ها:و روش کنندگانمشارکت

تراز  های صدا شاملصوتی و ویژگی لفهوپنج م سنجشتخصصی تحلیل صوتی و 
ز ا تحلیل بعد ذهنی،. شدت صوت، شفافیت صوتی و شاخص عبور صدا است

بح، زمانی ص در طی روز و در سه بازه در فضا مصاحبه مستقیم با افراد حاضر طریق
 شوندگانمصاحبهاز  انجام شده است. در فرآیند مصاحبه ظهر و بعد از ظهر

و درجه  صوت، زمینه درک صوتاطالعات صوتی مولفه  سه شده تا بهخواسته
همزمان با مصاحبه، محتوای صوتی فضای  د.نده پاسخ صوتشنیداری 

  ست.اشده  موردپژوهی ثبت
ر ضا دف شفافیت صوتی دهنده عدمدر بعد عینی نشان هانتایج تحلیل ها:یافته
ای است. با وجودی که زمینهپسو ای زمینههای سنجش صداهای میانلفهوم

اما در برخی  ،دارد قرار عادیدر حالت  زمانی،هر سه بازه در  صوتدرجه شنیداری 
عبور مستقیم صدا، در شرایط شاخص  است. نامطلوبصوت، تراز شدت ، موارد

زمانی  عادی قرار دارد. در بعد ذهنی، محتواهای صوتی متفاوتی در مدت سه بازه
شوندگان، صدای گاری، حرکت موتورسیکلت، است. صبح، مصاحبهشده شنیده 

بر محتواهای صوتی اند. در ظهر، عالوه دادهوگو را تشخیصرفتن و گفتراه
است. در بعد از ظهر، حرکت شده یز شنیده ذکرشده، صدای موسیقی ن
  اند.ترین محتوای صوتی فضا بودهوگوی افراد، اصلیموتورسیکلت، خودرو و گفت

های فضای های عینی و ذهنی، زیرمحدودهنهاد تحلیلبرهم گیری:نتیجه
 هستند را مشخص موردپژوهی که در کیفیت ادراکی صوت با مشکل مواجه

شهری برای بهبود کیفیت مبنای طراحی وع، راهکارهای مکاناست. در مجمکرده 
که نیبا وجود ااست. شده های دارای مشکل ارایه ادراکی صوت در زیرمحدوده

 اما نتایج محدود باشد، رازیدر ش یشهر  یفضا کی ممکن است بهحاضر  مطالعه
 یصوت یگسرزند تیفیک یارتقا یراهنما نیتدو یرا برا یثر وم ید مبنانتوایمآن 
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  مقدمه
تنها در نه یا نه، شودها توجه ها، فارغ از اینکه بدانصداها و آهنگ

صورت لفاف و پوشش ها و درجات مختلف وجود دارند، بلکه بهشکل
طور کننده و حتی در برخی موارد بهعنوان راهنما، دعوتصوتی به

شوند. این صداها در هر ادراک می همگانیفضاهای  کننده دردفع

ر میزان دلپذیری و مطبوعیت فضاهای همگانی حالتی که باشند ب
رو سازمان بهداشت جهانی، همواره متصدیان د. از این اثرگذار هستن

کند تا با کاربست راهکارهای هدفمند، شهرها را ملزم می
استانداردهای کیفیت ادراکی صوت در فضاهای شهری را در شرایط 

  .[1]متعادل نگه دارند
شده و تعیین استانداردهای های انجامدر ایران، با وجود تالش
ها حاکی از باالبودن تراز شدت صوت ژوهشصوتی در سطح شهر، پ
بر این در فضاهای همگانی، اغلب،  . عالوه[2]از حد مجاز است

 ،حرکت خودروصدای محتواهای صوتی ناخوشایند نظیر 
و یا حتی  سازو ساخت  ها،موتورسیکلت، سر و صدای کارگاه

 شود. مجموعه این عوامل در کنارها شنیده میموسیقی بلند کاربری
یکدیگر سبب کاهش کیفیت ادراکی صوت و درنتیجه عدم دلپذیری 

رو در بازنگری و بهبود کیفیت شود. از این فضاهای همگانی می
ریزان شهری است صوتی فضاهای همگانی، وظیفه طراحان و برنامه

تا در راستای بازگشت مطبوعیت و دلپذیری صوتی فضاهای 
مبنا ارایه شخص و مکانهای ملموس و راهکارهای مهمگانی، روش

جانبه ماهیت ادراکی کنند. در این میان، شناخت و سنجش همه
صوت در هر دو بخش کمی و کیفی ضروری است. تصاحب این 

 های تحلیلی با قابلیتتعریف و کاربست روشنیازمند  مهم،
  ابعاد عینی و ذهنی کیفیت ادراکی صوت است. گیریاندازه

گیری کیفیت در پی سنجش و اندازهبه این منظور، این مطالعه 
ادراکی صوت در هر دو بعد عینی و ذهنی در مقیاس یک فضای 

ریزی شهری مبنای طراحی و برنامههمگانی و ارایه راهکارهای مکان
برای بهبود کیفیت ادراکی صوت در نقاط دارای مشکل است. ساختار 

دهنده های شکلاین مطالعه با شناخت ابعاد عینی و ذهنی مولفه
شود. سپس در بخش روش مطالعه، کیفیت ادراکی صوت آغاز می

شود. میهای کمی و کیفی ادراک صوت تشریح شیوه سنجش مولفه
ها و شناسایی عوامل موثر در مطلوبیت پس از آن، به تحلیل یافته

یا عدم مطلوبیت کیفیت ادراکی صوت در فضای موردپژوهی پرداخته 
ریزی شهری مبنای طراحی و برنامههای مکانشود. در انتها راهکار می

  شود.برای بهبود کیفیت ادراکی صوت در فضای موردپژوهی ارایه می
  پیشینه پژوهش

های متعددی پیرامون کیفیت ادراکی های اخیر، پژوهشدر سال
است. هر کدام از این انجام شده صوت در فضاهای باز شهری 

هیت کیفی و کمی صوت را ما اند تاکردهها به نحوی سعی پژوهش
به مطالعه و همکاران  کارلس مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.

های بصری و صوتی بر ادراک محیطی در فضاهای سبز تاثیر محرک
بندی ترجیحات صوتی . نتایج پژوهش موجب رتبهندشهری پرداخت

 آنهاساخت شد. از حالت صداهای کامالً طبیعی تا صداهای انسان
"اطالعات صوتی"، "زمینه تولید صوت" و "درجه شنیداری سه عامل 
کننده ذهن انسان برای های اصلی جلبعنوان محرکصوت" را به

گیری سطح با استفاده از اندازه یامادا .[3]نددریافت صوت، معرفی کرد
های طبیعی محیط و صدا، مقدار انرژی دریافتی از محیط، کیفیت

تنوع محتوایی صوت و میزان  که ارزیابی ذهنی افراد نشان داد
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سبزینگی فضا، رابطه مستقیمی با افزایش حضورپذیری افراد 
  .[4]دارند

صداهای طبیعی از قبیل صدای  ند کهنشان دادو همکاران  آتنبروگ
آب، وزش نسیم و یا آواز پرندگان در مقایسه با صداهای 

 کردن، تاثیرکردن و فعالیترفتن، صحبتساخت نظیر راهانسان
بیشتری روی باالبردن آسایش محیطی و کیفیت فضایی 

های با ارزیابی اولویت رایپردر ادامه این مطالعات،  .[5]گذارندمی
های شهری به این نتیجه رسید که شدت صدای صوت در میدان

زمینه که همان صدای محیط است، عاملی مهم در میزان 
  .[6]ز فضا استدر فضاهای همگانی و درک آنها ا افرادحضورپذیری 

به مقایسه میزان ادراک صداهای طبیعی در و همکاران هدبلوم 
کننده از فضاهای سبز شهری براساس سن و جنس افراد استفاده

نشان داد که زنان و سالمندان در آنها . مطالعات ندفضا پرداخت
مقایسه با مردان، جوانان و میانساالن با شنیدن صداهای طبیعی، 

