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چكيده

پژوهش حاضر در نظر دارد تا ضمن بیان تعاریفی برای منظر صوتی ،به بررسی عوامل تأثیرگذار برر کیفیر منرارر صروتی شررری از
طریق تشریح مقوله های شناختی میان تجربیات فردی ،و کاربس نظریه های زبانی با به کرارگیری روش هرای کیفری بپرردازد .مبرانی
نظری تحقیق و عوامل مؤثر بر ارزیابی منارر صوتی از نظریه های محققان مختلف نظیر شافر و تراکس اسرتخرا شره اسر  .روش
نظریة گرانهد پایهای برای ارزیابی شاخصهای کیفی فضاهای شرری در بعه شنیهاری استفاد شه اس  .بهطور کلی ،روش تحقیرق
کیفی اس و برای ارزیابی نرایی و تحلیل داد ها از نرم افزار  Nvivoاستفاد شه اس  .شیوة جمعآوری اطالعات میهانی و از طریق
خاطر نگاری و مصاحبه با ساکنان اس  .ارزیابیها و نتایج تحلیل نشان میدهه که بهطور عمه چررار نرو قضراوت در مرورد منرارر
صوتی شرر وجود دارد :منظر صوتی بلنه-پذیرفتنی ،منظر صوتی بلنه-ناپذیرفتنی ،منظر صوتی آرام -پذیرفتنی و منظرر صروتی آرام-
دلرر انگیز .بیشترین قضاوتها در مورد منارر صوتی نامطلوب بیان شه اس که بیانگر آلودگی صوتی بریش از حره مجراز در سرطح
نمونة موردی بود اس  .در نرای  ،از مهل سونوتوپ ههفورس برای مشخص کردن انوا چرارگانة منارر صوتی استفاد شه اس ترا
بتوان با شناسایی منارر صوتی نامطلوب یا منفی به ارائة راهکارهایی برای ارتقای کیفی آن پرداخ .
كليدواژه

صوت ،منطقة  12تهران ،منظرصوتی ،نظریة گراندد.Nvivo ،

 .1سرآغاز
در ارتقا یا تنزل کیفیز

واق  ،در منظی شری اس
زنزگی شزری در مقیزا

هزا

که بخش از اطالازات محزی

بالقوه به کیفیت مسقیماً محسزو

(یزا اطالازات بالفعز )

یونایون از شری ییفته تا محالت و فضاها شری متنوع،

تبگی م شود .اناصی منظی شری را م توان به سه دسزت

محززی زیسززت  ،کالبززگ  ،اقتصززاد ،

ها انسان  ،اوامز کالبزگ و اوامز غییکالبزگ

بززی اوام ز مختل ز

اجتماا و جلآن تأثیییذار اس  .منظی یک از این اوامز
اس

که م توان آن را جزام و دربیییینزگ دیگزی اوامز

دانس  .منظی ،آن بخش از محی یا فیم شری اس

فعالی

تقسیم کید.
صگا یک از اوام غییکالبگ و سازنگ منظزی شزری

کزه بزی

اس  .اصوات موجود در فضاها شزری هزی ننزگ ماننزگ

کنش و واکنش شخص و نتایج ااما و مزثثی اسز  .در

دیگی پگیگه ها کالبگ و انسان توجه شریونگان را جلب

* نویسنگه مسئو :

Email: Shima.Bach@Gmail.com
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مورد توجه قیارنگیید یا حت افیاد به

وجود آن ازادت کننزگ و متوجزه آن نشزونگ ،در جزذابی

میگان محل توق آرامش و سیوصگا کم داریم .در حزال

فضا شری و ارتقا کیف آن یا دف کننگی فضزا مزثثی
اس

و بی ادراکات و احساسات شریونگان تأثیی م یذارد.

در بیشتی مطالعات دربار منظی شری  ،موضوع اصل مورد
بحث منظی بصی و کالبزگ شزری اسز

میلان صگاها قاب تحم در فضا متفاوت اسز  .غالبزاً در

و تزأثیی اوامز

که در میگان شزری وجزود صزگاها متنزوع ،مطلزو

تزی

خواهگ بود (پاکلاد .)80 :1393 ،منزاب صزگا در فضزا بزاز
شززری را م ز تززوان در دو بخززش در نظززی ییف ز  ،شززام
صگاها فعا و صگاها منفع  .صگاها فعا با صزگاها

صوت ننگان مورد توجه نیس  .این ب تزوجر بزه نقزش

فعالی ها در فضا ارتباط م یابگ هماننزگ رقزص ییوهز

صوت بااث شگه امیوزه اکثزی صزگاهای کزه در فضزاها

صگاها منفع بزا صزگاها اناصزی منظزی صزوت ارتبزاط

شری به یوش م رسزگ صزگاها ناخوشزاینگ حاصز از

م یابگ ،ماننگ فوارهها (.)Zhang & Kang, 2007: 79

تیافیک ،فعالی ها ساختمان  ،کاریزاه هزا و کارخانزه هزا،

و

بززیا درک هینززه برتززی منظززی صززوت و تززأثیی آن بززی

تعمیییاه ها و نظزایی آن باشزگ و در کز غلبزه بزا آلزودی

احسززا  ،ادراک و رفتززار شززریونگان ،نخسز

صوت باشگ .ازاین رو ،مسئل مرم پیداختن به تأثیی «صوت»

تفاوت میان درک بصی و درک شنیگار مشزخص شزود.

در ارتقا کیفی

الزم اسز

زنگی شری و ارائ راهکارهزای بزیا

ایینه نور و صگا هی دو پگیگه هزای مزوج اسز  ،درک

اصالح و بربود مناظی صوت شریها و محالت و فضزاها

بصی در بسیار موارد بزا درک سزماا متفزاوت اسز .

شری اس .
ماهی
انعکززا

صگا در همهجا هس  .بیخال

صزگا ،شزاخه ا از الزم فیلیزک اسز
و کیفیزز

کزه بزا

صگارسززان سززیوکار دارد .بنززابیاین،

پگیگه ا احساس که با ارتعاش ،یوش انسزان را تحییزک

فضا بصی که بهصورت

بخش بخزش اسز  ،فضزا شزنیگار بالمکزان اسز
همه جا جار اس

در

و همه جزا را احاطزه مز کنزگ .فضزا

شنیگار میزها مشخص نگارد و به تأکیگ بی خزود فضزا

م کنگ صوت یا صزگا نزام دارد و فضزای کزه در آن ایزن

ییایش دارد تا اجزلا موجزود در فضزا .هماهنز

پگیززگه رخ مز دهززگ ،میززگان آکوسززتیک نامیززگه مز شززود

شزززنیگار بزززهصزززورت زمزززان اسزز  ،در حزززال کزززه

(قیززابکلو .)1 :1389 ،در واقز  ،صززوت بززا اخززتال

فشززار
1

موجود در هوا ایجاد م شود (ابا پور .)7 :1371 ،شزافی
( )1977صگاها را به این صورت تعیی

م کنگ :نز هزا

اصل یا کلیگ  ،2صگاها پس زمینه 3و نشانه ها صزوت

هماهن ساز بصی فضای اس  .بنابیاین ،شنوای حس
غییقاب توصی

و انفعال اس  .صگا حس پویای را القا و

به انسان کمک م کنگ تا توال زمان و مقیا
4

سزاز

فضا را درک

کنگ .بنابیاین ،در مقایسه با بینای  ،درک شزنوای امومزاً از

( .)Zhang & Kang, 2007: 72درون هزی محیطز  ،غالبزاً

لحززا اطالاززات فقیززی و از لحززا احساسز غنز اسز

تیازصگا محیط و پس زمینه ا وجود دارد .تیاز این صگا

(.)Carmona et al., 2003: 88

بستگ به فعالی ها درون و اغلزب خزار از فضزا دارد.
یک از مرم تزیین دالیز کزاهش نسزب

پیزام بزه صزگا

ناخواسته که شنونگه را مجبزور بزه تمیکزل بیشزتی مز کنزگ
وجود همین صزگا زمینزه اسز

اصطالح «منظی صوت » ( )soundscapeرا اولین بزار آر.
مور شافی )1977( 6با ااتبار حاص از بحثهزا میسزوم
مطیحشگ سوتورث )1969( 7معیف

کزید ( Foale, 2014:

(قیزابکلو.)140 :1389 ،

 )4تا معزاد صزوت کلمز منظزی (بصزی  )landscape :را

فیکانس  10تا ( 20000پاکلاد )63 :1393 ،یا شگت صوت

مشخص کنگ که ننین تعیی

م شود :محیط کزه صزوت

صفی تا  165دس ب ( 5قییزب )148 :1383 ،دامنز شزنوای

ایجززاد مز کنززگ (.)Dubois & Guastavino, 2006: 865

ماس  .بسته به نوع فضا و توقعات که از آن داریم ،نزوع و

ایینه شافی هییل تعییز

حقیقز منظزی صزوت را بیزان

تولید نقشة منظر صوتی شهر ( )sonotopبا بهرهگیری از روش ...
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شیما باچ و همکاران

