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چکیــــده:

تبیین مطلوبیت منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز
بر اساس ارزیابی های عینی و ذهنی

بیتا شفائی
دانش آموخته دکتری شهرسازی اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران

در پژوهش حاضر، در راستای تبیین مطلوبیت منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز، دو مؤلفه تراز فشار 
با  اند.  اندازه گیری شده  صوت و زمان واخنش به عنوان متغیرهای عینی و روشن کننده رفتار آکوستیکی 
استفاده از پرسشنامه توصیفی نیز ارزیابی های ذهنی برای مشخص کردن کیفیت منظرهای صوتی استفاده 
شده است. پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که ویژگی های فضایی تیمچه های بازار تبریز چگونه 
در رفتار آکوستیکی آن ها تأثیرگذار هستند و چه عواملی در مطلوبیت منظرهای صوتی آن ها دخیلند. یافته 
ها نشان می دهد گنبدهای خردمقیاس با احتباس امواج صوتی به مثابه کاواک عمل کرده و اثر مطلوب در 
کاهش زمان واخنش دارند. سطوح شیشه ای با انعکاس صدا طنین را محیط افزایش می دهند و موجب افت 
کیفیت آکوستیکی فضا می گردند. مصالح مورد استفاده در جداره  تیمچه ها، آجر با بندکشی گچی، با انکسار 
و پخشایش صوت نقش مثبتی در کیفیت آکوستیکی ایفا می کند. همچنین یافته ها حاکی از آن است با اینکه 
مقادیر تراز فشار صوت و زمان واخنش -که نشان دهنده نحوه رفتار آکوستیکی فضا هستند- می توانند به 
نحوی در ارزیابی افراد از منظر صوتی دخیل باشند؛ ولی به تنهایی نمی توانند مبنای سنجش کیفیت ادراکی 
منظر صوتی باشند. در سه تیمچه امیر شمالی، امیر، و مظفریه ویژگی ها و کیفیات محیطی فضاها از قبیل 
تناسبات هندسی، پویایی یا ایستایی و میزان ازدحام تأثیر مستقیم در خوشایندی منظر صوتی شهر دارد. این 
سه تیمچه از لحاظ میزان سروصدا جزو فضاهای آرام هستند و به همین دلیل بروز ناگهانی برخی صداها، 
به دلیل اختالف تراز فشار صوت به صورت مستقیم اثر سوء در کیفیت منظر صوتی می گذارند. لذا پیشنهاد 
می گردد مؤلفه ای تحت عنوان شفافیت منظر صوتی شهری به مطالعات این حوزه اضافه شده و در ارزیابی 

منظرهای صوتی فضاهای آرام شهری مورد توجه قرار گیرد.
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1. مقدمه
پساصنعتی  در شهرهای  مسئله »صدای شهر«،  به  توجه 
به دنبال بروز مشکالت ناشی از آلودگی صوتی، آغاز شد. 
سالمت  صوتی  آلودگی  است  آشکار  همگان  بر  امروزه 
خسران  و  مشکل  دچار  را  شهرها  ساکنین  جسم  و  روح 
می نماید. لذا در این راستا تحقیقات و پروژه های عملیاتی 
به  که  پذیرفته  انجام  صوتی1  آسایش  حوزه  در  متعددی 
و عینی صوت  فیزیکی  پارامترهای  به  وابسته  طور عمده 
می باشد. عبارت »منظر صوتی2« نیز مفهومی است که در 
دهه های اخیر وارد ادبیات مطالعات آکوستیکی در حوزه 
های مختلف، من جمله معماری و شهرسازی، شده است. 
و  ذهنی  کیفیت  بر  کّمی،  مؤلفه های  کنار  در  مفهوم  این 
عمومی،  و  پایه  مفاهیم  بر  عالوه  که  دارد  تکیه  ادراکی 
نیازمند بررسی های محلی3 و زمینه ای4 و تأثیر مختصات 
ادراک منظر  بر نحوه  پیشینه فرهنگی آن  هر سرزمین و 