نتیجه آنها کنند. رامش بیشتری دریافت میاحساس رضایت و آ
در طراحی منظر صوتی فضاهای شهری، مطالعات  ند کهگرفت

  .[7]کننده از فضا نیز باید مد نظر قرار داده شودجمعیتی افراد استفاده
در ایران، اولین گزارش مربوط به آلودگی صوتی توسط مشاور 

تزار معادل صوتی انجام شد. در این گزارش  ۱۹۷۷دونالد در سال مک
برآورد شد. وزارت مسکن  (dB)بل دسی۸۰تا  ۵۵شهر تهران در دامنه 

در سال  .[2]بل افزایش داددسی۸۴این دامنه را تا  ۱۹۸۳در سال 
 ۳۰گیری میدانی تراز معادل صوتی با اندازهو همکاران  فیضی، ۲۰۱۴

 یدر تمام این شاخص ند کهنقطه بوستانی در شهر تهران، نشان داد
بل است. این میزان، باالتر از استاندارد دسی۶۳ها باالتر از بوستان
 بهداشت جهانیسازمان  .[2]بل) گزارش شده استدسی۵۵ایران (

معادل صوت در فضاهای باز شهری را کمتر از  رازاستاندارد ت
یافته این میزان در کشورهای توسعه .[1]کندبل توصیه میدسی۴۰

عنوان مثال حد مجاز ر گرفته شده است. بهبل در نظدسی۵۰حداکثر 
، ژاپن، سوییس و آلمان به هلند کشورهای تراز معادل صوت در

  .[8]بل استدسی۵۰و  ۴۵، ۴۰، ۴۰ ترتیب
  چارچوب نظری

  شناسی (آکوستیک)صوت
شناسی یا آکوستیک دارای تعریفی چندوجهی است که همه صوت

ک، تعریف عام، آکوستی وجوه آن با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. در
. [9]دانش مطالعه صوت از منظر تولید، انتقال و دریافت صوت است

طور خاص اشاره به آن دسته از عوامل در طراحی فضا، آکوستیک به
ثر فضایی دارد که موجب انعکاس، انکسار و جذب صوت وم
عنوان دانش شوند. در دیگر تعاریف، از اصطالح آکوستیک بهمی

های خاص صوتی و ارزیابی شده یا نمونهت ضبطمطالعه اصوا
  .[10]های صوتی آنها نیز یاد شده استویژگی
  کاوی صوتروان

ه کطوری به ،پیچیده است فرآیند شنوایی انسان، رخدادی کامالً 
	,11]شناسیمشناسیم و اصالً نمیآن را خوب میکرد که توان ادعا می

ا مورد بررسی قرار داد و توان آناتومی گوش انسان ر یمثالً م. [12

شده را تحلیل و آنها را در قالب دریافت چگونه منابع صوتی دریافت
اما  ،کندهای دستوری از طریق عصب به مغز ارسال میسیگنال

وع از نای های دستوری به تجربهفرآیندی که موجب ترجمه سیگنال
  .[13]ماندشود، مانند یک راز باقی میصوت و موسیقی می

ون متخصصان به دانش فرآیند تبدیل نوسانات فشار هوا به تاکن
اما با این وجود مطالب  ،اندتجربه موسیقی و گفتار دست نیافته

ارزشمندی از فرآیند تجزیه و تحلیل روابط متقابل میان فیزیک 
این روابط از اند. صوت، آناتومی گوش و ادراک انسان به دست آورده

ادراک "عنوان دانش مطالعه صوت، به کاویروان یمتقابل در قلمرو
شود. مطالعات متعددی به تفصیل پیرامون آناتومی یاد می "صوت

های صوتی و تبدیل به اطالعات گوش انسان و فرآیند دریافت موج
 ،پوهلمنو  اورست مطالعات که از بین آنها ادراکی انجام شده است

  .14]‐[16نداز جمله منابع مفید هست پوهلمن و همکاران و رسینگ
کننده کاوی صوت، تمرکز اصلی بر سنجش ادراک دریافتدر روان

محتوای صوتی استوار است. مفهومی که به تعدد در این زمینه تکرار 
شود، ماهیت غیرخطی ادراک صوت است. درک این مفهوم، می

گیری است. بنابراین نیاز های ملموس و قابل اندازهلفهونیازمند م
های مورد نیاز لفهوکاوی صوت و میف رواناست تا زبان توص

  .[17]صورت شفاف معرفی شوندگیری، بهاندازه
  گیری ادراک صوتهای عینی و ذهنی در اندازهلفهوم

هایی هستند که های عینی صوت، آن دسته از بارزهلفهومنظور از م
و  ها، شدتاین بارزه میانپردازند. از صوت می یفیزیککیفیت به 

، دو شاخص اصلی مرتبط با تجربه ادراکی انسان از رسایی فشار صوت
است که  شدت صوت، بیانگر توانی .[18]هستندمحتوای صوتی 

شود و با واحد وات جا میهتوسط امواج صوتی در واحد سطح جاب
شود. توان به معنای انرژی در واحد زمان نشان داده می بر مترمربع
 تصور ین بهنشود. توان همچگیری میصورت وات اندازهاست که به

وان گیری تشود. وات برای اندازهشده نیز توصیف میمیزان کار انجام
نیرو  قسیمتحاصل  ،شود. فشارکننده صدا استفاده میخروجی پخش

تر پاسکال و با واحد نیوتون بر مترمربع یا به بیان ساده استبر سطح 
ویژه راجع به فشار  صورتشود. در ارتباط با صدا، بهنشان داده می

. فشار هوایی که شودگیری میهوا صحبت و در واحد پاسکال اندازه
اال جایی در بهصورت میزان جاببهشود، توسط امواج صوتی ایجاد می
ود. طی شمیو در نظر گرفته گیری اندازه یا زیر فشار اتمسفر تعادلی
رات یکننده صوت (میکروفون)، مرتبًا تغیضبط صدا، یک دریافت

 های الکتریسیته درگیری و آن را تبدیل به پالسفشار هوا را اندازه
کند. کارت صدا نیز ولتاژ واحد ولت و سپس به کارت صدا ارسال می

د. در کنشده را از حالت آنالوگ به حالت دیجیتال تبدیل میدریافت
(از قبیل شدت و  ثروگیری صوت دیجیتال، همه واحدهای ماندازه

ب بل راهی مناسشوند. دسیبل میی) تبدیل به واحد دسفشار صوت
دادن سطوح مختلف صوتی است که توسط گوش انسان برای نشان

دامنه صوت مناسب برای شنوایی انسان  .[19]دریافت شده است
پاسکال را شامل ۲۰میکروپاسکال تا ۲۰وسیع است و محدوده 

  ).۱ (جدول شودمی



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ینجف مانیپ ۲۹۰
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صوت، درجه صوت است. درجه  عامل دیگر در فرآیند عینی ادراک
ین معنی است که صوت در چه سطحی از بلندی در ذهن ه اصوت ب

شود. سنجه عینی مرتبط با درجه صوت، فرکانس خواننده مجسم می
چه فرکانس صوت بیشتر باشد، درجه شنیداری  کلی، هر طوراست. به

	.[18]صوت نیز بیشتر است
دوسویه میان فضا و در یک رابطه  های ذهنی ادراک صوت،لفهوم

فرد هگیری ادراک صوتی منحصربسبب شکلگیرند و انسان قرار می
برای دریافت بهتر این مفهوم، الزم است تفاوت  .[20]شونداز فضا می

. اگرچه نور و صوت شودمیان درک بصری و درک شنیداری مشخص 
شوند، اما صورت موجی پخش میهایی هستند که بههر دو پدیده
جا جاری است و همه فضا در همه ،مند نیستیداری مکانفضای شن

گرایش کند. فضای شنیداری مرزهای مشخصی ندارد و را احاطه می
. استاجزای موجود در فضا  بیشتر ازکید بر خود فضا ابه تآن 