نکززید ،نحوپ ز املکززید آن در زنززگی روزمززیه را اثبززات

سزاد

منف ول للوماً مثبز تزی اسز  .بزهازالوه ،حزذ

م کنگ .تیاکس )2001( 8اولین نویسنگ مگرن بود که بیا

سیوصگا همیشه مناسب نیس

بیان تعییف مشخص تالش کزید« :محیطز از صزگاها (یزا

( .)Stockfelt, 1991: 70آخیین تالش که در تعیی

محیط صوت ) که در آن افیاد یا جامعه بزی نحزو درک و
فرم صگاها تأکیگ دارنگ ».بنابیاین ،تیاکس توجه خزود را از
محی به سم

شنونگه تغییی مز دهزگ (.)Foale, 2014: 5

 Payneو همکاران ( )150 :2009در متن که بیا
نوشتنگ ،تعییف را بی اسا

DEFRA

و ایجاد اضزطیا

صوت منفید که موضوا بین رشزته ا اسز
اس

به یک از ییوههزا

مز کنزگ
منظی

انجزام شزگه

ایزلو بزه نزام ISO/TC 43/SC

 1/WG 54میبوط م شود که موظ

شزگهانزگ تزا پزس از

بیرس  24کشور شیک کننگه ،تعییف جزام و اسزتانگارد

تحقیقات صوت اخیی در زمینز

از منظی صوت بیان کننگ« :محیط صزوت کزه شزخص یزا

منظی صوت پیشنراد کیدنگ تعییفز کزارا کزه بزگین شزیح

ییوه از میدم درک یا تجیبه کننزگ و/یزا بفرمنزگ ».آنچزه
تأکیگ تمام این تعاری

اس « :مناظی صوت به معنا مجموع تمام صگاهای اسز

مسلم اس

که در موقعیت مکان وجود دارد و بی رابط بین درک و فرم

یا «فید شنونگه» اس  .بیرس ها فیاوان وجزود دارد کزه

آن در افیاد یا جامعه و بیهم کنش آن با محی صوت  ،در این

تعیی

محی صوت و مکان فید

مفروم ،تأکیگ شگه باشگ .مناظی صوت را م تزوان در مقیزا

انجام دادهانگ .اما در تعاری

خید (مکان های ماننگ پارک شری ،خیابزان و اتزا ) ،مقیزا

شنونگه اس .

مناظی صوت را بی اسا

بی دو محور «محزی »

جگیگتی تأکیگ اصزل بزی فزید

میانه (نواح کونک مث نواح مسکون و فیوشزگاه هزا
بلرگ) یا مقیا

کالن (نواح بلرگ ماننگ ک شری) مطالعزه

از آنجا که ارزیاب منظی صوت موضوا بین رشته ا اس

کید (.)Foale, 2014: 6
بززهطززورکل  ،بززیا منززاظی صززوت  ،تززکمعنززا
پذییفتهشگها وجود نگارد (،)Genuit & Fiebig, 2006: 8
اما اموماً مفروم منظی صوت رهیاف
مگییی

آثار مخی

یا اختال خزوا

صگا بی سالم

کل نگیانهتزی را از
افیاد از قبی آزردیز

اتخزا مز کنزگ ( Booteldooren et al.,

 )2006: 23و راه را بیرس م کنزگ کزه در آن صزگاها
محیط رویگادها معنادار اس

که میدم را تح

تزأثیی

قیارمزز دهززگ ( ;Schulte-Fortkamp & Fiebig, 2002

.)Dubois & Guastavino, 2006
بنا بی تعیی

 .2مواد و روشها

تزیاکس ،مفرزوم منظزی صزوت مثلفزه ا

و از جرات مختلفز بیرسز مز شزود (الزوم اجتمزاا ،
محی زیس  ،روانشناس  ،طیاح  ،بینامهریل و مزگییی
شری  ،معمار منظی ،آکوستیک و جزلآن) ،منطقز تزی آن
اس
رهیاف

که از رویکید تیکیب استفاده شود که تا حگ ممکن
هزا موجزود را پوشزش دهزگ .بنزابیاین ،در ایزن

پژوهش بیا پیشبید هی یک از اهگا

مورد نظزی تحقیز،،

از روش ها و مگ ها یونایون استفاده شگه اس

به این

صورت کزه نخسز  ،اسزتفاده از روش نظییز ییانزگد در
فیاینگ کار میزگان و تحلیز داده هزا انتخزا
انتخا

این روش از آنجا اهمی

شزگه اسز .

دارد که تأکیزگ اصزل آن

هن (فید ) را شام م شود یعن  ،روشز کزه افزیاد و

بی یافته ها حاص از خاطیه نگزار مشزارک کننزگیان و

اجتمااات محی را درک م کننگ و م فرمنگ و مفاهیم از

به ابارت مبنا قیاردادن فید شنونگه در فیاینگ تحقی ،اسز ،

قبی انتظارات افیاد را بیرس

م کنگ ( Bruce et al., 2009:

 .)26-28اکنون تأکیگ بی منظیها صوت مثب  9اسز  .امزا
حذ

ساد صگاها منف کاف نیس  .ایی صگاها منف

با صگاها مثب تی جزایگلین نشزود ،منظزی صزوت کمتزی

نیا که در سا ها اخیی تأکیگ اکثی تحقیقات بی فید اسز
تا مکان یا محی صوت
تعیی
اس

که نشزان دهنزگ تغییزی جرز

در

و ارزیاب مناظی صوت اس  .بیا این منظور نیزاز
تا تمام مطالب میبوط به نگونگ محور قزیاردادن
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فیدشنونگه با استفاده از رویکید زبان شناخت بیا کاربس

دقی ،تی و به لحا آکادمیک  ،تخصصز تزی بزه آن ،تزالش

مفاهیم آن در بازشناس مقوالت منظی صوت بیان شود.

زیاد کید .به طور کلز  ،تاریخچزه بحزث در مزورد منظزی

در نرایز  ،از مززگ «بینامززهریززل منظززی صززوت » پیززی

صوت را م توان به سزه دور مشزخص تقسزیم کزید)1( :

با انوان نقش «سونوتوپ» در تریز نقشز منظزی

دور نخس  ،بنیان ها پیش از شافی )2( ،دور دوم ،شافی،

هگفور

صوت استفاده شگه اس

تا بتوان راهکارها مناسزبتزی

ارائه داد .ایزن مزگ همچنزین در پزیوة صزوت همگزان
( )CNH-RCNبه نحو استفاده شگه اس  .تعییز

کزار

تیاکس ،پیوة جران منظی صوت )3( ،دور سوم ،یزذار از
تمیکل بی مناظی صوت روستای به مناظی صوت شری .
همان طور که یفتیم ،نخستین استفاد ااتبار از ابارت

این ییوه از مناظی صوت  ،ییدآور صگاها بیولزوةیک ،

منظی صزوت را مایکز سزوتورث انجزام داد .روش او بزی

که از منظی ناش م شزود

مبنا بیرس شری بوستون بود که در آن ییوهز از مزیدم

و فیاینزگها مرزم

یا یوشها خود را پوشانگه بودنگ یا نشزمهزا خزود را

جغیافیای و انسان شناخت اس

و بسته بزه فضزا و زمزان متغیزی اسز

اکوسیستم و فعالی ها انسان را بازتا
بیوفززون مجمواززها از اصززوات اسزز

بسته بودنگ و بیخ دیگی هیچ کگام و ایگ و این بود کزه

م کنگ.
کززه تمززام

اریانیسمها در یک مح و در یک زمان تعیزینشزگه تولیزگ
م کننگ.

مکان هزا مشزابه در بوسزتون را در شزیایط بزا یکزگیگی
مقایسززه کننززگ کززه حززسهززا مختلفزز وجززود دارد
( .)Southworth, 1969: 49ایزگ سزوتورث تجزار

ةئوفون صگاهای اس

که از محی جغیافیای ناشز

م شود ،شام باد ،آ  ،تنگر ،حیک
آنتیوفون با اشیا ثاب

زمین و جلآن.

حس را در مقاب بیداش ها «تکحس » بیرس کزید ،و
بززه ایززگ شززافی «نشززانههززا صززوت » اطززال مزز کنززگ

(هماننگ واحگها تروی هوا)

و متحیک (همچون وسای نقلیه) ساخته شگه به دس

ننزگ

(.)Southworth , 1969: 65

انسان

در حا حاضی ،پژوهش در مورد مناظی صوت مزگرن،

تولیگ م شود .این ییوه بی این باورنگ که این ساختار منظی،

از دیگیاه روستانشزین بزه شرینشزین تغییزی یافتزه اسز .

