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صدددا ب ال نین ا امتماش شددهری می باشددد و منیر صددوزی یکی از مهمترین عوامر مورر در زجربه مردب از زجربه  چکیده:

در این مقاله سعی بر   منیر صوزی درباره ی روابط بین حس شنوایی، انسان، صدای محیط و مامعه می باشد. باشد.ها میمکان

ارایه شود و از سویی دیگر با ارایه م تلف آن با زاکید بر منبه های  در مورد منیر صوزی آن است زا آرا و نیریات اندیشمندان

زوسعه یافته و ارزش های  رهیافت در مهت ارزقای کی یت فضای شهری منیر صوزی به عنوان یااین چارچوب نیری، زعریف 

نیروهای محتوایی را که زداوب ب ال زندهی و  ،خارج شددده کالبدشددهری از دیدهاه های صددرب زیباشددناختی مبتنی بر  منیر

ت محیط ن در کی یصوزی، به زبیین نقال آ منیر این مقاله ضمن پرداختن به م هوب .پویایی فضای شهری هستند در بر هیرد

شهری پرداخته سی را معرفی می کند.همچنین عوامر  های  سا صوزی دو رویکرد کالمی و اح ست و در مهت ارزیابی منیر  ا

 مورر در ارزشیابی کی یت منیر صوزی را بررسی می نماید.

 منیر ، منیر صوزی،صدا، فضای شهریواژگان کلیدی: 

 
 J.marof.A31@yahoo.com مسئول مکازبات:*

 

 مقدمه -1

عدب زومه به نقال صوت باعث شده امروزه اکثر 

صداهایی که در فضاهای شهری به هوش می رسد 

زرافیا، فعالیت های صداهای ناخوشایند حاصر از 

ساختمانی، کارهاه ها و کارخانه ها، زعمیرهاه ها و... و 

در کر غلبه ی آلودهی صوزی باشد. از این رو مساله ی 

مهم پرداختن به زاریر صوت در کی یت زندهی شهری 

و ارائه ی راهکارهایی مهت اصالح و ارزقای منیر صوزی 

و  نقال .شهرها و محالت و فضاهای شهری می باشد

کاربرد م هوب منیر صوزی، در مورد مدیریت صدای 

مدیریت محیطی، به زوضیح و ز سیر نیاز دارد. در 

، صدا یا محصول زائد می باشد که  صدای محیطی

به این منیور کنترل شده است زا انتشار صداهایی را 

کاهال دهد که منجر به آزار انسانها می شوند. در مقابر، 

صوزی را به عنوان یا  رهیافت منیر صوزی، محیط

منبع در نیر می هیرد و بر صداهایی زمرکز می کند که 

 افراد آنها را می خواهند یا زرمیح می دهند. 

در حوزه ی مدیریت صدای محیطی، صدا به 

صورت محصول زائدی درک می شود که با زماب آلودهی 

ها، قرار است کاهال یابد و مدیریت شود: در منبع، در 

ا زوسط دریافت کنندهان. در مقابر، حوزه مسیر نشر و ی

ی منیر صوزی، صدا را به صورت یا منبع در نیر می 

که با همان محتوای مدیریتی همانند منابع  -هیرد

کمیاب دیگر همانند آب، هوا و خاک می باشد: یعنی 

است اده ی عقالنی، و حمایت و ارزقا در ماییکه مناسب 

 م ید بودن منبع است. مدیریت منبع، زمرکز خاصی بر

برای انسانها و کمکال به کی یت زندهی برای نسر های 

 (.Brown,2010) آینده و کنونی دارد

مدیریت صدای محیطی ریشه در محیط کالبدی 
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صوزی ادارک انسانی  -دارد. حتی در پژوهال های روانی