سازی بصری، فضایی هماهنگ وسازی شنیداری، زمانی هماهنگ
حسوب مف و انفعالی توصی قابل بنابراین شنوایی، حسی غیر ،است
ند ک. صوت، القاگر حس پویایی است و به انسان کمک میشودمی

رو در مقایسه با  از این .تا توالی زمان و مقیاس فضا را درک کند
لحاظ  لحاظ اطالعاتی فقیر و از بینایی، درک شنوایی عمومًا از

  .[21]احساسی غنی است
ی ادراک صوت، گیر های مرتبط با منظر ذهنی اندازهدر پژوهش

و زمینه ها و صداهای پیشهای کلیدی، سیگنالصداها به نت

	,2]‐[25اندشدهبندی های صوتی دستهنشانه های کلیدی نت .22
هایی که تنالیته یعنی نت ،همچون نمونه آن در موسیقی هستند

 آن شکل پیرامونسازند و موسیقی بنیادی ترکیب (آهنگ) را می
ه شود، وظیفهم نامیده می مینه که سیگنالز گیرد. صدای پیشمی
وسیله اجتماع و  توجه را دارد. صداهایی که منحصرًا به جلب
های صوتی خوانده گیرند، نشانهتوجه قرار می های آن موردبیننده
توان کلی می طور. به)ها در منظر بصریهمچون نشانه( شوندمی

شده، در انجام وضوعم این که تاکنون در مطالعاتیگفت که عمده 
، محیط صوتی، جامعه، ادراک ارتباط با روابط میان شنیدن، انسان

شده بر رفتار انسان انسان از صوت و درنتیجه، تصویر ذهنی حاصل
لفه ذهنی در و، سه ممطالعاتمطابق این دسته از  .[26]بوده است

اطالعاتی که در صوت وجود ) ۱ثر است: وگیری ادراک صوت ماندازه
ای از درجه) ۳شود و ای که صوت در آن درک میزمینه) ۲ارد، د

  .[3] )۱ (جدول شودشنیده می صوت بلندی که
گیری ادراک های عینی و ذهنی در اندازهلفهونهاد مبرهمدر مجموع، 

. در این میان، "درجه شنیداری استصوت، شامل پنج متغیر اصلی 
ینی و ذهنی ادراک لفه مشترک و پیونددهنده دو بخش عوصوت"، م

لفه "شدت صوت" و، در بخش عینی، دو م۱شکل . مطابق استصوت 
لفه وو دو م دهندمی نشانفیزیکی صوت را  کیفیتو "فشار صوت"، 

احساسی  کیفیت"اطالعات صوت" و "زمینه شنیداری صوت"، به 
  پردازند.صوت می

  
  [11]میانی و خرد در سه سطح کالن،ی صوتمحتواهای درجه شنیداری شدت و  )۱جدول 

  اطالعات صوت  زمینه
  درجه شنیداری

میزان تقریبی فشار هوا 
  در واحد پاسکال

نسبت فشار هوای صوت به 
  فشار هوای آستانه شنوایی

میزان تقریبی بلندی 
  dBSPLصوت در واحد 

  کالن سطح
  (شهر)

  
اوج  -برخاستن هواپیمای جت از فاصله نزدیک

  فشار
۲×۲۱۰  ۷۱۰  ۱۴۰  

  ۱۲۰	۶۱۰×۲  ۲۰  و غیرهبرق، باران  و رعد

  میانیسطح 
  )محله(

  
	۵۰  ۲۱۰×۱۲/۳	۳-۱۰×۳۲/۶  متوسط سر و صدا در محیط مسکونی

  ۱۰۰  ۵۱۰  ۲  صورت استفاده از بلندگو) گرد (درصدای دوره
  ۸۰  ۴۱۰  ۱-۱۰×۲  متر۱۵صدای حرکت تراموا در فاصله 

  خرد سطح
  )فضای همگانی(

  طبیعی
  ۲۰  ۱۶/۳  ۴-۰۱×۲  جنبیدن برگ درختان

  ۴۰  ۲۱۰  ۳-۱۰×۲  صدای فواره آب
  ۴۰  ۲۱۰  ۳-۱۰×۲  صدای پرندگان در حالت عادی

ساختانسان

  ۱۱۰  ۵۱۰×۱۶/۳  ۳۲/۶  متربوق خودرو در فاصله یک -پخش صدا از بنا
ی جایهصدای ناشی از فعالیت فیزیکی (جاب و سر

  شدن شی روی زمین)یا کشیده
۳۲/۶×۱۰-۲  ۱۶/۳×۳۱۰  ۷۰  

  ۹۰  ۴۱۰×۱۶/۳  ۱-۱۰×۳۲/۶  زنیدستگاه چمن
  ۸۰  ۴۱۰  ۱-۱۰×۲  ساز و صدای ساخت
  ۸۰  ۴۱۰  ۱-۱۰×۲	جریان ترافیک

  ۹۵	۵۱۰×۷۷/۱  ۵۵/۳  حرکت موتورسیکلت
  ۹۰  ۴۱۰×۱۶/۳  ۱-۱۰×۳۲/۶  های حفاریماشین

ناشی از 
  فعالیت

  ۱۰  ۱۶/۳  ۵-۱۰×۳۲۵/۶  تنفس
  ۲۰  ۱۰  ۴-۱۰×۲  رفتنراه

  ۶۰  ۳۱۰  ۲-۱۰×۲  شگاههمهمه فرو
  ۶۰  ۳۱۰  ۲-۱۰×۲  افراد در حالت عادی یگووگفت
  ۹۰  ۴۱۰×۱۶/۳  ۱-۱۰×۳۲/۶  جارزدن

  ۷۰  ۳۱۰×۱۶/۳  ۲-۱۰×۳۲/۶  دعوا و مشاجره معمولی
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  گیری ادراک صوتهای عینی و ذهنی در اندازهلفهونهاد مبرهم )۱شکل 

  

  هاروشکنندگان و مشارکت
ش کمی و کیفی تجزیه و تحلیل شده است. در دو بخ مطالعه حاضر

، صورت سنجش کمی صوت بودهدر تحلیل بخش عینی که بیشتر به
شده است. در این استفاده  4.3	EASEافزار تحلیل صوتی از نرم
(محدوده دروازه اصفهاِن  پژوهیموردافزار، انرژی صوت در فضای نرم

ام ارزیابی، نیاز انجشیراز)، ارزیابی و تحلیل شده است. پیش
 افزارو ورود آن به نرم محدوده موردپژوهی بعدیسازی مدل سهشبیه

گیری انرژی صوت براساس افزار، فرآیند اندازهنرماین است. در 
. شودانجام میبعدی و در یک فضای محصور سازی سهشبیه

، نه یک فضای محصور بلکه یک فضای باز پژوهیمحدوده مورد
ا ر  انرژی صوتی این فضابتوان ای آنکه شهری است. درنتیجه بر 

کل ش(شد تعریف  اپیرامون فض ، یک جعبه محصورگیری کرداندازه
دهد که انرژی صوتی ). جعبه محصور، آن حد از فضا را نشان می۲

 یزیکیف و درنتیجه کیفیتاست هنوز تبدیل به انرژی جنبشی نشده 
، وردپژوهیه م. در محدودردگیری را داصوت امکان بررسی و اندازه

صورت یک حجم مکعب مستطیل در راستای سه جعبه محصور به
. ابعاد فضایی این جعبه ه استدر نظر گرفته شد Zو  X، Yبردار 

. سته امحصور براساس حداکثر طول، عرض و ارتفاع فضا تعیین شد
مقیاس شهری  و متوسط این روش برای فضاهای بزرگ از معموالً 

 ورمحص ای فضاهای باز کوچک مانند فضایشود. اما بر استفاده می
ابعاد فضایی جعبه محصور براساس  ،میان دو یا سه ساختمان

ترین منبع تولیدکننده صوت قابلیت ای که قویحداکثر فاصله
 نتخاباشنیدن دارد (آستانه تبدیل انرژی صوتی به انرژی جنبشی) 

  شود.می
 ریدت صوت، متغشامل تراز ش افزار تحلیل صوتی، پنج سنجهنرمدر 

 سنجش ریمتغ ،یشهر  یفضاها نهیزمشیصوت در پ زانیسنجش م
 یهاسنجش صوت ،یشهر  یفضاها یانهیزمانیم یصداها
برای ارزیابی شدت، فشار و درجه  و شاخص عبور صدا یانهیزمپس

  شنیداری صوت به کار گرفته شد.