الگوها صگاها تولیگشگه از این سه منب اصل را کنتی

اصل تیین تغییی که در کار بومشناسان صوت

م کنگ .آن ها به صورت تیکیب منظزی طبیعز یکپارنزه ا

 )Barrett, 2011; Schafer, 1977; Westerkamp, 2002تزا

ایجاد م کننگ .صگا بازتزا کننزگ فعالیز هزا طبیعز و

تحقیقات مگرن تی در زمین مناظی صوت ایجاد شگه اسز ،

انسان اس  .ازاین رو ،بی این باورنگ که بیا بیرس در هی

االقه ا مجگد به بیرس شری به انوان مکان تحقیقزات و

مطالعززه سیسززتمهززا انسززان طبیعزز متغیززی همگززان

احیا شری بهانوان مکان صوت خوشاینگ اس .

فو العادها اس .

آرک  12اشاره دارد که ایی شری فضا صوت زمینز
را بازتا

 .1.2پیشینة تحقیق

نکنگ ،در این صزورت وجزود خزارج نخواهزگ

داش ز  .در حززال کززه منظززی صززوت مکززان بززهصززورت

تاریخچ مناظی صوت همواره بزا سزرم از مزورا شزافی

موجودی

( )1977و پززیوة جرززان منظززی صززوت  )WSP( 10پیونززگ

طیاح مناظی صوت مگییی

خورده اس

( .)Foale, 2014: 30در سا ها بعگ ،همکار

 WSPبه نام بی تیاکس ( ،2001ناپ او در سا )1984

( & Truax

مکان اس

درک م شود ،هگ

مگییی  ،بینامزه ریزل یزا
یا کنتی محی صزوت یزک

تا شیوها را تغییزی دهزگ کزه انسزان از محزی

صوت درک م کنگ ( .)Brown et al., 2011: 1بیرس ها

کار شافی را بزا انزوان «ارتباطزات صزوت » 11بزه موفقیز

محققان مختل

رسانگ ،کزه در زمینز منزاظی صزوت و ورود دایزی لغزات

که در زمین ارزیاب منظی صوت وجود دارد و اقگامات کزه

نشان م دهگ که دیگیاه ها و رویکیدهزای
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بیا پیشبید مگییی

در مززگ ارتبززاط  ،تززیاکس دو رهیاف ز

منظی صوت انجام م شود ،از جملزه

متمززایل را در

پیوة جران منظی صوت شافی یا ارتباطات صزوت بزار

ارزیاب محی صوت بییون توصی

تیاکس زمینه های را بیا ارزیاب و درک هینه برتی مناظی

سنت  ،مگ انزیة  -مبنزا اینز بزیا مزگییی

صوت و کیفی

محیط (مگییی

آن بهوجود آورده اس  .همانطزور کزه در

شک  1م بینیگ ،هی یک از محققزان ارزیزاب منزاظی را بزی
اسا

مگار هن

دیگیاه ها و نظییه هزا مختلفز انجزام داده انزگ کزه

منظی صوت ) و معتقگ اس

منسجمتی مورد نیاز اسز

بهطور کل به پنج دسته تقسیم م شود.

صزگا

آلزودی صزگا ) و ( )2مزگ شزنونگه-

(رهیاف

نحو کاربس

م کنگ )1( :رهیافز

کزه مزگ

کزه تفزاوت ایزن دو حزوزه و

آن را مشخص کنگ (.)Brown, 2010: 86
توصی شگه در جگو  ،1جزگو

افلون بی دو رهیاف

 2تفاوتها مرم را خالصه م کنگ.
مگییی

صگا محیط ریشه در محزی کالبزگ دارد،

یینه از حوز منظزی صزوت  ،فرزم و پزذییش فلاینزگه ا
وجود دارد که کیفی

صگا بییون (کیفیز

در رابطزه بزا

تیجیح انسان ) را نم توان با سنجش کالبگ تعیزین کزید.
موضواات هماننگ زمینه ،اطالاات در صگا ،و نگیش هزا
افیاد و انتظزارات ،نقزش مرمز در قضزاوت هزا کیفیز
صگا بییون دارد یا مرم تی از سطح صگاس

یا سزطح را

در نظززی نمز ییززید ( .)Brown, 2010: 87نتززایج بیرسز
شکل  .1دیدگاههای مختلف در زمینة پژوهش منظر صوتی

مگ ها مفروم در جگو  3ارائه شگه اس .

مأخذ :نویسنهگان

جدول  .1رهیافتهای گوناگون منظر صوتی و صدای محیطی

رهیاف

رهیاف

منظی صوت

مگییی

صگا محیط

صگا به صورت منب درک م شود.

صگا مگییی شگه به صورت زائگ یا آلودی درک م شود.

تمیکل بی صگاها تیجیح اس .

تمیکل بی صگاها آزاردهنگه اس .

مأخذ:

Brown, 2010

جدول  .2تفاوتهای بین رهیافتهای منظر صوتی و صدای محیطی در رابطه با پاسخ انسانی ،سنجش و مدیریت

رهیاف

رهیاف

منظی صوت

تیجیح اغلب با سطح میتب نیس

و نسبتاً هگ

مستللم تمایل بین مناب صگاس  :صگا مطلو
با صگاها مطلو
مأخذ:

Brown, 2010

مگییی

مگییی

صگا محیط

نیس .

پاسخ انسان میتب با سطح صگاس .

از صگا نامطلو .

سنجشهای که در تمام مناب منسجم شگه اس .

م شود که صگاها نامطلو

را م پوشانگ.

با کاهش سطح مگییی

م شود.
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مدلهایارزیابیمنظرصوتی
جدول.3مقایسة 
محقق

رهتافو

مؤلتههای مورد استتاده

يانگ ت فانگ

منظیصوسی

فید ،صدا ،فضا ،محتط

گتدلوف ت اترستیت

مدعیعو آلودگی صوسی

بید محتطزعستی ،بید رتانی فید

پتی هدفورس

منظیصوسی

شكل فوساه ،گذرا ت مزآن) ،پازمتنه بلند ،پتوسته ت مزآن)

الف اشتور

منظیصوسی

نحوذ ادراك فید ،مهوگتییهای دعداری -شنتداری

فعپ ت فاعبتگ

منظیصوسی

پتی هدفورس

محتط آفوستتكی ،ماهتو منب صدا ،تضیتو رتانی شنوندگان ،پازمتنههای
فیهنگی-امتعاعی

منظیصرروسی ،مرردعیعو آلررودگی

سحلتل دادههای منظی بی اساس زمتنشناسی ،آبشناسری ،زعسروشناسری ت

صوسی

مزآن) ،فاربیی زمتن ،نحوذ انتشار صوت در منظی

م یذ :نوعسندگان

جدول.4تجاربجهانیدرتولیدمنظرصوتی

تجربة جهاني

مقیاس ارزیابي

پیتيذ آنتورب بلهع

در سطح محله

رهیافت و ابزار ارزیاابي
منظر صوتي

نمونه اقدامات انجامگرفته

مرررردعیعو سیتصرررردای -
-

محتطی

سند راهنعای صردای
محتطی ارتپا )End

ارروزههررای آرا ت مترریافم در
منطقة باز شهیی

ابزار :اسرتتاده از نقشره در -
سحلتررررررل تضرررررریتو -

نصب آبنعا ت فاشو دریتان

مرررردعیعو سیتصرررردای
محتطی

در سطح فشورهای مختلف از
شبكة  costارتپاعی

استتاده از با سبز در سوسیههای مدعد
طیاای پارك در مجاترت اسوبان

سیتصدای محله
پاركهرای ععرومی عرا سراعی

آرا سازی یتابان

-

نصب بلندگو ت مبلعان صوسی در پارك

-

ارزعابی س ثتیات ملبو ت منتی مناظی صروسی
مومود بی انسان

-

مشخصفیدن مناطق آرا

-

پیترش سبادلهای بتنرشتهای

-

معر ر آتری دادههرررای منظررری صررروسی ت

معله امیعكا ،فانرادا ،اسرتیالتا ،رهتافو منظی صوسی
ياپن ،فیه ،هنگفنگ ت چتن

مستندسازی
-

هعاهنگسازی در فشورهای مختلف

-

اعجاد ت طیاای مناظی صوسی مختلف

م یذ :نوعسندگان

سیی از

سطح مهان اسو فه ارزعابی منراظی صروسی را در مقتراس

به طور فلی ،دت گونه اقدامات را شاهدعم؛ ع

اعن فیالتو ها محدتد به ساماندهی محدتده ای مشرخص ت

فالن انجا می دهد ت رهتافو منظی صوسی را دنبال می فند.

فاهش سیتصدای آن محردتده ،عرا ارائرة اسرناد راهنعرای

در مدتل  4یالصره ای از اقردامات ،مقتراس فرار ت ابرزار

طیاای صردای محتطری اسرو .بنرابیاعن ،رهتافرو مرورد

سنجش منظی صوسی در هری عر

از نعونرههرا آترده شرده

استتادذ آن هرا مردعیعو صردای محتطری اسرو .نرو دت ،

اسو.