صدا و پاسخ به صدا، زاکید بر زوصیف کننده های 

پارامترهای  -انسانیکالبدی می باشد که با پاسخ 

موامهه صوزی ارزباط دارد: سطح، فراوانی و ابعاد زمانی 

صدای محیطی. مدیریت صدای محیطی از این زوصیف 

های کالبدی برای وضع معیارهایی برای موامهه انسانی 

است اده می کند و در نتیجه برای مدیریت و طراحی 

زعدیر صدا نیز است اده می شود. برای مشارکت در 

است صدا، مدیریت و کنترل، و سنجال کالبدی سی

عینی اهمیت می یابد. بیشتر پاسخ های انسانی م رب 

به صدای محیطی درک می شوند، که کارکرد سطح 

موامهه با صدا می باشند. هرچه از حوزه ی منیر صوزی، 

فهم و پذیرش فزاینده ای ومود دارد که کی یت صدای 

وان انسانی( را نمی زبیرونی )کی یت در رابطه با زرمیح 

با سنجال کالبدی زعیین کرد. موضوعازی همانند زمینه، 

اطالعات در صدا، و نگرش های افراد و انتیارات، نقال 

مهمی در قضاوزهای کی یت صدای بیرونی دارند، و یا 

مهمتر از سطح صدا می باشند و یا سطح را در نیر نمی 

 (.Brown, 2010)هیرند

در مامعه امروز برنامه ریزی و طراحی شهری ایران 

نه زنها مایگاه منیر شهرى در اسناد زوسعه و راهبردى 

شهر مش ص نیست، بلکه با نوعى سطحى نگرى نیز 

موامه شددده است. سطحى نگرى که آن را زا حد یا 

م هوب خرد و کوچا زقلیر مى دهد و زنها به اقدامات 

 .امرایى پردازد -عملیازى

ز طرفی منبه های صوزی در ارزیابی های مربوط ا

به زاریرات محیطی طرح ها شهری در قالب محدودیت 

های صوزی ) که از لحاظ قانونی الزاب آور است ( بررسی 

می شود. اما در این مرحله از برنامه ریزی مالحضات 

مربوط به منیر صوزی زاریر زیادی بر  طرح های مامع 

شتر بر کاهال اررات معکوس و زمرکز بی و کلی ندارد

ناشی از سطح بانی صدا بر آینده بر ساکنان آزی شهر 

می باشدو زنها به دیوار های صوزی برخی از فضاهای 

بزرگ شهری) پارک ها، فلکه ها، محوطه های بسته و 

 ...( زومه می هردد.

آلودهی صوزی یکی از انواش آلودهی های زیست 

ودهی که بیشتر این آل .محیطی در سطح شهرها است

به صداهای ناخواسته و ناخوشایند زعبیر شده معموال 

بر حسب شرایط زمانی و مکانی، بر فعالیت های انسان 

ها ارر هذاشته و ممکن است با ایجاد عوارض امتماعی، 

روانی و فیزیکی آرامال در نتیجه حضور او را در فضاهای 

یا مشکر محیطی در حال رشد و  شهری سلب کند.

در مناطق شهری، سروصدای ناشی از حمر و نقر بزرگ 

 08می باشد. این طور برآورد شده است که در حدود 

درصد( ممعیت ازحادیه اروپا  08میلیون ن ر از )زقریبا 

از سطوح سروصدایی که آنها را نامطلوب می دانند، در 

دسی بر که مناطق سیاه  56رنجند )صداهای بیشتر از 

میلیون ن ر دیگر نیز در مناطق  078نامیده می شوند( و 

خاکستری زندهی می کنند که در معرض سطوح صدای 

 (.EC, 1996) دسی بر می باشند 56زا  66بین 

نشان داد که صدا باعث  0806در سال  پژوهشی 

اضطراب شده و افراد مضطرب دقت زیاد ولی سرعت 

پایینی دارند که این عدب هماهنگی سرعت ودقت 

اری و خطای بیشتر می شود صدا مومب اختالنت رفت

با بانبردن میزان ضربان قلب و درنتیجه افزایال فشار 

شریعت دهد ) خون، واکنشهای اضطرابی را افزایال می

 .(0800، پناهی

رویکرد یکپارچه به برنامه ریزی کاربری زمین،  

زوسعه شهری، مدیریت زرافیا شهری، و کی یت 

زندهی که صدا ب شی از آن می باشد ، دیدهاه های 
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رشد ممعیت، مدیدی را فرا روی ما قرار می دهد. 