دارد. صوتی 
تاریخی  بافت های  خصوص  در  تفحص  و  پژوهش 
از  همواره  گوناگون،  جنبه های  از  شهرها  ارزشمند  و 
دغدغه های پژوهشگران مطالعات معماری و شهری بوده 
است. در همین راستا مطالعه منظر صوتی این بافت ها نیز 
می تواند جالب توجه بوده و سبب کشف الگوهای طراحی 
مؤثر در منظرهای صوتی این گونه فضاها باشد. در کشور 
سده  قرن  دوم  دهه  از  که  آمرانه ای  مدرنیزاسیون  ایران، 
حاضر شروع شده و در دهه های اخیر به اوج خود رسیده 
بافت های  در  عظیمی  جراحی های  که  شده  سبب  است؛ 
این  به  موتوری  نقلیه  وسایل  ورود  بدهد.  رخ  تاریخی 
ریخت شناسی،  لحاظ  به  که  مشکالتی  بر  عالوه  بافت ها 
عملکردی و اجتماعی ایجاد کرده؛ این فضاها را با معضل 

است. نموده  مواجه  صوتی  آلودگی 
لذا یافتن بافتی که از گزند این فرآیند به دور بوده باشد؛ 
از دیدگاه منظر صوتی می تواند بسیار شایان توجه بوده و 
محیط  صدای  در  را  شهری  فضاهای  اصیل  کالبد  نقش 
روشن کند. در شهر تبریز که سابقه ای طوالنی در تاریخ 
تبریز واجد چنین خصایصی  بزرگ  بازار  دارد؛  شهرنشینی 
این  از  غیر  به  کرد  بیان  می توان  که  طوری  به  است. 
فضا، نمونه بارز و قابل توجهی از بافت تاریخی شهر که 
باقی  باشد؛  ایرانی  از سنت شهرسازی اسالمی-  برخاسته 

است. نمانده 
که   )1390 )شیعه  است  شهری  فضای  عمده ترین  بازار 

یادگاری از ادوار تاریخی، به ویژه دوران اسالمی و به طور 
امر احتمااٌل  این  آرام و صلح آمیز بوده است.  سنتی مکانی 
حتی  یا  فرهنگی  قلمروی  یک  بازار  که  است  سبب  بدان 
روان شناختی در نظر گرفته می شده که سکنه شهر  باید 
)قاری پور  بگذارند  احترام  آن  به  و  کنند  حمایت  را  آن 
1396(. به لحاظ استخوان بندی شهر، بازار و میدان عناصر 
اصلی متشکله شهر در دوره اسالمی هستند. بازار در همه 
شهر  اصلی  میدان  از  می یابد؛  گسترش  شهر  قسمت های 
)مقر حکومتی( به سوی دیوار و بارو کشیده شده و سپس 
در ورای آن تا حدی معقول توسعه می یابد )حبیبی 1390(.

از  یادگاری  به عنوان  تبریز  بازار  حاضر  پژوهش  در  لذا 
حیات  آن  در  که  اسالمی-ایرانی  شهرسازی  دیرین  سنت 
از  مانده،  باقی  کاماًل  اقتصادی  و  اجتماعی  پویایی  مدنی، 
نظرگاه منظر صوتی مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش 
حاضر در پی شناسایی تأثیر کالبد و ویژگی های فضایی در 
منظرهای صوتی فضاهای شهر اسالمی و به طور اخص 
راستا پرسش های  این  تبریز می باشد. در  بازار  تیمچه های 

بیان نمود: تحقیق پیش رو را می توان به شرح زیر 
در  چگونه  تبریز  بازار  تیمچه های  فضایی  ویژگی های   .1

هستند؟ تأثیرگذار  آن ها  آکوستیکی  رفتار 
2. چه عواملی در مطلوبیت منظرهای صوتی تیمچه های 