اقدامات میبوط به سشكتل گیته ها عا شبكه های مختلرف در
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در نهاعو ،پهتهش باعد نسبو بره سیرارعف معیری از

از آنجا فه منظی صوسی بره مینرای درك شرنونده از محرتط

اعنكه منظی صوسی چتسرو ،پرذعیا باشرد ت بریای درك آن،

شنتداری اطیافش اسو ،فید شرنونده باعرد هردف مطالیره

چارچوبهرای نظریی را بیقریار سرازد .اسرتتاده از رتش

قیارگتید ،نره قیارگتریی فرید در محرتط صروسی یراص ت

نظیعة گیاندد به هی سییعف بالقوهای اعن امازه را میدهد سا

مشخصی .ازاعن رت ،بیای اعنكره پهتهشری در زمتنرة منظری

بهمای اعنكه با اعدهای از پتش شكل گیفته از اعنكره مرید

صوسی بتواند قابلتو سیعرتم پرذعیی در منراطق مختلرف را

نسبو به چه چتزی تافنش نشان میدهند ،شریت بره فرار

داشته باشد،

فند ،از دادهها بهتمود آعد.
اندازه شخصمحور ت مكرانمحرور

در االی فه مدلهای فعيی در زمتنة منظی صوسی تمود

باعد نخسو به ع

باشد ،زعیا بستاری از سحقتقات صورتگیفتره مخرتص بره

دارد هع ررون مرردل سرریافا ،)2001 ،هعررتن مرروارد هررم

مكان اسو ،اما نتاعج قابرلسیعتعری بره سعرا محرتطهرا را

بهندرت بی اساس دادههای سجیبی اسو ت بتشتی بی اسراس

درپیندارد .پهتهشی فه در عتن اال بتواند فیدمحرور نترز

بیداشوهای فیضی اسو .اعن مدلها باعد مجدداً آزمراعش

باشد ،امازذ دستیسی به فضاهاعی را مریدهرد فره ععومرا

شود ت بیای قضاتت دربارذ قابلتو به فرارگتیی در منراطق

پهتهشگیان نعیسوانند بهرااتی ت بهصورت فتزعكی بره آن

دعگی ت متزان دقو نتز آزماعش مجدد شود .در اعرن زمتنره،

دستیسی داشته باشند؛ مانند یانهها ،مكانهای فار ،ت دعگی

رتش نظیعة گیاندد نسبو بره مردلهرای افیشرده بیسریی

منبههای زندگی رتزانه .شنوندگان با اتظ یاطیات یرود

دارد ،زعیا نظیعه را از مشاهدات بهتمرود آترده اسرو فره

میسوانند پاسخهای منظی صوسی را در زمانها ت مكانهرای

اعن موضو بتانگی امكران فاربسرو اعرن رتش در سعرامی

دلخواه عادداشو فنند.
دت  ،پررهتهش باعررد از زبرران طبتیرری شرریفوفننررده در
سحلتل منظی صوسی استتاده فند ،زعیا فقط در اعرن صرورت
میسوان فهعتد فه آعا شخص به مكان ،منب صردا ت مرزآن
تافنش نشان میدهد؟
سو  ،پهتهش باعرد بره افریاد امرازه دهرد سرا پرتش از
پاسخگوعی به سؤالها ،زمرانی بریای ستكری دربرارذ متهرو
منظی صوسی داشته باشند .پیسرش دربرارذ اعنكره آعرا افریاد
هنگا طیح پیسش از طیف پهتهشگی تاقیا به هعة صداها
گوش میفنند ،عا اعنكه سنها با امبارِ پهتهشگی ت بهصرورت
دعداری محتطی را بیرسی میفنند نتز به نظی مهم مریآعرد.
پهتهشی یوب باعد نسبو به اشبا شدن انیطافپذعی باشد؛
اعنكه شیفوفنندگان چه زمانی تاقیا گوش نعیدهند ،ت آعا
چتزی فه فكی میفنند شنتدهاند را میگوعند عرا چترزی فره
پهتهشگی از آنهرا یواسرته بشروند؟ بنرابیاعن ،اسرتتاده از
رتش یاطیهنگاری طی ع

دترذ زمرانی بره افریاد امرازه

میدهد سرا بریای سوسریة پاسرخ یرود ،ت بتشرتی بره زبران
یودشان ،تقو فافی داشته باشند.

زمانها ت مكانهاسو.
ادتد سه دهه اسو فه به پراراداعم ستسرتیی عرا رتش
فتتی در افلی پهتهش ها هم در فشورهای غیبری ت هرم در
اعیان بتشتی سومه شرده اسرو منرادی .)108 :1389 ،اعرن
پهتهش ها فه مبتنی بی فلسرتة پدعدارشرنایتی اسرو ت در
ماعگاه طبتیی یود با افیاد تاقیی ت نه در محتط سجیبری)
دربارذ افیادی سحو فنتیل انجرا مری شرود سحقترق فتتری
نامتده مریشرود شرعامیطری .)7 :1388 ،سحقترق فتتری،
رتعدادها ت سجیبتاسی را فره در عر

زمتنره تمرود دارد برا

چشم انداز سجیبتات فریدی میبروط بره آن پدعرده بیرسری
مریفنرد  .)Thompson & Walker, 1998: 65محققران
استیاسهی هرای پرهتهش فتتری را بره چهرار گریته سقسرتم
فیده انرد )1 :اقردا پهتهری )2 ،پرهتهش مروردی)3 ،13
15

پهتهش مید نگاری )4 ،14نظیعة گیانردد

دانراعی فرید ت

امامی.)69 :1386 ،
رتش نظیعة گیاندد نشان دهندذ هعان ععلی اسرو فره
بسررتاری از پهتهشررگیان ،در هنگررا مرریتر گذشررته انجررا
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می دهند؛ آن ها بیای سازگارشردن برا داده هرا ،فیضرته هرای

سؤال پهتهش فیاهم می آترد .اعن سومره تعرهه بره هردف

مدعدی شكل می دهند .بااعن اال ،در اعن رتش ،پهتهشگی

پهتهش اعن نو نعونره گتریی را نعونره گتریی هردف منرد

تانعود نعی فند فه فیضته ها را پتشاپتش سدتعن فیده اسو،

می سازد .نعونه گتریی هردف منرد فره بره آن نعونره گتریی

زعیا پهتهشگیان از فیضرته هرای ازپرتش شركلگیفتره منر

غتیااتعالی ،هدف دار عا فتتری نترز مری گوعنرد بره مینرای

می شوند داناعی فید ت امامی .)76 :1386 ،مری سروان نظیعرة

انتخاب هدف دار تاادهای پهتهش بیای فسب دانرش عرا

گیاندد را رتش سحقتقی فتتی سییعرف فرید فره مجعوعرة

اطالعات اسو رنجبی ت هعكاران.)240 :1391 ،

منظعی از رتعه هرا 16را بریای سوسریة نظیعره ای بنترادعن ت

در اعن پهتهش با سومه به دامنة پهتهش ت محردتدعو

بییاسررته از اسررتقیا در مررورد پدعرردهای بررهفررار مرریگتررید

زمانی ،اجم نعونه بتسو نتی در نظی گیفته شد .در میاال
بیدی فار مشخص شد فه اعرن گریته مری سوانرد نعاعنردذ

.)Strouss & Corbin, 1990: 24
در فیاعند نظیعة گیاندد ،نخسو پهتهشرگی برا سرؤالی

مامیة بزرگسیی سلقی میشرود ،زعریا دامنرة گسرتیدهای از

فلی ،پهتهش را آغاز می فند .اعن سؤال باعد موضو مرورد

پاسخ ها را ارائه دادند .بدعن صورت از ده مرید ت ده زن برا

مطالیرره ت سعیفررز اصررلی پررهتهش را مشررخص فنررد

متانگتن سنی  27سال از سافنان محدتدذ مطالیاسی منطقرة

اتالتقارعان ت لطتتی .)53 :1390 ،سؤالهاعی فه در نظیعرة

 12سهیان) فه محل فسب تفارشان نتز در دایرل محردتده

گیاندد مطیح می شود ععوماً سؤال هاعی فلی ت براز اسرو،

باشد ،یواسته شد سا به مدت ع

هتته در سعامی فضراهای

ضعن آنكه پت تدگی چندان زعادی ندارد.

مومود در محدتده ،اعم از فضاهای یصوصی عا ععرومی،

در اعن پهتهش پیسش اصرلی عبرارت اسرو از اعنكره

سجیبة یود از صداها را عادداشو فنند .اعن ععل باعث شد

منظیصوسی چتسو؟ ت مید چگونه به مناظی صوسی شهیی

سا ادتد سوصتتات فلی بیای س ثتی اهنی پدعده های صروسی

بی اساس سجیبتات رتزمیهشان مینا میدهند؟

آشكار شود ت اعن گیته بتوانند اصوات محتطی را به عنروان
18

نظیعة گیاندد سه عنصی اصلی دارد :متاهتم ،17مقرومت
ت قضاعا .19اعجراد هری عر

رتعدادهای میناداری در زنردگی رتزمریذ یرود عادداشرو

از اعرن عناصری مسرتلز سحلترل

فنند .در اعنجا ،هدف اصلی اعن بود فه به افیاد امازه دهتم

داده هاسو فه محور اصرلی رتش نظیعرة گیانردد بره شرعار

سا به مناظی صوسی مومود در محدتدذ مطالیاسی سومه شرود

می رتد .اعن سه عنصی در میعان سحلتلی فدگذاری پدعدار ت

فه از نظی آنان بتشتیعن اهعتو را داشرو؛ بردعن صرورت،

بهعكدعگی متصل میشرود اسرتیاس ت فروربتن-76 :1385 ،

گزارشی مع آتری شد درباره اعنكه افیاد بره چره چترزی،

 .)84نظی به انتخاب رتش نظیعة گیاندد ،بیای اعرن مطالیره،

فجا ت فی اهعتو میدهند.