ازدیاد وسایط نقلیه موزوری، افزایال صنایع و به طور 

به رشد در  کلی زندهی مدرن همراه با زکنولوژی رو

موامع بشری با ایجاد صداهای ناهنجار همراه است. در 

مناطق شهری ومود ساختمانها در موار خیابانها ، 

پپیچیدهی هایی را در فرایند انتشار آلودهی صوزی 

کند. ومود ساختمانها سبب انعکاس  زرافیا ایجاد می

ود. ش های مکرر صوزی، پراکندهی صوزی و انکسار می

در کشور زنها اقدامازی برای کاهال در حال حاضر 

آلودهی صوزی صورت هرفته در حالی که به اصول 

طراحی زیبایی شناسانه منیر صوزی به هونه ای که 

بر ارزقا کی یت فضایی، سبب مذب شهروندان به  عالوه

 .فضا شود زومهی نشده است

 مبانی نظری -2

ویژهیهای عینی و ذهنی آرار معماری، همگی به 

ی فرب بیرونی و ارزباطی که با خاطرات و واسطة زجل

سازند، بر ادارک و احساس  زصاویر ذهنی برقرار می

شهروندان مؤررند. از این مهت، منیر ب ال متجلی و 

شود که در آن زبلور بصری،  ملموس فرب دانسته می

دهند،  کارکردی و معنایی عناصری که فضا را شکر می

is, Guastavino, Dubo) شود دیده می

2006Raimbault,.)  

 تعریف منظر صوتی 

اولین بار زوسط آر موری  "منیرصوزی"اصطالح 

محیط ایجاد شده زوسط "( به صورت 0777)0شافر

وی نحوه عملکرد آن را در .زعریف شده است "صوت

( اولین 0880) 0کند. زراکسزندهی روزمره را اربات می

ش نویسنده مدرنی بود که برای ارائه زعری ی مش ص زال

 کرد:

                                                           
1R. Murry . Schafer 
2 Truax 
3 Payne  

محیطی از صداها )یا محیطی صوزی( که در آن "

بر نحوه درک و فهم صداها زوسط افراد یا مامعه زاکید 

م هوب منیر صوزی شامر یا مول ه ذهنی  "شده است.

است یعنی روشی که یا فرد یا یا مامعه با آن محیط 

بنابراین، زراکس زومه خود  .کندرا مشاهده و درک می

در حالی  .ت شنونده زغییر می دهدرا از محیط به سم

کارهایی همچون  که از دیدهاه شافر این م هوب شامر

ربت صداهای طبیعت ؛ زرکیب بندی هایی بر مبنای 

صداهای طبیعی؛ پژوهال هایی درباره ی صداهای 

شنیده شده در روستاها و محیط های روستایی؛ زحلیر 

و زوصیف زمامی انواش محیط های صوزی؛ و ایجاد 

 یسات صدایی هنری می باشد.زاس

و همکارانال در متنی که  8پین 0887در سال 

نوشته بودند، زعری ی را بر اساس  4DEFRAبرای 

زحقیقات صوزی اخیر در زمینه منیر صوزی پیشنهاد 

 کردند. 

مناظر صوزی به معنای مجموش زماب صداهایی "

هستند که در یا موقعیت مکانی ومود داشته و رابطه 

بین درک و فهم آنها زوسط افراد یا مامعه و برهمکنال 

آنها با محیط صوزی، در این م هوب، مورد زاکید 

  "باشد.می

این زعریف بر مبنای زعاریف اصلی منیر صوزی و 

 ,Foaleهرفته است ) زوصی ات منیر طبیعی شکر

2014) . 