بیانگر شدت صدا به ازای توان خاصی در  (SPL)سطح فشار صوتی 
مطابق فرمول  و شودبل نشان داده میدسی دورودی است و در واح

  :آیدمی زیر به دست
  

∆ 	 20 log  
  

، فشار 1Vشنوایی و  ه، فشار هوای تعادلی در آستان0V ،له باالددر معا
  د نظر است.ور هوای تعادلی صدای م

ع در فاصله میان منب کیفیت شفافیت صوت ، بیانگرCمتغیرهای 
. پردازندهای زمانی متفاوت میصوت و جایگاه دریافت صوت در بازه

نرژی نخستین ا تفاضل صورتبه یی شفافیت صوتر گینحوه اندازه
که (ثانیه نخست) و آخرین انرژی صوت لییمnصوت (بین صفر تا 

زیر  همعادلی طبق طور کلو به استثانیه دریافت شده) میلیnبعد از 
  :[27]شودمحاسبه می

  

10 log 	  

  

C7زمینه فضاهای شهری ، متغیر سنجش میزان صوت در پیش
زمینه در فضاهای باز شهری شامل صداهای پیش است. معموالً 
. استرفتن، تنفس و غیره گوی عادی افراد، راهوصدای گفت

ر صورت ارزیابی شفافیت صوتی دیری و تحلیل این پارامتر بهگاندازه
  شود.انجام می، صوت ثانیه آغازین ضبطمیلی۷

C50ای فضاهای زمینه، متغیر سنجش و تحلیل صداهای میان
 است هاصوتای شامل آن دسته از زمینهمیان داهایشهری است. ص

توسط که پس از برخورد با جداره فضاهای شهری، انعکاس آن 
  است.شده کننده صدا دریافت دستگاه ضبط

C80این دسته . ای استزمینههای پس، عاملی برای سنجش صوت
 از صداها، پس از برخورد به جداره فضا، از قدرت انعکاسی آن کاسته

 یافتنیز در برخی مواقعو  شودمیکننده دریافت و گاهی توسط ضبط
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  شود.نمی
عنوان متغیری برای به و "یم صداشاخص عبور مستق" ،STI متغیر

 برآورد میزان عواملی است که افراد را از شنیدن صدای صوت باز
، ارزش (ASA)ایاالت متحده دارند. طبق استاندارد جامع صوت می
STI تحلیل صوتی  افزارگیرد. نرمدر بازه صفر تا یک قرار می(EASE	

. )۳(شکل  کندی+ تفسیر م۱/۰تا  -۱/۰، این شاخص را در بازه (4.3
میزان شاخص عبور مستقیم صدا، بودن ، بیشترتفسیردر هر دو 

   .[28]نشانگر وضوح باالتر صوت است
مرتبط با فیزیک صوت، سنجش ادراک  متغیرنهاد این پنج برهم
  دهد.در بعد عینی را تشکیل می یصوت

، "اطالعات صوت"گیری بعد ذهنی ادراک صوت، سه عامل در اندازه
، پارامترهای اصلی "شنیداری صوت درجه"و  "نیداری صوتزمینه ش"

د. سنجش این قسمت، از طریق برداشت میدانی در نشومحسوب می

روی و صورت ثبت صوت در حالت پیادهبه موردپژوهیمحدوده 
انجام نفر از افراد حاضر در فضا  ۳۰همچنین مصاحبه مستقیم با 

بط شده ضیبرهلاه کااست. در این بخش، با استفاده از دستگشده 
 و وردپژوهی، در فاصله دو نقطه ابتدایی و انتهایی محدوده موتص

 .شوندزدن معمولی، صداهای موجود در فضا ضبط میدر حالت قدم
رای . بشودانجام می، مصاحبه با افراد وتموازات ضبط ص سپس به

اطالعات صوتی، محدوده مطالعاتی به پنج محدوده  مندمکانثبت 
. همچنین برای آنکه اطالعات )۴ه است (شکل ر تقسیم شدکوچکت

احبه د، مصنهای متفاوت زمانی ثبت شوصوتی موجود در فضا در بازه
 تا ۱۲:۰۰( )، ظهر۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰در سه بازه زمانی صبح ( وتو ضبط ص

در مجموع،  ).۲ (جدول شده است ) انجام۱۹:۰۰تا  ۱۶:۰۰( ) و عصر۱۶:۰۰
 عهمطالصوت در این  یادراککیفیت و ذهنی  گیری عینیروش اندازه
  .شده است انجام ۲ مطابق جدول

  

  
  (منبع: نویسندگان) Zو  X ،Yتعریف جعبه محصور پیرامون محدوده موردپژوهی در راستای سه بردار  )۲شکل 

  

  
  (STI)بردار مطلوبیت یا عدم مطلوبیت شاخص عبور مستقیم صدا  )۳شکل 

  

  
  مند اطالعات صوتی (منبع: نویسندگان)های کوچکتر برای ثبت مکانموردپژوهی؛ تقسیم محدوده به محدوده نقشه وضع موجود )۴شکل 
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  گان)ندویسمنبع: ن( گیری کیفیت ادراکی صوت در فضای موردپژوهی و تبیین ابزار ارزیابشده در اندازههای عینی و ذهنی استفادهمولفه )۲جدول 
  ی صوت در فضای همگانیگیری کیفیت ادراکاندازه  ابعاد

  گیری عینیاندازه
  4.3	EASEافزار تحلیل صوتی سازی در نرمهای صوتی با استفاده از راهبرد شبیهتحلیل شاخص

: C80؛ ثانیه اولمیلی۵۰: شفافیت صوتی در C50؛ ثانیه اولمیلی۷: شفافیت صوتی در C7؛ : شاخص تراز شدت صوتSPL: های فیزیک صوتلفهوم
  : شاخص عبور مستقیم صداSTI؛ ثانیه اولمیلی۸۰تی در شفافیت صو

  گیری ذهنیاندازه

انجام مصاحبه با افراد حاضر در فضا ) ۲؛ )eql؛ ضبط صداهای صوتی به مدت یک دقیقه در نقاط مختلف فضای همگانی موردمطالعه (پنج محدوده) ۱
، نه ساکت نه شلوغ، شلوغ، خیلی شلوغ(درجه  ۵ای فضای پیرامون را بر اساس شود تا میزان صدشونده خواسته میاز مصاحبه؛ همزمان با ضبط صدا

 منبع اصلیسه شونده درک درستی از مقیاس خطی سطح صدا دارد، مصاحبه د کهمتوجه شومحقق برای آنکه ؛ ارزیابی کند) خیلی ساکت و ساکت
 مورد و نه مورد عالقه نه آزاردهنده، آزاردهنده(شده) براساس سه درجه یهشنود را از میان فهرست منابع صوتی (از پیش تهصوت که پیرامون خود می

  کند.مشخص می) عالقه
فهرست منابع 

 یدر فضا یصوت
  یشهر 

کت حر ؛ موتورسیکلت؛ کالسکهو  صدای حرکت گاری: ساختانسان؛ جنبیدن برگ درختان؛ فواره آب؛ بارش باران؛ پرندگان؛ صدای وزش باد: طبیعی
ز صدای ناشی ا؛ پخش صدا از بنا؛ های واقع در فضاصدای ناشی از کاربری و سر؛ وسازصدای ساخت؛ زنیدستگاه چمنو غیره؛  ترافیک، وسایل نقلیه