به طور میعول ،ادتد  30سا  50مصراابه عرا مشراهده فرافی

در االی فه اجم نعونه محدتد اسو ،دامنة پاسرخ هرا

اسو  Sandelowski, 1995به نقل از اععانی .)1384 ،با اعن

محدتد نتسو .هدف اصلی در نعونهگتریی ،اشربا نظریی

اال ،هالوتی ت اععی  )105 :1385بی اعن باترنرد فره  4سرا

اسو .اشبا نظیی فیاعند پیستدن سؤال پهتهش اسرو سرا

 40مشارفوفننده بیای مطالیات فافی اسو.

زمانی فه هتد پاسخ مینادار مدعدی پدعدار نشود.

مناب مختلف در مورد راهبیدهای انتخراب ،مشراهده ت

به طرور فلری ،اشربا نظریی رتعكریدی اسرو فره در

سحلتل تاادهای مورد پهتهش اجم نعونره) بری اسراس

پهتهش های فتتی بیای سیتتن فتاعو نعونه گتریی اسرتتاده

هدف سحقتق ،راهكارهای مختلتی ارائه فریده انرد .منطرق ت

میشود .اشبا نظیی با نعونهگتیی نظیی میسبط اسرو فره

قدرت اعن نو انتخراب بره اعرن متهرو برازمی گریدد فره

در رتش نظیعة گیاندد استتاده می شرود ت بره مینرای اعرن

نعونه های انتخاب شده بتشتیعن متزان اطالعات را بی اساس

اسو فه یصوصتات ع

دسته عا طبقرة نظریی بره اشربا
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رستده اسو .اعن االو زمانی ر می دهد فره دادذ بتشرتیی

بیای پدعدارشدن متاهتم اتلتره؛ فیاعنردی فره دعردگاه هرای

به سبب سوسیه ،سیدعل ،بزرگ سیشدن عا اضافه شدن به نظیعة

گوناگونی را دربرارذ دادههرا فریاهم مریفنرد .فدگرذاری ت

مومود به پرهتهش تارد نشرود رنجبری ت هعكراران:1391 ،

مقوله بندی با مقولة اصلی انجرا مری شرود فره بری اسراس

 .)245در اعن پهتهش ،ادتد  500پاسخ منحصیبهفید ثبرو

رتعكیدی شنایتی اسو .اعن فار شامل مقولره بنردی صردا

شد فه بتانگی دامنة گستیدهای از پاسخهاسو .در ادامه فیاعند

بود سا مشخص شود فه آعرا افریادی فره صردا ت محرتط را

نعونهگتیی مشخص شد فه هتد پاسخ مدعدی مشاهده نشد

سوصتف فیدهاند ،از شكلهای نا آتاعی صدا عا عناصی دعگی

فه بتواند در رتند مقولهبندی متراهتم مدعردی را برهتمرود

استتاده فیده اند .مناظی صوسی مومود در محدتدذ مطالیاسی

آترد .اعن امی بتانگی فتاعو اجم نعونره برهعنروان سلقری از

بی اساس میترار فیالترو ت در دت زعیمیترار فرار ت اتقرات

مامیهای بزرگسی اسو.

فیاغو بیرسی ت سجزعهتسحلتل شد.

 .3.2محدودة مطالعه

 .1.3گااا نخساات :مرحلااة کدگااراري 20و تطبيااق

منطقة  12سهریان عكری از منراطق 22گانرة شرهی سهریان برا

مستمر مفاهيم

تسیتی ادتد  1357هكتار ت معیتتی در اردتد 248048

بید از اعنكه سعامی مصاابه هرا تارد نری افرزار NVivo

هزار نتی از مناطق مهم میفزی فالن شرهی سهریان برهشرعار

شد ،فیاعند فدگذاری انتخابی 21آغاز شرد .اعرن فیاعنرد بره

میآعد .هع نتن ،دربیگتینردذ هسرتة سرارعخی شرهی سهریان

مقومسی از نو فیالترو هرا محردتد شرده اسرو سرا بتروان

اسو فه در دترذ صرتوعه قیعره ای محصرور برود ،در دترذ

مقومسی را در نهاعو استخیا فید فه مطابق با گا بیردی

قامارعه دارالخالفه شد ت در دترذ ناصیالدعن شراه اهعترو

فیاعند بینامه رعرزی منظری صروسی در اعرن پرهتهش باشرد.

عافو .اعن منطقه بره لحراظ سرابقة سرارعخی دارای عناصری،

هدفورس در مدل یود بتان می دارد فه عكری از معره هرای

بناهای مسكونی ت فضاهای ععومی با ارزش های میعراری

اصلی در سهتة نقشة سونوسو

منظیصوسی) ،معة فراربیی

ت سارعخی یاص اسو مهندستن مشاتر باتند.)8 :1381 ،

زمتن اسو .معة بیدی فه متدان های صروسی االرو هرای
شنتداری) اسو مطابق با نو فیالترو شرنوندگان ت مترزان

 .3يافتهها
در اعن پهتهش ،نخسو از فدگذاری باز اسرتتاده شرد؛
عینی ،بیرسی هی مصاابه با مزعتات بستار زعراد ،ت سرالش

صدا در محدتدذ مطالیاسی اسرو .برههعرتن دلترل ،در اعرن
پهتهش سنها به بید فیالتو سومه شده اسو.


شکل.2منطقة12شهرداریتهران
مأخذ :شهرداري تهران )1395
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 .2.3گا دو  :کشف روابط موجود ميان مقوالت

 .4.3گا چهار  :شکستن کدها و شناسايی محورها

به طور فلری ،در فدگرذاری براز قصرد آن برود سرا داده هرا ت

از آنجا فه فیمو دادهها بهرااتی قابلاستتاده برود ،مجردداً

پدعدهها در قالب متاهتم درآعد فلت  .)330 :1387 ،پرا از

فدگذاری محروری ت گزعنشری انجرا شرد سرا محورهرا ت

نا گذاری ،باعد ابیاد متاهتم را شناساعی فید .هی مقوله دارای

مقولررههررای اصررلی شناسرراعی شررود .سكیارهررای گونرراگون

تعهگی های عا اسو فه دانستن آن اهعتو دارد ت محردتدذ

پاراگیافهای مصاابهها بیرسی شد.

مقوله را نشان می دهرد اععرانی ت مرامیمی،

فدگذاری گزعنشی نقطة شیتعی بریای سحلترل اسرو.

فامل ابیاد ع

 .)151 :1384بیای ملال ،مقولة «سیافت » در مناظی صروسی از

سوصتتی فافی از محتط های یتلی آرا ت یتلی پیسیتصدا

تعهگیهاعی مانند شدت ،زمان ،سطح صدا بییروردار اسرو.

تمود دارد فه در محور بلندی صدای ادراكشده بهصورت

بیای نعاعش رتابط مومود متان مقومت ،نی افزار  NVivoاز

ایتتاری قیارمی گتید ت ارزعابی مجدد محورها اعن سؤال را

الگررورعتمهررای یوشررهبنرردی گونرراگونی برریای گرریتهبنرردی

یلق میفند فه چه چتزی را باعد در محتط صوسی در نظری

سلولهای مشابه استتاده ت آن را استاندارد ت سیفتب میفند.

گیفو؟
در نهاعو ،مقوله ها ت متاهتم اصرلی طریحرعرزی شرد؛

 .3.3گا سو  :جمعبندي و خالصهکردن مصاحبهها

بیای ملال ،دادههای مالب ت گوناگونی پتیامرون پراركهرا،

بهطور فلی ،گوناگونی صداهای گرزارششرده بسرتار زعراد

گوعای بستاری از تافنش های افیاد نسبو بره محرتط هرای

بود .در االی فه مسلعاً می سوان سعامی پاسخ های مصراابه

اتقات فیاغو بود .یتابانها نتز سا اد زعادی نادعده گیفتره

را مقوله بندی فید ،هعانند بستاری از پرهتهش هرای فتتری

شد .بنابیاعن ،نتتجة رتش بهیوبی گوعای بیستاتسی نسربو

دعگرری ،هرردف در اعنجررا ارائررة دعرردگاهی امپیستونتسررتی

به آلودگی صدا در اوزذ اتقات فیاغو برود ت مقولرههرای

فلگیاعانه) از پاسخها ت دستتابی به اشبا نظیی اسو.