 روش تحقیق -3

زحقیق حاضر از ندوش زحقیدق بنیدادی اسدت کده 

در آینده و با کما سایر زحقیقات در زمینه های 

 .مرزبط، به صورت کاربردی نیز قابر است اده خواهد بود

دپارتمان مسائل زیست محیطی، غذایی و روستایی  4 

 در انگلستان
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وش هردآوری و ر زوصی یروش آن به صورت زحلیلی 

 و رسانه ای داده ها به صورت مطالعات کتاب انه ای

در این پژوهال زوصیف منیر صوزی، ارزشیابی و   .است

ایجاد آن در فضاهای باز شهری، به شیوه ی منیمی 

بررسی شده است که در رابطه با چهار عنصر می باشد: 

صدا، فضا، افراد و محیط. عواملی که بر ارزشیابی منیر 

صوزی در فضاهای باز شهری زاریر می هذارند، شامر 

روانشناختی و صوزی از صداهای  -ای امتماعیویژهی ه

هوناهون ، زاریرات صوزی مرزهای فضایی و عناصر، 

ویژهی های ممعیت شناختی و امتماعی کاربران و 

کالبدی معمول می باشند و در نتیجه  -شرایط محیطی

 سیستمی برای زوصیف منیر صوزی ایجاد می شود.

 یافته های پژوهش -4

در مقیاس خرد  زوانمناظر صوزی را می

هایی مانند پارک شهر، خیابان، ازاق(، مقیاس )مکان

های میانه )نواحی کوچا مثر نواحی مسکونی، فروشگاه

و... ( یا مقیاس کالن )نواحی بزرگ مانند کر  بزرگ

 (.Axelsson, 2011شهر( مورد مطالعه قرار داد)

به طور کلی آنچه برای اصطالح منیر صوزی 

فهم فرد و یا مامعه از محیط صوزی اهمیت دارد، درک و 

می باشد. بنابراین منیر صوزی از طریق ادارک انسانی 

اما همواره در زمینه ی یا مکان،  -به ومود می آید

. (Axelsson, 2011)زمان و فعالیت خاص می باشد 

محیط صوزی همانطور که افراد آن را در زمینه می 

ی می فهمند و درک می کنند، زعری ی از منیر صوز

باشد که استانداردهای صوزی آینده باید آن را در نیر 

 بگیرند.

منیر صوزی اغلب به شیوه ی کالبدی و 

بیرونی)منطقه/ فضا/ موقعیت( درک می شود ومکان آن 

نیز دارای ویژهی های دیداری خاص می باشد که با 

محیط انسانی، و طبیعی ارزباط دارند. محیط صوزی یا 

پارامترهای صوزی مانند نوش منابع مکان را می زوان با 

صدا، سطوح، طیف و الگوی زمانی صدا زوصیف 

 . (Brown,2010کرد)

مکان هم چنین مایی می باشد که افراد زندهی 

می کنند و یا هاهی اوقات زمان خود را در آنجا سپری 

می کنند و فعالیتهایی را انجاب می دهند، و در آن افراد 

ابراین بن.یکدیگر زعامر دارندبا محیط کالبدی و نیز با 

عناصر صوزی و دیداری در ادراک انسان با هم زعامر 

 .دارند

به طور کلی منیر صوزی را چنین می زوان زعریف 

محیطی صوزی که زوسط یا ش ص یا هروهی "کرد: 

 "از مردب درک شده، زجربه شده ویا فهمیده شده است.