بازار تبریز دخیل هستند؟

2. پیشینه تحقیق
دریافتند  آکوستیک  حوزه  متخصصان  اخیر،  دهه های  در 
در  شنیده شده  در صداهای  مطلوبیت  به  رسیدن  برای  که 
مقادیر  و  کیمات  به  توجه  صرفًا  انسان،  زیست  فضاهای 
وابسته به فیزیک صوت کافی نیست و ضروری است در 
کمی صوت،  مقادیر  به  مربوط  استانداردهای  رعایت  کنار 
جریان،  این  طی  در  یابد.  ارتقا  نیز  صوتی  محیط  کیفیت 
 )1993 )شافر5  نهاد  عرصه  به  پا  صوتی  منظر  عبارت 
توسط  درک شده  صداهای  کیفیت  بر  را  اصلی  توجه  که 
مفهوم  به  صوتی  منظر  است.  ساخته  معطوف  انسان ها 
محیط صوتی درک شده و احساس شده توسط انسان هاست 
از  فارغ  )استانداردیزاسیون6 2014(. دغدغه منظر صوتی، 
احساسی صدایی  ادراکی، ذهنی، و  کمیات صوت، کیفیت 
صوتی،  منظر  واقع  در  می شنوند.  شهر  در  افراد  که  است 
پیرامون  شنیداری  محیط  از  انسان ها  که  است  ذهنیتی 
خود دارند. در این مفهوم، منظر صوتی را می  توان معادل 
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نخست صدای  دوره های  در  کرد.  تلقی  منظر7  شنیداری 
شهر به عنوان زائده تلقی می شد، در حالی که در مطالعات 
منظر صوتی، به صدای شهر به مثابه یک منبع اطالعاتی 

ب(.  2014 دیگران  و  )لیو8،  می شود  توجه 
صوتی  محیط  صداهای  صوتی،  منظر  می کند  بیان  شافر 
است که به عنوان نشانه هایی از زندگی اجتماعی و فرهنگی 
 .)1993 )شافر  دارند  حضور  تاریخ  طول  در  جامعه ای  هر 
به کنترل  اتکا  اند  اخیر پژوهشگران دریافته  در سال های 
رو طراحی کلی  از همین  و  نیست  کافی  تنهایی  به  نوفه 
منظر صوتی را مورد توجه قرار داده اند. همین مسئله باعث 
شده است که در زمینه بررسی، ارزیابی، و طراحی صدای 
از  بخشی  صوتی  منظر  گردد.  حاصل  تحوالتی  محیطی 
حوزه مطالعات آکوستیک است در فضاهای شهری مورد 
توجه است )هنگ9 و جیون10 2017(. یانگ11 و کنگ12 
از جمله پژوهشگران حوزه منظر صوتی هستند که در این 
خصوص نظریات مفید و متعددی را ارائه نموده اند. ایشان 
بیان می کنند منظر صوتی در خلق حس قدرتمند از زمان، 
فضا و زمینه بسیار تأثیرگذار است. چرا که از دیدگاه ایشان، 
و  منطقی  نه  و  است  احساسی  محیط  یک  صوتی  منظر 

فکری )یانگ و کنگ 2005(.
دیدگاهی  با  شهر  صدای  به  صوتی،  منظر  مطالعات  در 
مثبت گرا برخورد می شود؛ بر خالف رویکردهای گذشته 
منفی  دیدگاهی  و  بوده  استوار  نوفه شهری  کنترل  بر  که 
در  واقع  در   .)2013 دیگران  و  )داویس13  داشتند  نگرانه 
که  داده  رخ  تحولی  و  تغییر  شهر،  صدای  مطالعه  حوزه 
صدای محیط را به مثابه »منبع« تلقی می کند نه به عنوان 

الف(.   2014 دیگران  و  )لیو  »زایده« 
منظر صوتی با ادارک انسان از محیط صوتی معنا می باید 
و این معنا همواره در ارتباط تنگاتنگ با ویژگی های بستر، 
)براون14  می باشد  خاص  فعالیت  و  مکان  زمان،  یعنی 
2010؛ براون 2011؛ ماکیولویس15 و دیگران 2016(. در 
خصوص حضور صداهای نمادین در شهرها و تأثیر آن در 
شهروندان، مطالعات کوربین16 جالب توجه است که مورد 
است.  پذیرفته  انجام  فرانسه  در  کلیسا  زنگ های  صدای 
نتایج تحقیقات وی حاکی از آن است که شنیدن صدای 
احساس سرخوشی،  بروز  سبب  شهر،  در  کلیساها  ناقوس 
غرور مدنی و حس تعلق اجتماعی می گردد )تامپسون17 