متتاتسی بیای مناظی صوسی مطلوب عا نامطلوب ملبرو عرا

بیررد از اسعررا میالررة فدگررذاری ،مصرراابههررا در

منتی) داشو .متزان صدا نترز تقتری گرزارش مریشرد فره

پاراگیافهاعی یالصه ت سنها اطالعاسی در براب صرداها ت

هعواره صدا یتلی بلند عا یتلی آرا بود ،ت هرتدگراه ارد

مناظی صوسی استخیا شد فره در گرا نخسرو برا عنروان

تسطی گزارش نشد.

مقومت فیالتو-مبنا مطیح شد.
.نمونهایازفرایندکدگذاریمحوریوگزینشی

جدول5

میاله دت فدگذاری

میاله اتل فدگذاری
گیعز از سنهاعی در فضاهای بیدفا

سنهاعی

انتظارات بیآتردهنشده از مناظیصوسی

انتظارات

ااساس دنجبودن در فضاهای باز

دنجبودن

مكانهاعی فه طیاای صوسی بدی دارد

طیاای بد

فنتیل

مكانهاعی فه طیاای صوسی یوبی دارد

طیاای یوب

مو ااصل از فضاهای سیفتبی

موي

گوشدادن به ساعی افیاد در فضاهای مختلف

استیا سع

موستقیهای گوناگونی بیای فارهای مختلف

موستقی

سیارعف متتاتت از سیتصدا

سیتصدا

تقتی افیاد میسوانند سصعتم بگتیند نشنوند

نشنتدن

سیارعف مختلتی از فضاهای آرا

آرا بودن

ستاسو صوسی ت الفیدن سضاد در شنواعی

ستاسو

فضایهاعی فه یتلی آرا اسو

یتلی آرا

آزردگی ااصل از آلودگی صوسی در فضا

آزار

فضاهاعی فه یتلی شلوغ اسو

یتلی شلوغ

ایفو بتن مكانها

انتقال

سایتعانهای فیهنگی هع ون موزهها ت سجیبتات در آن

موزه

ااساس فنتیل داشتن رتی ع

م یذ :نوعسندگان

فضا
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 .5.3گاااا پااانجم :بازارزشااايابی دادههاااا درون

مصاابه ها بیای بیرسری هری ادعرا ت فارآمردی هری مقولره

نظريههاي پديدارشونده

استتاده شده اسو.

در اعن میاله ،برهصرورت مسرتقتم بره داده هرای مصراابه
رمررو شررد ت از مسررتجوهای چندگانرره از یالصررههررای



خوشهبندی

گامنخست:کدگذاریمصاحبهگامدوم:کشفروابطبینمقوالتباالگوریتم


نظریههایپدیدارشونده

دادههادرون
مصاحبههاگامآخر:بازارزشیابی 

خالصهکردن

جمعبندیو
گامسوم :
نرمافزارNvivo8
دادههابااستفادهاز 
شکل.3فرایندتحلیل 
مأخذ :روش دادهبنياد -نرمافزار NVivo

شکل.4مدلنهاییمنظرصوتی
مأخذ :نویسندگان



278

دورة 43



شمارة 2



تابستان 1396

 .6.3تحليل قضاوتهاي مشارکتکنندگان در مورد

چیا مورد عالقه قیارگیفته اسو بیرسی نعیشود .در اعنجرا

مناظر صوتی مورد توجه در محدودة مطالعاتی

منظی صوسی بلند اسو ،اما برهصرورت دلخواهانره .اضرور

مناظی صوسی هنگامی اهعتو میعابد فه آستانة سومه بریای

فافتورهاعی فه در زمان های دعگی آزاردهنده اسرو چترزی

ترتد به ع

منظی صوسی بره انردازذ فرافی باشرد .در اعرن

اسو فه فید شنونده مستقتعا بهدنبال آن اسو.

بخش دامنة تافنش های معكرن نسربو بره منراظی صروسی

در اعن دسته از مناظی صوسی سیعق دربارذ صردا تمرود

بیرسی شده اسو .پا از اعجاد مدل نهاعی منظری صروسی،

دارد؛ سصعتعی بیای نقش داشتن ت غی شردن در صردای

به دسته بندی مناظی صوسی سومه شد .هعان طور فه گتتت ،

فیالتو .اعن مورد اغلرب بره منبره هرای دعگریِ سیمتحرات

ماعی فه افیاد نظیات فارشناسرانه سریی نسربو بره منراظی

صوسی شنوندگان ارسباط دارد .مشارفو فنندگان تاقیا بودن

صوسی دارند ،نظیات منتی ت ملبو ،ت آرا ت بلند بهتمرود

در فنار دعگی افیاد مامیره را دتسرو دارنرد ت بره صرورت

آمد .اعن مورد باعث اعجاد چهار دستهبندی از انروا منراظی

فیامنه ای از گتتگو با آن ها لذت می بیند ،با اعنكه در بییی

منظی

مواق سركوت را دتسرو دارنرد .موسرتقی زنرده عكری از

صوسی سومه نشده اسو ،لزتما قضاتت منتی در مرورد آن

شتوه های اصلی ت سیمتحی آنران در زمران فیاغرو اسرو.

اشتباه اسو .در تاق  ،ععلكید سازتفارهای مقابله ،به مرای

اگیچرره رتعرردادهای موسررتقی زنررده شررلوغ ،پیسیتصرردا ت

ملبو فیدن ،باعث می شود فه بره محرتط سومره نشرود .در

منجالی اسو ،اعن رتعدادها بیای آن ها بستار صعتعی نترز

تاق « ،پخش موستقی بریای سومره نكریدن بره آن» راهبرید

اسو ت تاهعه ای از به اشرتیاك گذاشرتن فضرای شخصری

راعجی بیای مقابله با شنتدن صدای محتط اسو.

یود ندارند.

صوسی شد .مز به افی اسو سنها به دلتل اعنكه به ع

بود عا نبرود مصراابو مقتراس دعگریی اسرو فره در
محتط های متتاتت بییی افیاد با فشار بستار فم عرا یتلری
زعاد به آستانة سومه یود ت بیای اعنكه باعرث اعجراد منظری
صوسی قابل سومه شود ،مصاابو را دتسو دارند .ایفرو
از «متومه نشدن» به سعو «متومه شردن» نقطرة دشرواری
بیای اعجاد رابطه ای تاضح اسو ت متزان آن شردعدا متغتری
اسو .با اعن اال ،به مناظی صروسی چره برهصرورت ملبرو
باشد عا منتی ،میعوم بهطور یودبهیودی سومه مریشرود؛
موردی فه به سبب «آرا عا بلند شردن» قابرلسومره اسرو،
پدعدذ منظی صوسی اسو .منراظی صروسی تافرنش مرا را بره
محتطها اصالح میفند؛ اما شاعد طیاای ملبو نباعد باعرث
اعجاد سومهی بتش از اد به آن منظی صوسی شود.

 .2.6.3منظر صوتی بلند و ناپريرفتنی
بزرگسیعن دستة تافرنشهرا بره آثرار منتری ،دیالروهرای
نایواسررته اسررو .اعررن صررداها میعرروم صررداهای بلنررد ت
سحیعرر فننررده ماننررد صرردای آيعرری ،بررو یودرتهررا ت
موسورستكلوهاسو .تافنشها ت دمعرل اصرلی بریای اعرن
دیالوها پت تدهسی ت گستیدهسی از چتزی اسو فره برهنظری
می آعد .نخسو ،به صداهاعی سومه می شود فه معكن اسو
شخصی ععوما از آن انتظار آزردگری داشرته باشرد ،امرا در
عوض بخشری مرداناگزعی از منظری صروسی شرهیی دعرده
می شود .آيعیهای میبوط به پلتا ت آمبومنا ملال هاعی از
آزردگی غتیآزاردهنده اسو .اگیچره صردای آيعیهرا عقتنرا
بلندسی ت سحیع فننردهسری اسرو ،برهیصروص بریای اعرن

 .1.6.3منظر صوتی بلند اما پريرفتنی

طیاای شده سا فید متومه آن شود ،اما صدای بو ها بسرتار

اگی صرداهای بلنرد برهصرورت غتیانتخرابی باشرد ،سعاعرل

آزاردهندهسی اسو.

بتشتیی به آزردهفیدن دارد ،اما محتطهای با صدای بلند اما

در بییرری نعونررههررا ،اعررن صررداهای تااررد آنقرردر

لذتبخش پخش موستقی دلخواه فید) ،بیای فشف اعنكره

فننرده اسرو فره سعرا درك شرنونده را بره یرود

سحیع

ایتصاص می دهد ت در یودشان سبردعل بره منظری صروسی
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میشود ،به گونه ای فره اعرن صردا سنهرا چترزی اسرو فره

از افیاد سنها فضاهای ععومی دایلی اسو فره در آن هرتد

شخصی را بهعنوان شنونده میطوف بره یرود مریفنرد .در

فشاری بیای انجا فاری مرز نشسرتن ت دعردن ت شرنتدن

نعونه های دعگی ،معكن اسو به مزئترات میبروط بره اعرن

تمود ندارد.