الف(رویکرد های ارزیابی منظرصوتی در 

 شهریفضاهای 

ارزیابی منظرصوتی فضای شهری با  -1

 استفاده از داده های کالمی

های زبان شناسی و این رویکرد با ورود به مقوله

معناشناسی شناختی  به ارزباط میان زجربیات فردی از 

های ممعی اشاره ب کند و منیرهای صوزی و بازنمایی

با زحلیر زوضیحات کالمی افراد که با خصوصیات 

 اند به زوصیف مناظر صوزی می پردازد.شده ادراکی زواب

های صوزی و های روانی پدیدهزحلیر بازنمایی

های روانی در پی این است که کشف کند دنیای بررسی

 هذارد و افراد چگونهفیزیکی چگونه بر افراد زاریر می

شان ادراک شان را از دنیا بر اساس زجربیات حسی

ی ختی زوصیف کالمشناکنند. با کاوش زبانزشریح می

از زوصی ات منیرهای صوزی نشان می دهد که معانی 

-نسبت داده شده به اصوات، بعنوان یا عامر زعیین

. کنندهای کی یت صوت عمر میکننده برای ارزیابی
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های منیرهای صوزی ابتدا کی ی هستند بنابراین ارزیابی

زیرا آنها دارای ماهیتی نمادشناسانه هستندزیرا بر 

های فرهنگی داده شده به انواش ارزش هذاری اساس 

 ,Dubois, Guastavino)ها هستندم تلف فعالیت

Raimbault,2006). 

این مطالعه دریافت افراد اصوات را براساس مول ه 

های م تلف دسته بندی می کنند. منبعی که آن را 

ای هزولید کند یا مطابق با عمر زولیدکننده صدا، نگرش

فردی نسبت به صداها و خواص فیزیکی همچون -میان

 فرکانس 

شناختی است راج دو دسته وسیع از زحلیر زبان

 شد:

 زوان آنها را به یا ، که میرویدادهای منبع

 منبع و عامر مش ص نسبت داد.

 که بعنوان صدای زمینه شهر، اصوات پس

پیرامونی مشترک در نیر هرفته شده بود که 

زوان مجزا یداد خاصی را نمیدر آن هیچ رو

 ,Dubois, Guastavino)کرد

Raimbault,2006). 

بطور خاص در می یابد ، منیرهای صوزی که 

های انسانی بودند، خوشایندزر از دهنده فعالیتانعکاس

منیرهای صوزی بودند که در آنها اصوات مکانیکی غالب 

ها، زحریکات بودند و زاکید می کند که برای انسان

دهنده ومود یا هستند که باززاب  هاییسرنخصوزی 

معنا( هستند که آنها پدیده یا م هوب معنادار )یا بی

د اناند، پردازش کردهبصورت فردی در مهان زجربه کرده

اند، و اینکه آنها بصورت ممعی بعنوان و ب اطر سپرده

د. نااز مهان ایجاد شده دانشی به اشتراک هذاشته شده

بنابراین از آنجا که آزردهی ناشی از ارر ایجاد شده زوسط 

زوان نویز بر روی پردازش ذهنی روانی است، الزاما نمی

مستقیما بصورت کی ی بر حسب پارامترهای فیزیکی، 

هیری کرد زیرا ارزیابی ارزیابی های منیر صوزی را اندازه

های ذازی صدا، زوسط معنای نسبت ذهنی،بجای ویژهی

ده شده به فعالیت زولیدکننده صدا زعیین می دا

 ,Dubois, Guastavino)هردد

Raimbault,2006). 

ارزیابی منظرصوتی فضای شهری با  -2

استفاده واکنش های احساسی 

 شهروندان

-فهمیدن ابعاد احساسی یا منیر صوزی واکنال

زواند به زصمیم هیرندهان های احساسی شهروندان ، می

زر در رابطه با طراحی آهاهانهبرای از اذ زصمیمات 

های احساسی محیط ساخته شده و دستیابی به پاسخ

ه فهمیدن اینک مثبت و خوشایند از کاربران، کما کند.