 .)2002
صوتی  منظر  و  صداها  که  سودمندی  مطالعات  جمله  از 

است،  داده  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  بعد  از  را  شهرها 
مطالعات فوجیموتو18 در ژاپن است که بیان می کند بستر 
اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، سبب بروز قواعد مشترکی 
)هیراماتسو19  می گردد  صوتی  منظر  ادراک  نحوه  در 
منظر  می کند  اذعان  نیز  تراکس20  همچنین   .)1993
ذهنی  و  شخصی  تفسیرهای  واجد  منظر،  همانند  صوتی 
جوامع  و  گروه ها  افراد،  ادراک  نحوه  پیمایش  با  که  است 
.)2005 دیوبویس22  و  )رایمبالت21  است  بررسی  قابل 

از  ادارک  این میان عالوه بر ویژگی های صدا، نحوه  در 
باشد.  می  نیز  محیطی  عوامل  تأثیر  تحت  صوتی  منظر 
بین حواس  تناتنگ  ارتباط  مبین  و کنگ  یانگ  مطالعات 
بصری و شنوایی و تأثیرپذیری این دو حس از یکدیگر است 
بوتلدورن26   .)2004 راگورا25  و  دسی24،  )اسکیودو23، 
مؤثر  عوامل  داده،  انجام  که  گسترده ای  تحقیقات  طی 
در ادراک صداهای محیطی را به این شرح بیان می کند: 
موقتی،  محتوای  صدا،  اطالعاتی  محتوای  صدا،  بلندی 
حضور  معماری،  و  منظر  محیط،  روشنایی  منابع،  محل 
افراد در فضا، عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و بوهای 
حاضر در فضا و عوامل شخصی شامل فعالیت ها و اهداف 
حضور در فضا، ویژگی های فردی و و ضعیت روانی فرد )د 
کانسل27 و بوتلدورن 2010(. رایکتاریکووا28، ورمیر29، و 
دومکا30 پژوهشگران بلژیکی به این نکته تأکید کرده اند 
که مفهوم متبادر از منظر صوتی، نه تنها در گرو متغیرهای 
کّمی آکوستیکی است، بلکه بسته به اطالعات و داده های 
معنایی نیز می باشد )رایکتاریکووا، ورمیر، و دومکا 2008(.

چنانچه در شمار بسیاری از تحقیقات مورد تأکید قرار گرفته 
است؛ توجه به رابطه بین تراز فشار صوت و آسایش صوتی 
)بورا31 2014؛ اونسون32، راناس33، و فایری34 2016؛ 
گوزالو35 و دیگران 2015؛ هنگ و جیون 2015(، ارتباط 
بین حضور منابع صوتی و ترجیحات صوتی افراد )هرمیدا36 
و پاوون37 2019؛ منگ38، سان39، و کنگ 2017؛ پرز 
و  ژانگ43،  2018؛  ریوییز42  و  توریجا41،  مارتنیز40، 
و  آکوستیکی فضا  رفتار  بین  رابطه  نیز  و  دیگران 2018( 
یانگ،  کنگ 2018؛  و  )لیو  منظر صوتی  دلپذیری  میزان 

کنگ، و کیم44 2017( می باشد.

3. مبانی نظری
مؤلفه پایه در مطلوبیت منظر صوتی آسایش صوتی است. 
این مؤلفه در ارتباط مستقیم با بلندی صدای محیط قرار 
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که  ادارکی  مؤلفه ای  درک شده،  صدای  بلندی  می گیرد. 
تراز  اندازه  است.  صوت45  فشار  تراز  آن  فیزیکی  معادل 
فشار صوت در فضا به دو متغیر وابسته است؛ شدت صدای 
نحوه  و  در محیط،  واقع شده  منبع صوتی  توسط  تولیدشده 
رفتار  صوتی.  امواج  با  مواجهه  در  فضا  آکوستیکی  رفتار 
آکوستیکی بدین معناست که فضای مورد نظر تا چه حدی 
سبب تشدید یا تضعیف امواج صوتی می گردد. در بعضی از 
مواقع رفتار آکوستیکی به گونه ای است که بازگشت متناوب 
امواج صوتی سبب تقابل موج ها شده که همین امر موجب 
تضعیف شدت صوتی می گردد46. در برخی شرایط نیز امواج 
صوتی با هم تداخل دارند که سبب می گردد صوت تشدید 
شود. در واقع بسته به ویژگی های محیطی فضا این برخورد و 
تداخل می تواند به صورت های مختلفی انجام پذیرد و سبب 
تشدید و یا تضیف صدا گردد )ستیوواتی47، هاردیمان48، و 
پیوروانتو49 2019(. مؤلفه ای که تا حد زیادی می تواند رفتار 
آکوستیکی فضا را مشخص کند؛ زمان واخنش50 می باشد. 