مناب نتز سومه شود .دراالی فه بدعهی اسو فه محرتطهرا
از دامنة گستیدهای از مناب صداعی بهتمود آمده باشرد ،در
مواردی محتط به سويذ عد عالقه سبدعل می شود سرا اعنكره
صداهاعی یاص بهتمود آعد .اعن مورد معكن اسو عرا بره
سبب غتیقابلسحعل شردن فتابخانرهای یراص فره بسرتار
پیسیتصداسو) عا غتیمنتظیهبودن منظی صوسی عا سیفتبی از
سیتصداهاعی پنداشته شود فه نایواسته اسو.
 .3.6.3منظرصوتی آرا و پريرفتنی
محتط های مطلوب آرا ععوما با ااساس شیف عا آرامرش
سوصتف می شود .بستاری از پهتهش های صوت شناسی بری
سولتد محرتطهرای آرا سعیفرز دارد ت موفقترو نسربی نترز
فسب فیده اسو .اعن بیرسی ها ععوما بی پارك های شهیی
ت طبتیو نتیتبخش بالقوه شان سعیفز دارد .هع نتن ،به نظی
می رسد فه سومه بستار فعی به آرامرش مكران هراعی شرده
اسو فه فضای سبز شهیی نتستند .در مقابل ،افیاد بستاری
فعی در بیرسی پارك های شهیی بیای اعن مقصود استتاده
فیدند.
مكان هاعی فه انتظار بلندی صدا بتشتی از منظری صروسی
اقتقی اسو رستورانی در زمران آرا رتز) ،باعرث پاسرخ
ملبتی در اعن دسته می شود .اعن دستة نتازمندِ سیهرد نسربو
به لذت بیدن از سكوت ،با سركوسی هعریاه مری شروند فره
ععوما شنونده بیای انتخابِ «بودن» در آنجا به آن نتاز دارد.
اگی سكوت نایواسته باشد ،بهرااتی سبدعل به دستة آرا اما
دلهیهانگتز میشود فه در ادامه بیرسی میفنتم.
ملالی اتلته از اعن دسته مسجد اسو .اگیچه مكان هرای
عبادت ععوما آرا اسو ،صداهای مومود در اعن مكان هرا
آرامش بخش ،آرا فننده ت مسالعو آمتز پنداشته شده اسرو.
زمتنة صوسی مكان های عبادت نشستن ،گوش دادن ت شراعد
یواندن ت امتعاعی شدن اسو .اعن محتط ها بیای بسرتاری

 .4.6.3منظر صوتی آرا اما دلهرهانگيز
در زمتنة فاری سنها ع

متهو بیای اعن دسته به تمود آمد؛

مكانهاعی فه بهصورت نامطلوبی آرا عا سافو اسو ت بری
اعن اساس مقرومت سنهراعی ت سریس شركل گیفتره اسرو،
مواردی هع ون موضوعاتِ ععرومی فره در سرازتفارهای
مقابله ابزاری فلتدی اسو فه شنوندگان از آن بیای مقابلره
با فضاهاعی استتاده می فنند فره برهصرورت منراظی صروسی
نامطلوب اما آرا قضاتت می شود .فیاعند درك فیامنة اعرن
منرراظی صرروسی نسرربت مشررخص اسررو .شررنوندگان ععومررا
یواهان سطحی از مصاابو انسانی منتیل اند .اگری نتواننرد
صدای فسانی را فه در اطیافشان قیاردارند بشنوند عا درك
فنند ،ااساسِ سنهاعی یود را نشان می دهنرد ،ت ععومرا در
اعن مورد از سازتفار مقابله اسرتتاده مری فننرد .اعرن مرورد
اغلب به یود فضا ارسباط داده میشود.
 .5بحث و نتيجهگيري
در اعن پهتهش ،با استتاده از نظیعرة دادهبنتراد ،نحروذ ادراك
صدا ت انوا قضاتتهای شنتداری مومرود از منظری صروسی
در محدتدذ مطالیاسی مشخص شد .عافتههرای سحقترق نشران
میدهد فه موضو منظی صوسی متهومی پت ترده ت چندگانره
اسو ت درك مید از فافتورهای متتاتت منراظی صروسی بری
رضاعومندی فلی آنها از محتط پتیامون س ثتیگذار اسو .در
نتتجه در بحث ارزعابی منظی صوسی سومره بره عواطرف هری
فید ،هع نتن پازمتنههای امتعاعی ت فیهنگی آنان اهعترو
بستاری دارد ،بهطوری فه در صورت س متن رضراعومنردی،
ااساس آساعش در فید اعجاد مریشرود ت در صرورت عرد
رضاعو ،اگی فید سواناعی فنتیل محتط از طیعق نادعدهگریفتن
صدای محتط را نداشته باشد ،پدعدذ تندالتسم ت سیك محرتط
ر یواهد داد .مدل نهاعی مستخی در اعن پهتهش بهیوبی
بتانگی اعن موارد اسو شكل .)4
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دورة 43



شمارة 2



تابستان 1396

در بیداشو اطالعات از یراطیه نگراری ت مصراابه در

آن ها با سومه به فاربیی زمتن در بینامه رعرزی عرا طیااری

محدتدذ مطالیاسی ،اعن نتتجه ااصل شرد فره هنگرامی فره

شیاعط صوسی مناسب بستار مهم اسرو .فهیسرتی از منراب

آستانة سومه فید بیای ترتد به منظریی صروسی بره انردازذ

صوسی مومود را می سوان بی مبنای طیح فاربیی زمتن رسم

فافی باشد ،به مناظی صوسی سومه میشود ت تافنش شنونده

فید .مناب بینامه رعزی شده را می سوان به مكان هرای مدعرد

در نحوذ قضاتت ات در مورد منظی صوسی س ثتیگذار اسرو.

در مناظی ایتصاص داد .بنابیاعن ،نقشة متدان های صوسی را

در ادامرره نترراعج سحلتررل نشرران داد فرره بررهطررور فلرری

می سروان از طیعرق هعرة منراب صروسی مرؤثی در محردتده

مشارفوفننردگان چهرار دسرته منظری صروسی را سوصرتف

شناساعی فید .امیتزه ،رتش میعول شیح متدان های صوسی

فیدهاند :منظیصوسی ملبو -آرا  ،ملبو -بلند ،منتری -آرا ،

بیای ع

عا چند منب صوسی در طیاای عا درك اغلرب بره

منتی -بلند .ععدهسیعن صداهاعی فه در محدتده بره گروش

مشخصة شدت صدا محدتد میشود دسیبل).

می رسرد ،صرداهای نایوشراعندی چرون صردای سیافتر ،

طیح سونوسو

با طیح فاربیی زمتن پشتتبانی می شود

سایو تساز ،سیعتیگاه های یتابانی ،صدای موسرتقی بلنرد

فه در آن الگوهای فیلی ت آسی ایفو شنوندگان ،مكان هرا

هعسرراعههررا ،دستتیتشرران ،ت دادتبتررداد اسررو؛ صررداهاعی

ت محررتطهررای مسرركونی در منظرری مع ر آتری مرریشررود.

یافستیی فه در فضاهای بتن سایتعانها محاصریهشرده ت

محدتدعو طیح بیای سعیفز در چند مكان ت مستی اتراسی

بیاتن فتلدهاعی از منظی صوسی را اعجاد فیده اسو.

منظی مطیح شده اسو فه سجیبتات اساسی ایفو صروسی

در اعنجا پیسش اصلی اعن یواهد بود فه نتاعج میبروط
به ارزعابی مناظی صوسی را چگونه میسوان بریای اععرال در
طیاای ت بینامهرعزی شرهیی در سرطحی محردتد برهفرار

در آن به تمود می آعد .بدتن چنتن محدتدعتی ،طیح معكن
اسو بستار پت تده شود.
گا نخسو در بینامه رعزی منظی صوسی ،شناساعی اعرن

گیفو؟ از آنجا فه بینامه رعزی شهیی بی مبنرای اطالعرات

منرراظی مطررابق بررا قضرراتتهررای شررنوندگان ت نررو

مكانی استوار اسو ،با استتاده از مردل هرای مختلرف GIS

فیالتروهاسررو .مرردل هرردفورس رتعكررید ت راهنعرراعی در

میسوان بیای آعنده ،بینامهرعزیهای مناسربی را در راسرتای

ارزعابی ت بینامهرعزی منظی صوسی اسو ت نحروذ شناسراعی

ارسقای فتتتو محرتط انجرا داد .بردعن صرورت ،اهرداف

را به صورت سلتتق معه های مختلف می داند .نخسرتتن معرة

ارزعابی منظی صوسی در محدتدذ مطالیاسی از نظیعه به ععل

مؤثی بی فتتتو منظی صوسی میبوط به شیاعط محتط زعسرتی

نزدع سی تفاربیدیسی میشود.