ت کند نسبچگونه یا مکان یا ن ر را احساسازی می

به دانستن پیغاب شنیداری منیر صوزی ، عماًل کاربرد 

 (.7ارد )ن دنامه ریزان و زصمیم هیرندهابیشتری برای بر

اولین منبع داده که است اده شد از یا  -

 06آمد که  در آن امتحان آزمایشگاهی می

-منیر صوزی ضبط شده هوش می 5ن ر به 

دادند و از آنها خواسته شده بود به این سوال 

صدا به شما چه احساسی "پاسخ دهند که 

 "دهد؟می

دومین منبع داده ای که مورد است اده قرار  -

های زور )هردش( زعدادی از رونوشتهرفت از 

صوزی بود که در آن از شرکت کنندهان 
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 6خواسته شده بود به منیر صوزی شهری در 

مکان م تلف هوش کنند، و سپس زوصیف 

 دهد.کنند که مکان به آنها چه احساسی می

 468سومین منبع است اده شده از بیشتر از  -

 "صداهای مورد عالقه"مواب به پرسشنامه 

پرسشنامه از پاس گویان خواسته بود که  آمد.

شان را در شهرهای ویژه ناب صدای مورد عالقه

ر ببرند )منچستر و لندن مورد است اده قرا

 ,Cainهرفتند( و زوضیح دهند )

Rebecca, Jennings and 

Poxon,2013.) 

-پژوهال نشان داد یا منیر صوزی شهری می

 زواند زوسط دو بعد زوصیف شود:

  آرامال و استراحت"رکیبی از  ز -: 1بعد" ،

 "مزاحمت"و  "آسایال و اطمینان مجدد"

را نسبت  "آرامش"باشد. به بعد اول واژه می

 داده شد.

  ه باشد. بمی "طراوت و برانگی تگی" -: 2بعد

 اطالق می شود. "طراوت"واژه  0بعد 

 زوانند از این مطلب هنگاب برنامه ریزان می

 تلف یا های مزعیین ارزباط بین قسمت

یر صوزی چه شهر بر حسب اینکه من

 د.دهاحساسی به مردب می

 

رسم منظرهای صوتی مختلف  .1شکل 

طراوت  -در فضای ادراکی دو بعدی آرامش

(Cain, Rebecca, Jennings and 

Poxon,2013) 

زمانیکه منیر صوزی مومود در فضای ادراکی رسم 

 قابر "الایده"شده است، یا موقعیت آرمانی یا 

شناسایی است. سپس در این روش، سؤالی از برنامه 

ریزان در مورد اینکه چگونه مداخالت ویژه  طراحی، 

درک منیرهای صوزی پیرامون فضا در مهات مش ص 

آید. فضای ادراکی دو را مابجا خواهد کرد، پیال می

بعدی پیشنهادی این روش ممکن است راهی برای 

 ,Cain) همیدن زأریرات مداخالت طراحی باشدف

Rebecca, Jennings and Poxon,2013.) 

 
طراوت  -استفاده از فضای آرامش. 2شکل 

برای هدف گذاری جهت طراحی منظر صوتی 
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(Cain, Rebecca, Jennings and 

Poxon,2013) 

 ب(عوامل شکل دهنده منظرصوتی

این ب ال به بررسی ارزشیابی منیر صوزی در 

رابطه با چهار عنصر اصلی می پردازد: صدا، فضا، افراد و 

 زعامالت بین عوامر محیطی، کالبدی و صوزی. 

  صدا -1

نگرش بسیار مثبتی نسبت به صداهای طبیعی  

نشان  0886ومود دارد. پژوهال یانگ و کنگ در سال

ندهان، صدای درصد از مصاحبه شو 76می دهد  بیال از 

آب  صدای پرندهان را مطلوب می دانستند. برای 

صداهایی که به لحاظ فرهنگی زایید شده اند، همانند 

زنگ های کلیسا، موسیقی های خیابانی، نیز افراد 

سطوح بانیی را از زرمیح نشان می دهند. برای صداهای 

انسانی همانند صحبتهای اطراب، بیشتر افراد فکر می 

ها نه آزاردهنده اند و نه مطلوب. غیرعادی کنند که آن

زرین صداها، صداها مکانیکی می باشند همانند، 

صداهای ساخت و ساز، موسیقی ماشین ها و صداهای 

 وسایر نقلیه. 