  رفتنراه؛ صدای بازی کودکان؛ مشاجره؛ گوی افرادوگفت؛ گرد و جارزنفروشندگان دوره: فعالیت

  
  هابحث و یافته

معروف به دروازه اصطخر) یکی  تردر گذشته، دروازه اصفهان (پیش
بافت  یاز ده راه ورودی به شهر شیراز بوده که در ضلع شمال شرق

تاریخی قرار داشته است. این محدوده، خود بخشی از محله  -فرهنگی
درب شاهزاده (یا درب شازده) است. دروازه اصفهان با داشتن  تاریخی

، مسجد حاج غنی سرا، بازارچه فیلعناصری نظیر چاپارخانه، کاروان
شده که شغل شیراز محسوب می شهر ای اشرافی درو غیره محله

فروشی بوده است. در حال حاضر، بیشتر بیشتر ساکنان آن چوب
سرا جای چاپارخانه و کاروان و اندهای قدیمی، فرسوده شدهدکان

مسجد تنها  اند.خود را به مراکز پخش عمده کاالهای تجاری داده
، در سال است ر ابتدای ورودی بازار وکیل واقع شدهحاج غنی که د

 عنوان مرکز مذهبیبه شد و هنوز کارکرد پیشین خودبازسازی  ۲۰۱۵
	.)۵(شکل  است محله دروازه اصفهان را حفظ کرده

از نقطه نظر ابعاد فضایی، دروازه اصفهان، یک فضای شهری 
  متر است. ۱۷متر و عرض ۲۶۰شکل با طول تقریبی مستطیل

های دوطبقه هستند. حداکثر ارتفاع ها، ساختمانتر بنای جدارهبیش
، دوده موردپژوهیدر مح گزارش شده است.متر ۱۱ بنا نیز تقریباً 

روها موازات پیاده بهدرخت صورت تکپوشش سبز و الیاف طبیعی به
   کهن، درختان و نیست دستیک پوشش این البته شود.دیده می
 ارندد شدهکاشتهتازه درختان به تنسب بیشتری اندازیسایه سطح

  .)۶ (شکل
  تحلیل کیفیت ادراکی صوت در بعد عینی

  (SPL) ارزیابی وضعیت تراز شدت صوت
کننده ضبط ۱۳برای ارزیابی تراز شدت صوت محدوده دروازه اصفهان، 

. )۷کردند (شکل صدا به مدت یک دقیقه، صداهای محدوده را ثبت 
گاه نوع دست کیاز  صرفاً  ،یافتیدر یداشتن صدانگه برهیکال یبرا

) استفاده 10.4	IOS	Memo,	Voiceافزار کننده صوت (نرمضبط
 یهاصرفًا فرمت 4.3	EASEافزار که در نرم ییشده است. از آنجا

 ،یافزار مبدل صوت، با استفاده از نرمکردوارد  توانیرا م یخاص یصوت
 لیدافزار تبرمن یقابل قبول برا یشده به فرمت صوتضبط یصداها
های موجود در محدوده دروازه پس از آنکه صدای فعالیت .شد

های افراد ها و فعالیتاصفهان ازجمله صدای مربوط به کاربری
لیل افزار تحسنج به دست آمد، اطالعات وارد نرمتوسط دستگاه صوت

 صوتی شد که حاصل برآیند این عمل در ادامه تشریح شده است
  .)۷(شکل 

 

 های بلندتریهای پایین دارای طول موجه به اینکه فرکانسبا توج
دارای محدودیت بود و شدت صوت  باالبردن، ۱ هستند، طبق نمودار

-۲۰۰۰های ، در بازهدر شرایط عادیای داشت. تبعات بسیار آزاردهنده
 ،بود و با همین روندبایست یکنواخت میهرتز، شیب نمودار می۲۵۰

سیر نزولی با همان شیب یکنواخت  ،هرتز به باال۲۰۰۰نمودار در بازه 
داد، در صورتی که نمودار شدت صوت محدوده ادامه می را قبلی

 طور کامل رخ نداده است.دهد که این فرآیند بهموردپژوهی نشان می
الیافی مانند های کنندهجذبیا درنتیجه در محدوده دروازه اصفهان، 

 درها کاررفته در جدارهو یا نوع مصالح بهاست  بودهدرخت کافی ن
 ی این تحلیل. درصدی از خطااندجذب صوت ناموفق عمل کرده

شده سازیممکن است ناشی از عدم وجود درخت در مجموعه شبیه
باشد، اما با توجه به اینکه تعداد درختان در فضای دروازه اصفهان 

نوع مصالح که  دهدمی نشان شدت صوتنمودار  ی است،کاف
  .)۳ند (جدول اثر نبودهودر جذب صدا م هاجداره

 

  ثانیه نخستمیلی۷شفافیت صوتی در ؛ C7ارزیابی وضعیت 
صورت خطی است. در محدوده دروازه به C7سیر مطلوب نمودار 

اصفهان نیز این سیر تا حدودی خطی است. در این وضعیت نمودار 
ثانیه نخست، با توجه به میلی۷دهد که در بازه زمانی نشان می

درجه C۲۰ )۶۸ یخشک و در دما یدر هوا که سرعت صوت
صدای محیط به کالبد ، است هثانی بر متر۲/۳۴۳ برابر با)، تیفارنها

شود و کیفیت شنیداری آن مطلوب است. (جداره) تقریباً شنیده نمی
العمل دیگر، جذب و انعکاس صداهای فوق موجب عکس عبارت به

شود. درنتیجه اگر در این بازه زمانی نمی پژوهیدوده موردجداره مح
صدایی شنیده شود، صدایی نسبتاً مطلوب و درصد خطای شنیداری 

های در این بازه، برخی فرکانس، ۲طبق نمودار آن نسبتاً پایین است. 
برخی صداهای غالب  زیراو  یستبررسی در حد استاندارد ن مورد

  ن ، در اییعبارت شنیداری هستند. بهموجود در فضا دارای اغتشاش 
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  وجود دارد.های فضا تداخل شنیداری بازه زمانی در برخی از قسمت
  ثانیه نخستمیلی۵۰شفافیت صوتی در ؛ C50 ارزیابی وضعیت

متر بر ۳/۳۴۳( با توجه به سرعت صوت C50ارزیابی وضعیت در 
ض عر  و کندیمتر حرکت م۲/۱۷حدود  هیثانیلیم۵۰) که در هیثان

متر است، صدای محیط به کالبد (جداره) ۱۷محدوده که حدودًا 
ای یابد. با توجه به اینکه بخش عمدهو انعکاس میکند میبرخورد 

از جداره محدوده دروازه اصفهان را مصالحی چون آجر و شیشه 
 .سزایی داردهدهند، این امر در انعکاس صدا تاثیر بتشکیل می

شده مصالح استفاده که دهدبه نشان میبنابراین ارزیابی این بخش 
ب د و موجنکنندگی صوتی مطلوبی ندار در جداره فضا، شرایط جذب

  .)۳(نمودار  دنشوافزایش انعکاس صوت در فضا می
  ثانیه نخستمیلی۸۰شفافیت صوتی در  ؛C80وضعیت ارزیابی 
دهد که سرعت صدای ایجادشده از منبع، حالتی را نشان می ۴ نمودار
شده و بعد از انعکاس با  برخورد با کالبد (جداره) منعکس پس از
ای هشده، در بازهشدن مسیر طیخشایش صوت و طوالنیبه پتوجه 

مرور به صفر گراییده است. با توجه یافته و به زمانی مختلف کاهش
در موردپژوهی محدوده  یبه نمودار، شدت فرکانس صوت

ن ن امر نیز تناسبات نامتواز ست. دلیل ایا ثانیه نخست باالمیلی۸۰
طول به عرض محدوده دروازه اصفهان است. با توجه به عرض کم 

 .دهدباال نشان می را تراز شدت صوت در محدوده نمودار، محدوده،
کیفیت محیطی محدوده دروازه اصفهان  یبنابراین در طراحی و ارتقا

 در استفاده از لوازم و تجهیزاتی که بر این میزان شدت صوت
  دقت کافی شود. دبایافزایند می