زمان واخنش مدت زمانی است که پس از قطع منبع صدا، 
تراز  )قیابکلو 1397(.  افت کند   dB60 تراز فشار صوت 
فشار صوت و زمان واخنش دو متغیر اندازه ای آکوستیکی 
می کنند.  مشخص  را  فضاها  آکوستیکی  رفتار  که  هستند 
این دو متغیر که در مطلوبیت صوتی نیز از اهمیت و درجه 
تأثیر باالیی برخورداند، متأثر از هندسه فضا هستند (یانگ، 

کنگ، و کیم 2017(.
عوامل  به  وابسته  شهری  محیط های  آکوستیکی  رفتار 
متعدی است؛ از جمله فرم و جنس مصالح به کار رفته در 
محیط های انسان ساخت، عناصر واقع شده در فضا، و مهم 
تر از همه هندسه و ویژگی های فضایی محیط های شهری. 
میادین،  خیابان ها،  در  متعددی  مطالعات  راستا  همین  در 
در  اثرگذار  شاخص های  برای کشف  بافت های شهری  و 
بر  شده اند.  انجام  شهری  محیط های  آکوستیکی  رفتار 
اساس نتایج این تحقیقات، عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی 
فضاهای شهری را می توان طبق جدول 2 خالصه کرد.

جدول 1. عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی فضاهای خردمقیاس شهری

منبعمعیارشاخص

خصوصیات متریک

)النگ51 2005(حجم
)لیو و کنگ 2018(ابعاد و اندازه

)د ال پریدا52، و دیگران 2019(تناسبات فضایی
)لیو و کنگ 2018(محصوریت

پوسته ها

پوسته افقی )کف(
مصالح

)هورنیکس53 2016(
هندسه

پوسته های عمودی 
)جداره ها(

مصالح
هندسه

موانع فیزیکی

)آریزا ویالوردا54، جیمنز هورنرو55، و د راوه56 2014(ابعاد و اندازه
)هورنیکس 2009(مصالح

)یانگ و دیگران 2017(موقعیت قرارگیری نسبت به منبع صوتی و شنونده

منابع صوتی
)ژانگ و دیگران 2018(شدت صدا

)موریالس57، اسکوبار58، و گوزالو59 2013(طیف فرکانسی

و  فضاها  آکوستیکی  رفتار  نحوه  آنکه  برای  واقع  در 
تراز  می توان  شود؛  روشن  آن  در  اثرگذار  مؤلفه های 
پایه  متغیرهای  به عنوان  را  واخنش  زمان  و  صوت  فشار 
اندازه گیری کرده و برمبنای شاخص های مشخص شده در 