 

( صداها را به این صورت زعریف می 0777شافر )

کند: نوت های اصلی، صداهای زمینه ای و صداهای 

د با موسیقی می باشن برمسته. نوت های اصلی در قیاس

که در آن یا نوت اصلی، آهنگ اساسی یا قطعه را 

شناسایی می کند که پیرامون آن موسیقی پدید می 

آید. صداهای زمینه ای، نیز که به آنها نشانه های صدایی 

می هویند، هدفشان ملب زومه می باشد. صداهایی که 

به صورت خاص زوسط یا امتماش و بازدید کنندهانال 

یر هرفته می شود، صداهای برمسته نامیده می در ن

شوند که در قیاس به زمین های برمسته نامیده می 

شوند. نمونه های طبیعی صداهای برمسته، شامر 

چشمه ها، آبشارها و بادها و صداهای فعالیتهای سنتی 

 (. Smith, 2000می باشد )

 فضا  -2

عالوه بر ارزشیابی صداها، زاریرات صوزی فضای باز 

ی نیز باید در نیر هرفته شود. آزار صدا، بیشتر از شهر

 طنین های بلندزر می باشد.

در فضاهای باز شهری، اغلب مناطق صوزی 

هوناهونی ومود دارند، و در هر منطقه صدای مسلطی 

ومود دارد. این نکته به ویژه برای ارزشیابی منیر صوزی 

اهمیت دارد، وقتی که صدا با فعالیت های کاربران 

نند رقص هروهی مرزبط باشد. هم چنین صداهایی هما

که دور می باشند، نزدیکند، و یا در مجاورت کاربران 

هستند و اطالعات مت اوزی را فراهم کرده و بر ارزشیابی 

زاریر می هذارند. در پژوهال هایی که درباره ی کی یت 

صدا انجاب شده اند، نشان داده شده است که ویژهی 

ین صداهای هذرا و رابت، مت اوت های روانی و صوزی ب

 ( Nathanail , Guyot , 2001می باشند )

 افراد  -3

قضاوت درباره صدا و به طور کلی حساسیت انسان 

در قبال بار صوزی محیط شهر از یا سو به شرایط 

مسمی و روحی و رفتاری انسان و از سویی به ویژهی 

. عوامر ممعیت های فیزیکی بار صوزی بستگی دارد

ی و امتماعی کاربران نیز نقال مهمی در شناخت

 ,Yang, W. & Kangارزشیابی منیر صوزی دارد )

J. 2005 این پیمایال در اروپا نشان داد که هیچ .)

ز اوت معناداری بین هروههای م تلف سنی در رابطه 

با ارزشیابی ذهنی از سطح صدا ومود ندارد . هم چنین 
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ه راد نسبت باین طور دریافت شد که با افزایال سن، اف

صداهای مرزبط با طبیعت، فرهنگ و فعالیت های 

انسانی زحمر بیشتری نشان می دهند. در مقابر، 

موانان بیشتر نسبت به صداهای موسیقی و مکانیکی 

 (.Bull, 2000زمایر نشان می دهند )

مقایسه بین کشورهای هوناهون نشان می دهد که 

ت اوت صوزی مز اوزهای فرهنگی می زوانند به ارزشیابی 

 ,Yang, W. & Kangو زرمیحات صوزی بینجامد )

J. 2005 به همین زرزیب، مقایسه ی بین فرهنگی .)

پاسخ های امتماش به صدای زرافیا ماده ای در ژاپن 

و سوئد، نشان می دهد که عوامر غیرصوزی شامر سنت 

های هوناهون افرادی که در کشورها و انواش مت اوت 

برای ارزشیابی آزار رسانی، مهم  مسکن زندهی می کنند

 .می باشد

ارزیابی کی یت صدا در منطقه های شهری به این 

بستگی دارد که چطور افراد در آنجا زندهی می کنند، 

چطور منطقه را در رابطه با وابستگی به زیر ساختها 

زعریف می کنند و چطور در زندهی امتماعی در منطقه 

سرو صدا، بر مبنای این در واقع قوانین  .درهیر می شوند

فرض می باشد که افراد محیط صوزی هوناهونی را انتیار 

 دارند که به ویژهی های م تلف محیطی بستگی دارد.