  (STI)مستقیم عبور صدا  شاخص
همان  یا زمینه با توجه به تناسبات محدوده مطالعاتی و صدای نوفه

، شاخص عبور مستقیم صدا در محدوده دروازه آلودگی صوتی
ن وضوح گفتار در صوت را نشااین شاخص صفر است.  تقریباً اصفهان 

نشان  ۵بنابراین نمودار  .است ۰۵/۰ حدودآن حد متعادل  و دهدمی
مجموع وضوح گفتار نسبتًا  دهد که فضای دروازه اصفهان درمی

  مناسبی دارد.
  تحلیل کیفیت ادراکی صوت در بعد ذهنی

ازه محدوده درو کیفیت ادراکی صوت دربعد ذهنی ارزیابی رابطه با در 
جام نفر از افراد حاضر در فضا مصاحبه مستقیم ان ۳۰اصفهان، با 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۲:۰۰، ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰های زمانی ها در بازهشد. این مصاحبه
حاضر در نفر  ۱۰. در هر بازه زمانی شده استانجام  ۱۹:۰۰تا  ۱۶:۰۰ و

 هوندش. در گام اول از مصاحبهشدند مصاحبه صورت مستقیمفضا به
درجه که  پنج شد تا میزان صدای فضای پیرامون را درخواسته 
اد در گام بعد، از افر ارزیابی کند.  بندی لیکرت استر درجهمنطبق ب

 شد.پیرامون اطالعات صوتی و درجه شنیداری هر صدا نظرخواهی 
 نهمچنی و شنیداری درجه صوتی، اطالعات تحلیل مصاحبه، نتایج
شده فضا در سه بازه زمانی م صدای ضبطهیستوگرا نمودار
  است. آورده شده ۶-۴های شده در جدولبرداشت

  

  
  گان)ندویسمنبع: ندر شهر شیراز ( دروازه اصفهان موردپژوهی جایگاه محدودهمعرفی  )۵شکل 
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  )ندگانویسمنبع: ن(نقشه وضع موجود محدوده موردپژوهی و پراکندگی پوشش سبز ؛ ب) ١٣٩٥عکس هوایی از محدوده دروازه اصفهان در سال الف)  )٦شکل 

  

  
  گان)ندویسمنبع: ن( EASE4.3افزار نقشه تحلیل صوتی محدوده دروازه اصفهان در محیط نرم )۷شکل 

  

  
  گان)ندویسمنبع: ن(وضعیت شدت صوت در محدوده دروازه اصفهان  )۱نمودار 

 (الف)

)ب(  
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  شده در محدوده دروازه اصفهاننقاط ضبطدر  (SPL) صوتشدت  )۳جدول 
	(SPL) شدت صوت	(Speaker) نقطه

۱  ۷۶-۸۲  
۲  ۶۶-۷۳  
۳  ۷۹-۸۴  
۴  ۶۷-۷۱  
۵  ۷۷-۸۵  
۶  ۷۸-۸۱  
۷  ۶۸-۸۰  
۸  ۷۸-۸۲  
۹  ۶۶-۷۳  
۱۰  ۷۸-۸۳  
۱۱  ۶۲-۶۸  
۱۲  ۷۶-۸۰  
۱۳  ۷۸-۸۲  

  

  
	گان)ندویسمنبع: ن(ثانیه نخست میلی۷: شفافیت صوتی در C7وضعیت  )۲نمودار 

  

  
	گان)ندویسمنبع: ن(ثانیه نخست میلی۵۰شفافیت صوتی در : C50وضعیت  )۳نمودار 

  

  
	گان)ندویسمنبع: ن(ثانیه نخست میلی۸۰شفافیت صوتی در  :C80وضعیت  )۴نمودار 
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	گان)ندویسمنبع: ن( شاخص مستقیم عبور صدا )۵نمودار 

  
  )۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰نفر، مرد) در بازه زمانی صبح ( ۵شوندگان (تحلیل کیفیت ادراکی صوت در بعد ذهنی در مصاحبه )۴جدول 
  شدهتعداد کل صداهای شنیده  درجه شنیداری  اطالعات صوت  محدوده

  )۱شونده (مصاحبه ۱محدوده 

  کم  گوی افراد با یکدیگروگفت

۵  
  متوسط  صدای موتورسیکلت
  متوسط  صدای گاری
  کم	فروشصدای فعالیت دست
  خیلی کم  صدای پرنده

  )۲شونده (مصاحبه ۲محدوده 
  کم  صدای فعالیت مغازه و سر

  کم  گوی افرادوصدای گفت  ۳
  متوسط  صدای گاری

  )۳شونده (مصاحبه ۳محدوده 
  کم  صدای حرکت افراد

  کم  گوی افرادوصدای گفت  ۳
  متوسط  صدای گاری

  )۴شونده (مصاحبه ۴ محدوده

  کم  صدای حرکت خودرو

۴  
  کم  هاصدای کاربری

  متوسط  گوی افرادوصدای گفت
  متوسط  صدای حرکت موتورسیکلت

	)۵شونده (مصاحبه ۵محدوده 
  متوسط  صدای حرکت خودرو

  کم  گوی افرادوصدای گفت  ۳
  متوسط  صدای حرکت موتورسیکلت

  ، خیلی ساکت: صفر)۲، ساکت: ۴، نه ساکت نه شلوغ: ۴شلوغ:  ،شلوغ: صفر(درجه شنیداری صوت؛ خیلی 
  

  )۱۶:۰۰تا  ۱۲:۰۰(ظهر  یدر بازه زماننفر، مرد)  ۵شوندگان (در مصاحبه یصوت در بعد ذهن یادراک تیفیک لیتحل )۵جدول 
  شدهتعداد کل صداهای شنیده  درجه شنیداری  اطالعات صوت  محدوده

  )۱شونده (مصاحبه ۱محدوده 

  متوسط  گوی افراد با یکدیگروگفت

۶  

  زیاد  صدای موتورسیکلت
  متوسط  صدای گاری
  کم	فروشصدای فعالیت دست
  کم  صدای موسیقی
  کم  صدای پرنده

  )۲شونده (مصاحبه ۲محدوده 
  متوسط  صدای فعالیت مغازه و سر

  زیاد  گوی افرادوصدای گفت  ۳
  زیاد  موتورسیکلتصدای حرکت 

  )۳شونده (مصاحبه ۳محدوده 
  متوسط  سروصدای فعالیت مغازه

  متوسط  صدای حرکت افراد  ۳
  متوسط  گوی افرادوصدای گفت

  )۴شونده (مصاحبه ۴محدوده 

  زیاد  صدای حرکت خودرو

۴  
  زیاد  (پخش موسیقی) هاصدای کاربری

  متوسط  گوی افرادوصدای گفت
  زیاد  موتورسیکلتصدای حرکت 

	)۵شونده (مصاحبه ۵محدوده 
  خیلی زیاد  صدای حرکت خودرو

۲  
  متوسط  گوی افرادوصدای گفت

  ، ساکت: صفر، خیلی ساکت: صفر)۴، نه ساکت نه شلوغ: ۶شلوغ:  ،(درجه شنیداری صوت؛ خیلی شلوغ: صفر
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  )۱۹:۰۰تا  ۱۶:۰۰(بعد از ظهر  یدر بازه زماننفر، مرد)  ۵شوندگان (در مصاحبه یصوت در بعد ذهن یادراک تیفیک لیتحل )۶جدول 
  شدهتعداد کل صداهای شنیده  درجه شنیداری  اطالعات صوت  محدوده

  )۱شونده (مصاحبه ۱محدوده 

  کم  گوی افراد با یکدیگروگفت

۶  

  متوسط  صدای موتورسیکلت
  متوسط  صدای گاری
  متوسط	فروشصدای فعالیت دست
  زیاد  صدای موسیقی
  کم  صدای پرنده