داد. انجام  را  الزم  تحلیل های   2 جدول 
به  پرداختن  و  فضاها  آکوستیکی  رفتار  بررسی  کنار  در 
شدن  مشخص  فضاها،  در  موجود  صدای  ذاتی  ماهیت 
ارزیابی های  اساس  بر  صوتی  منظر  دلپذیری  و  مطلوبیت 
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ذهنی و ادراکی انجام می پذیرد. برای ارزیابی ادراک افراد 
از منظر صوتی پرکاربردترین روش، استفاده از پرسشنامه 
می باشد )ژائو60 و دیگران 2018(. در اغلب پرسشنامه ها از 
آزمون شوندگان خواسته می شود منظر صوتی پیرامون خود 
توصیفگرهای  کنند.  توصیف  صوتی  توصیفگرهای  با  را 
منظر صوتی61 معیارهایی هستند برای بیان این که مردم 
چگونه محیط آکوستیک را درک می کنند )وان کمپن62 
منظر صوتی،  توصیفگرهای  بر  2014(. عالوه  دیگران  و 
ترجیحات صوتی دیگر مؤلفه ادارکی است که تأثیر به سزا 
منظور  دارد.  میزان مطلوبیت منظرهای صوتی فضاها  در 
تلقی شدن  یا خوشایند  و  آزاردهنده  ترجیحات صوتی،  از 
)لیو  فضا شنیده می شوند  در  که  است  تک تک صداهایی 
و کنگ 2016(. در واقع این مؤلفه مشخص می کند که 
افراد در هر فضا ترجیح می دهند چه صدایی را بشنوند یا 

نشنوند.
واخنش  زمان  و  صوت  فشار  تراز  نیز  حاضر  پژوهش  در 
کردن  مشخص  برای  آکوستیکی  پایه  متغیر  دو  به عنوان 
رفتار آکوستیکی فضاهای مورد مطالعه سنجش می گردد. 
برای مشخص کردن میزان مطلوبیت ادراکی منظر صوتی 
نیز با بهره گیری از پرسشنامه، توصیفگرهای منظر صوتی 

و ترجیحات صوتی فضاها ارزیابی خواهند شد.

4. روش  انجام تحقیق و جمع آوری اطالعات
1-4. روش تحقیق

بین  موجود  احتمالی  رابطه  کشف  پی  در  حاضر  پژوهش 
مؤلفه های ادراکی و ویژگی های فیزیکی صدا در راستای 
تبریز  بازار  تیمچه های  در  صوتی  منظر  مطلوبیت  تبیین 
جمع آوری  برای  نیاز  هدف،  این  به  نیل  برای  می باشد. 
تلفیق  نهایت  داده های کّمی و کیفی، تحلیل عقلی و در 
و هدف  ماهیت موضوع  به  توجه  با  لذا  دارد.  آن ها وجود 
تحقیق، برای انجام این پژوهش، اتخاذ روش کّمی-کیفی 

می گردد. پیشنهاد  بهینه  روش  به عنوان 
داده های تحقیق، به طور کلی در دو دسته کّمی و کیفی 
نحوه جمع آوری هر دو قسم  قابل دسته بندی هستند که 
تراز  است.  پذیرفته  صورت  تجربی  صورت  به  داده ها  از 
ارزیابی شده  کّمی  مؤلفه  دو  واخنش،  زمان  و  فشار صوت 
دوربین  از  استفاده  با  فشار صوت  تراز  است.  پژوهش  در 
 B&K صوت سنج  با  واخنش  زمان  و  آکوستیکی63 
است.  شده  برداشت  فرکانس ها  تفکیک  به   226064

در  حاضر  افراد  ادراکی  وضعیت  ارزیابی  کیفی،  داده های 
فضا از منظر صوتی است که از طریق پرسشنامه جمع آوری 

است. شده  تحلیل  و 
از  ذهنی  ارزیابی  به  تحقیق،  در  استفاده  مورد  پرسشنامه 
آسایش صوتی، میزان بلندی صدا، نحوه توصیف منظرهای 
صوتی و ترجیحات صوتی افراد حاضر در تیمچه ها پرداخته 
است. تحلیل های آمارِی مستخرج از پرسشنامه ها، گویای 
افراد  دیدگاه  از  تیمچه ها  صوتی  منظر  ادارکی  وضعیت 
است که در تطبیق با تحلیل وضعیت آکوستیکی تیمچه ها 
قرار می گیرد. در این مرحله مشخص می گردد که مقادیر 
رفتار  نشانگر  که  واخنش  زمان  و  فشار صوت  تراز  عینی 
آکوستیکی تیمچه ها است، با ارزیابی ذهنی افراد از آسایش 
حد  چه  تا  صوتی  منظر  کیفیت  و  صدا  بلندی  صوتی، 
مطابق است. همچنین روشن می گردد تطابق و یا عدم 
تطابق احتمالی و به طور کلی عوامل دخیل در مطلوبیت 
منظرهای صوتی تیمچه های بازار تبریز، تحت تأثیر چه 
عواملی قرار گرفته است. مدل تحقیق در تصویر شماره 1 