 

 محیط  -4

بعد مهم دیگر ارزشیابی منیر صوزی در فضاهای 

ی کالبدی و صوز -باز شهری زعامر بین شرایط محیطی

رب ه می باشد  برای مثال، اهر فضای باز شهری، خیلی

یا سرد باشد، راحتی صوزی می زواند در ارزشیابی کلی 

 آرامال، اهمیت کمتر یا بیشتری داشته باشد. 

، از زحلیر مول ه های  بر مبنای نتایح پژوهشی

اصلی برای بررسی رابطه ی بین ارزشیابی کلی آرامال 

کالبدی فضای باز شهری و ارزشیابی ذهنی معرفهای 

دما، نورآفتاب،  کالبدی هوناهون شامر -محیطی

روشنایی، باد، منیر، رطوبت، و سطح صوزی می باشد. 

درصد( شامر  0020سه عامر زعیین شدند. عامر اول )

دما، نورآفتاب، روشنایی می باشد و باد مهمترین عامر 

درصد( با معانی صوزی و دیداری  0726است. عامر دوب )

ارزباط دارد و نشان می دهد که محیط صوزی یکی از 

مترین عوامر می باشد که بر آرامال کلی در فضاهای مه

 0420عمومی شهری زاریر می هذارد. عامر سوب )

درصد( ارزباط اساسی با رطوبت دارد و شامر رطوبت و 

 (. Yang, W. & Kang, J. 2005باد است)

پژوهال های زیادی درباره ی زعاملهای عوامر 

نشان دیداری انجاب شده اند. پژوهال در باغ ها  -صوزی

می دهد که ارزشیابی مثبت از منیر بصری، منجر به 

کاهال آزار منیر صوزی می شود، در حالیکه ارزشیابی 

من ی منیربصری منجر به افزایال آزردهی خاطر می 

 ,Maffiolo, Castellengo, Duboisشود )

(. برای بیشتر صداهای محیطی که شامر صدای 1999

یقی، مریان آواز پرندهان، صدای میرمیرک ها، موس

آب، درختان، وسایر، و امواج می باشند، به لحاظ زجربی 

این طور رابت شد که منیرهای خوب یا متوسط می 

  .زوانند حس افراد از مطلوب بودن را ارزقا دهند

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

صوزی، امری پیچیده  منیربرنامه ریزی و طراحی 

چارچوب علوب و نیازمند دخالت افراد و هروه ها در 

منیر، با  باشد. طراحان شهری و معماران م تلف می

مأموریت ارزقاء کی یت محیط های شهری، دسته ای از 

این افراد هستند که با مجموعه اقدامات خود زا حدی 

 در یصوز منیر می زوانند مومب مدیریت و ارزقاء کی ی

  .شوند شهر
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 فضای یا در صوزی منیر خلق یا طراحی یا

 زومه مورد دینامیا پروسه یا عنوان به ایدب شهری

بر کنترل آلودهی های صوزی ، ب شی از  است.  عالوه

کی یت های یا فضای شهری از طریق منیر صوزی 

دلپذیر با زومه به زمینه حاصر می شود: نییر 

سرزندهی، احساس زعلق خاطر و حس مکان، امنیت و 

منیر  ....از آنجا که وظی ه طراحان شهری و معماران

ارزقاء کی یت های محیطی یا فضای شهری می باشد، 

طراحی منیر صوزی از ممله ابزارهای این هروه برای 

این مطالعه پیشنهاد  باشد. رسیدن به هدب مذکور می

-با پیوند  میان مقونت ادراکی فردی و بازنماییمی کند 

شناختی، بر معانی نسبت داده شده به های مامعه

سوی شهروندان زمرکز هردد و  منیرهای صوزی از

زاریرات آنها در شهرها در مهت هویت ب شی و ارزقای 

زیبایی شهری در اسناد معماری و شهرسازی کشور 

 مورد زومه هردد.
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