  )۲شونده (مصاحبه ۲محدوده 

  خیلی کم  صدای فعالیت مغازه و سر

۴  
  کم  گوی افرادوصدای گفت

  زیاد  صدای حرکت موتورسیکلت
  متوسط  صدای موسیقی

  )۳شونده (مصاحبه ۳محدوده 
  متوسط  صدای موسیقی

  متوسط  صدای حرکت افراد  ۳
  متوسط  گوی افرادوصدای گفت

  )۴شونده (مصاحبه ۴محدوده 

  کم  صدای حرکت خودرو

۴  
  زیاد  (پخش موسیقی) هاصدای کاربری

  کم  گوی افرادوصدای گفت
  زیاد  صدای حرکت موتورسیکلت

	)۵شونده (مصاحبه ۵محدوده 
  خیلی زیاد  صدای حرکت خودرو

  کم  گوی افرادوصدای گفت  ۳
  متوسط  موسیقیصدای 

  ، خیلی ساکت: صفر)۲، ساکت: ۴، نه ساکت نه شلوغ: ۴شلوغ:  ،(درجه شنیداری صوت؛ خیلی شلوغ: صفر
  

 ۲ ،۱ هایمحدوده صبح در طول در صوت شدت ، تراز۴طبق جدول 
 .باال است نسبتاً  ۵ محدوده در و متوسط ۴ در محدوده پایین، ،۳ و

 اصفهان دروازه محدوده در شنیده صوتی محتوای بیشترهمچنین 
 محدوده صوتی، محتوای نوع ۶ با ۱ محدوده به مربوط صبح، طول در
 بیشترین .است بوده صدا نوع ۲ با ۵ و ۳ ،۲ هایمحدوده و نوع ۴ ،۴

 ۵تا  ۲ه محدود از .است ۱ محدوده به مربوط صوتی محتوای تنوع
 موتورسیکلت صدای .شودمی شنیده افراد وگویگفت صدای
 صوت شنیداری درجه بیشترین .است فضا در مقطعی صورتبه

 موتورسیکلت بوده و کمترین حرکت سپس و گاری صدای به مربوط
 با .است بوده ۱ محدوده در چرنده صدای به مربوط شنیداری درجه
 در اصفهان دروازه محدوده زمینه صدای صوت، شدت تراز به توجه
 وگویگفت موتورسیکلت، حرکت گاری، صدای عمدتاً  صبح طول
های و شکل ۶ است (نمودار موسیقی صدای و خودرو حرکت افراد،
  ).۹و  ۸

 نسبتاً  ،۱ محدوده در ظهر طول در صوت شدت ، تراز۵طبق جدول 
 باال ۵ و ۴ هایدر محدوده و متوسط ۳ و ۲ هایدر محدوده باال،
 در دهششنیده صوتی محتوای همچنین بیشترین .است شده رآوردب

 نوع ۶ با یک محدوده به مربوط ظهر، طول در اصفهان دروازه محدوده
 و نوع ۳ ،۳ و ۲ محدود نوع، ۴ ،۴ محدوده سپس صوتی، محتوای
 اً تقریب افراد وگویگفت صدای .است بوده نوع ۲ ،۵ محدود درنهایت

 ربوطم صوتی محتوای تنوع و بیشترین شدهشنیده  محدوده پنج در
 ۵ و ۴ محدوده دو در خودرو حرکت صدای .است ۱ محدوده به

 بیشترین ،۵ محدوده در صوت شدت تراز به توجه با .شدشنیده 
 وگویگفت و خودروها حرکت به مربوط این محدوده صوتی مشکل

 میانی هایمحدوده در صوت شدت تراز به توجه با .است بوده افراد
 یازمینه صداهای توان گفت که عمدهمی صوتی، محتوای و) ۳ و ۲(

 گاری، حرکت افراد، وگویگفت صدای شامل اصفهان دروازه محدوده
 هبود هامغازه فعالیت سروصدای و موسیقی موتورسیکلت، صدای

  ).۱۱و  ۱۰های و شکل ۷ است (نمودار
 و ۳ ،۲ ،۱ هایمحدوده در بعد از ظهر، طول در صوت شدت تراز

 هیستوگرام نمودار نقاطی در صرفاً  و است متوسط ۴ محدوده ابتدای
 دارای نقاط ۳ و ۲ ،۱ های،محدوده در .شودمی نوسان دچار صوتی
 با نقاط این در. دهندمی نشان را فضا رفتاری هایقرارگاه نوسان،
 رینبیشت .هستند یکدیگر با وگوگفت حال در افراد ها،گاری توقف

 بعد از ظهر، طی اصفهان دروازه محدوده در شنیده تیصو محتوای
 هایمحدوده سپس صوتی، محتوای نوع ۶ با یک محدوده به مربوط

همچنین  .است بوده) نوع ۳( ۵ و ۳ هایمحدوده و) نوع ۴( ۴ و ۲
 دهششنیده  محدوده پنج در افراد وگویگفت صدای بعد از ظهر، طی
است.  ۱ محدوده به طمربو صوتی محتوای تنوع بیشترین .است

 و داشته را شنیداری درجه بیشترین خودرو حرکت همچنین صدای
 صدای خودرو، حرکت صدای از بعد .است شدهشنیده  ۵ محدوده در

 رد موسیقی صدای .دارد را شنیداری درجه بیشترین موتورسیکلت
 قوی صورتبه ۵ و ۴ هایمحدوده در و خفیف صورتبه ۲ محدوده
 دارای ۵ محدوده صوت، شدت تراز به توجه با .شودمی شنیده

است،  خودرو حرکت صدای و موسیقی صوتی تداخل و اغتشاش
 تیصو تداخل و اغتشاش با بعد از ظهر طول در محدوده این بنابراین
 عمدتاً  طی بعد از ظهر، شدهشنیده ایزمینه صدای .رو استروبه
و  رس و افراد وگویگفت موسیقی، موتورسیکلت، حرکت صدای



 ۲۹۹ )رانیا راز،ی: دروازه اصفهان، شیشهر (موردپژوه یهمگان یدر فضاها یصوت یسنجش سرزندگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                               Volume 9, Issue 4, Winter 2020 

  .)۱۳و  ۱۲های و شکل ۸است (نمودار  بوده هامغازه فعالیت صدای
  نهاد تحلیل ادراک صوتی در دو بعد عینی و ذهنیبرهم

ارزیابی و تحلیل سرزندگی صوتی فضای همگانی دروازه اصفهان در 
نشان  C80دو بعد عینی و ذهنی بررسی شد. در بعد عینی، نمودار 

محدوده دروازه اصفهان به نسبت حالت  داد که تراز شدت صوتیمی
که برداشت میدانی  صورتی در )،۴(نمودار  معمول بسیار باالتر است

ظهر، حاکی از آن  از شدت صوت در سه بازه زمانی صبح، ظهر و بعد
 موردپژوهی، های فضایمحدودهبیشتر زیر در  این شاخص، بود که

نهاد سه ، برهم۱۴شکل . )۸و  ۷، ۶دارد (نمودارهای  شرایط عادی
نمودار هیستوگرام محدوده دروازه اصفهان در سه بازه زمانی صبح، 

دهد. طبق شکل، بیشترین شدت صوتی ظهر و بعد از ظهر را نشان می
افتد. برداشت اطالعات صوتی در این اتفاق می ۵و  ۴دو محدوده در 

دهد که عمده اطالعات صوتی این دو محدوده بازه زمانی نشان می
 ۴ها در محدوده ل صدای حرکت موتورسیکلت و فعالیت مغازهشام

است. بنابراین این  ۵و صدای حرکت خودرو و موسیقی در محدوده 
در کل، تراز شدت افزار محتواهای صوتی موجب شده است تا نرم

  صوتی محدوده را باال نشان دهد.
دهد نشان می C50و  C7 در شفافیت صوتی تحلیل از طرف دیگر،

بعاد محدوده دروازه اصفهان برای این مقدار شدت صوتی مناسب ا که

ی هاکه برداشت میدانی تراز صوتی نیز مکان آنجایی و از یستن
یت کیفدهند، برای آنکه خاص دارای تنش صوتی را به ما نمایش می