نشان داده شده است. 
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تصویر 1. مدل تحقیق
2-4. موقعیت مورد مطالعه

بازار تبریز از دیرباز به علت نقش برجسته ای که در روابط 
تجاری بین الملل ایفا می نموده؛ از اهمیت واالیی برخوردار 
بوده و می باشد. عالوه بر این به لحاظ ویژگی های معماری، 
کیفیات  و  ویژگی ها،  فضا،  گونه شناسی  کاربری ها،  تنوع 
استخوان بندی  و  ساختار  در  که  نقشی  و  خاص  محیطی 
شمار  به  منحصربه فرد  فضایی  می کند؛  ایفا  تبریز  شهر 
می رود. از دیدگاه منظر صوتی نیز بازار تبریز ویژگی های 
خاصی دارد. یکی از عواملی که ممتاز بودن منظر صوتی 
این فضای شهری را مشخص می کند؛ عدم حضور ترافیک 
شهری و نوفه آن در بازار است که گسترده بودن و پهنه 
وسیع آن سبب شده که فضاهای مرکزی عاری از هرگونه 
غالب  منابع صوتی  باشند.  معمول شهرهای صنعتی  نوفه 
در  انسانی  همهمه صداهای  عمومًا  مختلف،  فضاهای  در 

تصویر  می باشد.  تیمچه ها  جمله  از  سرپوشیده  فضاهای 
و  در شهر  را  تبریز  بازار سرپوشیده  قرارگیری  موقعیت   2

نسبت آن به خیابان های اصلی مجاور نشان می دهد.

تصویر 2. موقعیت قرارگیری بازار سرپوشیده تبریز در شهر
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3-4. انتخاب فضاهای مورد مطالعه
بازار  در  که  هستند  فضایی  گونه های  از  یکی  تیمچه ها 
تبریز واقع شده اند و سه مورد از آن ها به عنوان نمونه های 
موردی برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده اند. انتخاب 
انجام پذیرفته  تیمچه های مورد مطالعه بر اساس دو مبنا 
است. نخست آن که تیمچه های مورد نظر به لحاظ فاصله 
از خیابان های پرازدحام مجاور وضعیت متفاوتی داشته باشند 
تا اثر احتمالی همجواری و صدای خیابان در آن ها بررسی 
شود. دومین مبنای انتخاب، شاخص حجم می باشد. طبق 

نظریات سابین65 و ایرینگ66 -که از پایه گذاران معادالت 
از  حجم،  شاخص  می باشند-  آکوستیک  و  صوت  کّمی 
می باشد.  آکوستیک  مطالعات  شاخص های  اصلی ترین 
انتخاب  بزرگ  و  با حجم کوچک، متوسط  تیمچه  لذا سه 
شده اند؛ تیمچه مظفریه با حجم باال در قلب بازار، تیمچه 
امیر با حجم میانه در حوزه باالفصل خیابان، و تیمچه امیر 
شمالی با حجم پایین و در موقعیت میانه نسبت به خیابان. 
در تصویر 3 موقعیت قرارگیری سه تیمچه و در جدول 2 
ویژگی های کالبدی و محیطی آن ها قابل مشاهده است.

تصویر 3. موقعیت قرارگیری سه تیمچه مورد مطالعه در بازار بزرگ تبریز

ابعادمقطعپالن و موقعیت های اندازه گیریموقعیت در بازار

ن(
تیمچه امیر شمالی )حجم پایی

طول 16/5 متر
عرض 7/5 متر
ارتفاع 10 متر

مصالح تشکیل دهنده میزان الحاقاتحجم
میزان روشناییکاالی عرضه شدهمیزان تراکم جمعیتجداره ها

مطلوبجواهرات و فرشکمآجر با بندکشی گچیمیانه1238 مترمکعب
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جــدول 2. ویژگی هــای کالبــدی و محیطــی تیمچــه هــای مــورد مطالعــه )مأخــذ نقشــه هــا: مهندســین 
مشــاور عمــارت خورشــید(