ت س فتد بی متزان فضاهای سبز محدتده اسو .در منطقة 12

پتی هدفورس با اسرتتاده از رتش عران مر هرارگ در

شهی سهیان ،متزان فضای سبز بستار فعتی از ارد اسرتاندارد

سحلتل نقشههای منظری شرهیی بره ارزعرابی منراظی صروسی

سیانة فضای سبز در اعن منطقه بتان شده اسرو .در سحلترل

پیدایو .در اعن راستا ،اعن محقق رتشی را بتان فیده اسو

قضاتت ها مشخص شرد فره پرارك هرای دایرل محردتدذ

فه در آن نقشههای تاضحی را میسوان با هم سلتتق فید سرا

مطالیاسی مناظی ملبو ارزعابی شده اسو .فعبود فضای سبز

ابیاد گونراگون هعران منظری صروسی را نشران دهرتم .معرة

در سطح نعونة مطالیاسی نتازمند سعهتدات بتشتیی اسو.

 )sonotopeپتشررنهادی عكرری از معررههررای

معة دت  ،نو فیالتو ها در سطح منطقره طبرق الگروی

سررونوسو

اطالعاسی در بینامهرعزی منظری صروسی شرهی اسرو .بریای

فاربیی زمرتن اسرو .اعرن موضرو از اترث برو عرا نبرود

سییعررف سررونوسو هررای مومررود در سررطح محرردتده ،برره

فاربیی های سولتدفنندذ صدا ت ناسازگار با فاربیی مسكونی

االو های شنتداری مورد انتظار فاربیان در مورد مكان های

اهعتو دارد.

میبوط باعد سومه شود .فیالتو های مرورد انتظرار در محرل
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شکل.5نقشةسونوتوپمنطقة12تهران(مرکزتاریخیتهران)
مأخذ :نویسندگان

معة سو  ،در تاقر هعران معرة آلرودگی صداسرو فره

 .6پيشنهادها

عالته بی سیتتن نواای آلوده ،اصرلی سریعن منراب سولترد صردا

از آنجا فه در اعن پهتهش فوشش شده اسو سرا از طیعرق

عرا فارگراه هرا ت سیعتیگراه هرا

ارزعابی مناظیصوسی در منطقة  12سهیان ،اقدا به شناسراعی

سریی مكران هرا هینرد محردتد)

تضیتو فتتتو فضاهای شرهیی فرید ،برهمنظرور اعرتالی

منظیصوسی ملبو ارزعابی ت قضاتت می شود .بریای ملرال ،از

فتتتو فضاهای شهیی ،پتشنهادها ت سوصته های سحقترق در

موزه در نقشة آلودگی صوسی به عنوان مكانی پیسیتصدا عراد

قالب راهبیدها ت ستاسو های امیاعی به منظور بیتن رفو از

شده اسو ،در االی فه در قضاتت ها اعن مكان منظیصروسی

تضیتو مومود در منطقه سدتعن می شرود .نظری بره اعنكره

مطلوب ت پذعیفتنی ارزعابی شده اسو .از سلتتق ت هم پوشانی

منرراظی صرروسی در افلرری شررهیهای اعرریان ،بررهیصرروص

شكل  )5اعجاد می شرود فره

فالن شهیها ،هع نتن مناطق شهی سهیان به دلتل سطح بامی

مانند یتابران هرای پیسیافتر
متدان های صوسی) ،عر

اعن سه نقشه ،نقشة سونوسو

آلودگی صروسی ت فعبرود فضراهای آرا ت دلپرذعی فتتترو

مبناعی بیای بینامهرعزی منظی در سطح منطقه اسو.
بترانگی

بامعی ندارد ،ت بهدلتل سیعتمپذعیی اعن پهتهش در منراطق

منظیهای صوسی مطلوب ت نامطلوب بهعبرارسی یروب عرا

دعگی فه در بام بتان فیدعم ،راهكارهای ارائه شرده در اعرن

بدبودن اعن مناظی) در سطح محدتده اسو .طتف سغتتریات

بخش از پهتهش به صورت فلی بتان می شود سا پاسخگوی

منظی از بلند اما پذعیفتنی ،بلند ناپذعیفتنی ،آرا ت پرذعیفتنی

نتازهای آنها باشد.

پهنه هرای مشرخص شرده در نقشرة سرونوسو

ت منظی صوسی آرا اما دلهیه انگتز اسو .بی اساس اعن نقشه

هع نتن ،مز به افی اسو فه اعن پتشنهادها منتج از فیاعند

از مناظی چهارگانه اقداماسی را در مهو

سحلتل یاطیهنگاریهای شیفوفنندگان ت فدگذاریهاسو فه

می سوان در هی ع

بهبود فتتتو فضاهای شهیی انجا داد .هع نتن ،با اععرال
ضوابطی در مناظی بلند ناپذعیفتنی متزان آلودگی صدا را در
اعن نواای سا اد معكن فاهش داد.

میسوان آن را «سازتفارهای مقابله» نتز نامتد.
 ساماندهی عا اذف فاربیی سیعتیگاه ت فارگاه بهدلتلاعجاد آلودگی صوسی
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ر استتاده از سایتارهای آبی ت طیااری فضراهای سربز

 -استتاده از میزهای هندسی فه مومب افزاعش طنرتن

برریای مداسررازی فضرراها از فرراربییهررای پیسیتصرردا،

ت شدت صوت در فضا می شرود ت در اعجراد ارا مكران

ماس فیدن سیتصدا ت اعجاد صداهای غتیفیال

مناسب فضا س ثتیگذار اسو

ر ساماندهی فاربیی های متنو زمرانی ت مكرانی مولرد
مناظی صوسی متتاتت در فضا

درنتتجه فاهش آلودگی صوسی در محدتده

ر سجهتز فضا بیای اضور فیالترو هرای انسرانی مولرد
صدا نظتی دسوفیتشان ت امیای موزع

 -سییعت میابی در مهو بهبرود تضریتو سیافتكری ت

زنده

 اعجاد پارفتنگهای برزرگ در ابتردا ت انتهرای اریعمبهمنظور ملوگتیی از سیدد تستلة نقلته.

 مهو گتیی سایتعان هرا در سوسریه هرای مدعرد برادرنظیگرریفتن نررو فرراربییهررای محرردتده ت سیافترر

يادداشتها
1. Schufer
2. keynotes
3. forground sounds
4. sound marks

یتابانهای هعجوار
ر محدتدفیدن ساعو انجرا فیالترو هرای سرایتعانی
مولد سیتصدا در ساعات اضور مید در فضا
 -فاهش سیافت

در مستیهای دایلی محدتده

 استتاده از اراضی باعی ت بالسكلتف بیای اعجاد منراظیصوسی ملبو در راستای شكل گتریی محرتط زنردگی امرن،
زنده ت پوعا
 اتظ تعهگی اعزتله بودن محدتده از لحراظ سیافتكریبا اداقل مدایله در میابی مومود
 سجهتز فضاهای باز طبتیی با سسهتالت ت سجهتزاسی ازقبتل مبلعان صوسی به منظور اعجاد فیصو بیای مصاابو ت
سیامل با مامیه ت طبتیو
ر در صورت اضور گیتههای مختلف سرنی ،سومره بره
منظی صوسی هی عر

از آن هرا ت قریاردادن آن هرا در فاصرلة

مناسب از هم به منظور معانیو از آزاردهنردگی آن هرا بریای
عكدعگی

 .5شدت صوت را بی اساس شدت صروت مبنرا مریسرنجند .در
تاق  ،اگی شدت صوت مبنا صتی دسیبل باشد ،صردای ایفرو
بیگ دریتان  20دسیبل یواهد بود.
6. R. Murry Schafer: The new soundscape.
Universal Edition, Vienna, 1977.
7. Michael Southworth
8. Truax
9. positive soundscapes
10. World Soundscape Project
11. acoustic communication
12. Arkette
13. case study
14. ethnographic research
15. grounded theory
16. procedures
17. concepts
18. categories
19. prpositions
20. coding
21. selective coding

 استتاده از پتانستل های محتطی در فضاسازی ت اعجادمناظی صوسی ملبو ت ارسقای فتتتو محتطی
 .7منابع
استیاس ،آ .ت فوربتن .1385 . ،اصول رتش سحقتق فتتی «نظیعة مبناعی رتعه ها ت شتوه ها .سیمعة بتوك محعدی ،سهیان ،پهتهشگاه علو
انسانی ت مطالیات فیهنگی.
اععانی مامیمی ،ح .1384 .بیرسی مامیه شرنایتی عوامرل مرؤثی بری ععلكرید شرورای اسرالمی شرهی در سوسریة محلری .رسرالة دفتریی
مامیهشناسی سوسیة دانشگاه سهیان :دانشكدذ علو امتعاعی.فزاد .1393 . ،التبای رتانشناسی محتطی بریای طیااران .انتشرارات آرمران
شهی ،چا

دت .
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... ) با بهرهگیری از روشsonotop( تولید نقشة منظر صوتی شهر
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