محدوده دروازه اصفهان در حالت طبیعی خود قرار  ادراکی صوت در
ریزی شهری طراحی و برنامه راهکارهای در نقاط تنش، دبایبگیرد، 
 از جملهنظیر استفاده از مصالح مناسب  شدت صوت کاهنده
ری و یا تدابی ، خشت، بلوک بتنیهای الیافی، بام سبزکنندهجذب

. )۱۵ شود (شکلبینی برای محدودیت عبور و مرور وسایل نقلیه پیش
ای مبنای طراحی شهری در جهت ارتقراهکارهای مکان ۱۵شکل 

 دهد. دررا نشان می ۵و  ۴کیفیت ادراک صوتی در دو محدوده 
 است بهتر سازیکف در مصالح جنس پرصدا، و شلوغ فضاهای

اشد، ب داشته را صوتی جذب بیشترین تا شود انتخاب ایگونهبه
 سنگ، بلوک پشم طوری که این ضخامت بهتر است برای عایقبه

 در .متر باشدمیلی۹۵۰و  ۸۶۰، ۲۸۰، ۴۵بتنی، آجر و سنگ به ترتیب 
 نمیزا مولد که هاییفعالیت قراردادن از شهری پهنه یا شهر مقیاس
 ترافیک توجه قابل جریان تولید موجب یا و صدا توجهیقابل 
 شهری همچنین فضای .شود جلوگیری بایستمی شوند،می

 تعداد دارای و پیوسته هایساختمان از ایجداره دارای باید شلوغ،
 داقلح به را سر پشت فضای به صدا نشت تا باشد تقاطع کیاند

  .برساند
  

  
  در بازه زمانی صبح (بر حسب درصد) حسب شدت شنیداری شده برصوتی شنیده محتوای )۶ نمودار

 

  

  شده)(صدای ضبطمحدوده مورد مطالعه در بازه زمانی صبح  ۵در تراز شدت صوت  )۸ شکل
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  در بازه زمانی صبح شده در هر محدودهتعداد صداهای شنیده )۹ شکل
  

  
  )۱۶:۰۰تا  ۱۲:۰۰((درصد) در بازه زمانی ظهر  حسب شدت شنیداری شده برمحتوای صوتی شنیده )۷ نمودار

  

  
  )۱۶:۰۰تا  ۱۲:۰۰(ظهر  یدر بازه زمان شده)تراز شدت صوت (صدای ضبط )۱۰ شکل

  

  
  )۱۶:۰۰تا  ۱۲:۰۰(ظهر  یبازه زماندر  شده در هر محدودهتعداد صداهای شنیده )۱۱ شکل
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  )۱۹:۰۰تا  ۱۶:۰۰(بعد از ظهر  یدر بازه زمان(درصد)  حسب شدت شنیداری شده برصوتی شنیده محتوای )۸ نمودار

  

  
  )۱۹:۰۰تا  ۱۶:۰۰(بعد از ظهر  یدر بازه زمان شده)شدت صوت (صدای ضبط تراز )۱۲ شکل

  

  
  )۱۹:۰۰تا  ۱۶:۰۰(بعد از ظهر  یدر بازه زمان محدودهشده در هر صداهای شنیده تعداد )۱۳ شکل
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و شناسایی نقاط مواجه با عدم مطلوبیت کیفیت ادراکی صوت ظهر  از صبح، ظهر و بعد یمحدوده دروازه اصفهان در سه بازه زمان ستوگرامیههای نهاد نمودار برهم )۱۴شکل 

  (منبع: نویسندگان)

  
طور به .شود گیریاندازه شهری ضایف جداره محدوده در بایدصوت  ) شدت۱

بل (استاندارد سازمان بهداشت دسی۵۵ از حداکثر نباید صوت تراز کلی، شدت
. کند عبور) خیابان(خط  شهری فضاهای در بل)دسی۴۰جهانی:

  

   شود.کننده صوتی در مناطق شلوغ و پرهمهمه توصیه می) مصالح جذب۲

  

 سراسر سطوح بل است، ازدسی۷۰از ) در فضاهایی که تراز شدت صوت بیش ۳
 باال را صوتی واخنش زمان و صوت شدت تراز شود. شیشه جلوگیری شیشه
  .بردمی

  

) استفاده از مصالح کف دارای بیشتر قدرت جذب صوت در فضاهای دارای ۳
  بل تراز شدت صوت (عایق پشم سنگ و بلوک بتنی)دسی۵۵بیش از 

  
   منظور بهبود کیفیت ادراکی صوت در فضای موردپژوهی دروازه اصفهان (منبع: نویسندگان)ریزی شهری بهراحی و برنامهمبنای طراهکارهای مکان )۱۵شکل 
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  گیرینتیجه
گیری مند برای اندازههدف اصلی مطالعه حاضر، ارایه روش نظام

ابعاد عینی و ذهنی کیفیت ادراکی صوت در مقایسه یک فضای 
افزارهای تخصصی، هدف، از نرمهمگانی بود. برای تحقق این 

ای ههای میدانی و مصاحبه مستقیم بهره برده شد. مولفهبرداشت
مرتبط با کیفیت فیزیکی صوت شامل "شدت صوت"، "فشار صوت" 

ری گیو "درجه صوت" در بخش عینی صوت شناسایی شد. برای اندازه
ن افزار تحلیل صوتی تعییاین سه مولفه، پنج متغیر صوتی در نرم

دهنده بعد ذهنی کیفیت ادراکی صوت شامل های تشکیلشد. مولفه
"اطالعات صوت"، "زمینه صوت" و "درجه شنیداری صوت" از 

های بخشی عینی اقتباس شد. تحلیل [3]و همکاران کارلسمطالعات 
سنجش های لفهور مدنشان داد که فضای موردپژوهی در دو متغیر 

شرایط مطلوب ندارد.  یازمینهپسو ای زمینهصداهای میان
های میدانی نیز مشخص کرد، کیفیت درجه همچنین تحلیل

نهاد تحلیل عینی و ذهنی، شنیداری صوت نامناسب است. برهم
های دارای مشکل صوتی و عوامل ایجادکننده آن را زیرمحدوده

و  مبنای طراحی). در انتها، ضوابط مکان۱۶مشخص کرد (شکل 
بهبود کیفیت ادراکی صوت در فضای  ریزی شهری برایبرنامه

  موردپژوهی ارایه شد.
  

  

  
  گان)ندیسو: نهای نیازمند ضوابط بهبود کیفیت ادراک صوت (منبعگیری کیفیت ادراکی صوت در فضای مورد پژوهی دروازه اصفهان و تعیین مولفهفرآیند اندازه )۱۶شکل 

  

	.استگزارش نشده  سندگانیتوسط نو یمورد ی:تشکر و قدردان
ر ه تاکنون دطالعشوند که این مویسندگان متعهد مین ی:اخالق هیدییتا

نامه منتشر نشده است و تمامی حقوق و منافع آن به فصلای هیچ نشریه
  .شودپژوهشی نقش جهان منتقل می -علمی

گونه تعارض منافعی هیچکه دارند نویسندگان اعالم می :تعارض منافع
  .وجود ندارد
شناس/پژوهشگر (نویسنده اول)، روشپیمان نجفی  :انسندگیسهم نو

)، دوم سندهی(نوسهند لطفی  )؛%٣٠اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (
علی  )؛%۳۰گارنده بحث (ی/نشناس/پژوهشگر اصلنگارنده مقدمه/روش

 یار آم لگری/تحلیکمک شناس/پژوهشگر)، روشسوم سندهی(نوسلطانی 
)، نگارنده رمچها سندهی(نومهسا شعله )؛ ۲۰%(

  )%۲۰( یشناس/پژوهشگر کمکمقدمه/روش
 رازیدانشگاه ش یلیتکم التیتحصتوسط  مطالعه حاضر ی:منابع مال

 .حمایت شده است
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