4-4. جمع آوری اطالعات
1-4-4. برداشت داده های عینی

در تحقیق حاضر، تراز فشار صوت و زمان واخنش به عنوان 
مؤلفه های اندازه ای آکوستیکی مورد ارزیابی قرار گرفته اند 

که در ادامه نحوه برداشت هر یک تشریح می گردد.
)SPL( تراز فشار صوت * 

تراز فشار صوت، به لحاظ فیزیکی، اندازه لگاریتمی فشار 
صوت مؤثر صدا نسبت به اندازه مرجع می باشد )فارینا67 

2013(. اندازه مرجع، مجموعه آستانه شنوایی انسان برای 
فشار  تراز  می باشد.  هرتز  هزار  بسامد  در  جوان  فرد  یک 
ارتباط  در  صدا  بلندی  مفهوم  با  ادراکی،  لحاظ  به  صوت 
اندازه گیری  برای  پژوهش  این  در   .)2005 )النگ  است 
 100  ACAM آکوستیکی  دوربین  از  صوت  فشار  تراز 
دقیقه ای  یک  برداشت های  در   Acoustic Camera
تصویربرداری صوتی سه تیمچه مورد مطالعه و اندازه گیری 

این فضاها استفاده شده است. تراز فشار صوت در 

ابعادمقطعپالن و موقعیت های اندازه گیریموقعیت در بازار

ن(
تیمچه امیر شمالی )حجم پایی

طول 24 متر
عرض 17 متر
ارتفاع 13 متر

مصالح تشکیل دهنده میزان الحاقاتحجم
میزان روشناییکاالی عرضه شدهمیزان تراکم جمعیتجداره ها

متوسططال و جواهراتزیادآجر با بندکشی گچیکم ترین5300 مترمکعب

ابعادمقطعپالن و موقعیت های اندازه گیریموقعیت در بازار

ن(
تیمچه امیر شمالی )حجم پایی

طول 65 متر
عرض 10 متر
ارتفاع 13 متر

مصالح تشکیل دهنده میزان الحاقاتحجم
میزان روشناییکاالی عرضه شدهمیزان تراکم جمعیتجداره ها

مطلوب و شکیلفرش نفیسمیانهآجر با بندکشی گچیبیش ترین8450 مترمکعب
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)RT( زمان واخنش * 
زمان واخنش نیز در نقاط مرکزی تیمچه ها به تفکیک طیف 
فرکانسی سنجش شده و عوامل که در رفتار آکوستیکی هر 
فضا به طریقی دخیل هستند؛ در هر یک از تیمچه ها به 
صورت مجزا شناسایی شده است. برای اندازه گیری زمان 
واخنش، از مجموعه بلندگوی چندوجهی68، آمپلی فایر69 

و صوت سنج B&K2260 استفاده شده است.

2-4-4. برداشت داده های ذهنی
از  صوتی  منظر  ذهنی  مؤلفه  چهار  حاضر،  تحقیق  در 
شده  ارزیابی  لیکرت  تایی   5 طیف  در  پرسشنامه  طریق 
است که عبارتند از بلندی صدا، آسایش صوتی، ترجیحات 
صوتی، و توصیفگرهای منظر صوتی که خود شامل هفت 
که شامل  منظر صوتی  توصیفگرهای  توصیفگر می باشد. 
جالب  از  عبارتند  هستند،  هم  با  متضاد  جفت صفت های 
 / خوشایند  بیزارکننده،   / دوست داشتنی  خسته کننده،   /
ناخوشایند، قشنگ / زشت، امن )آسودگی( / ناامن )ترس(، 
انرژی بخش / کسل کننده، پژواک / میرا. ارزیابی افراد از 
به خصوص،  نشنیدن یک صدای  یا  شنیدن  برای  رغبت 
خوشایند،  خوشایند،  )خیلی  گزینه ها  بین  زدن  عالمت  با 
معمولی، آزاردهنده، و خیلی آزاردهنده( در مقابل هر منبع 
هر  صوتی  ترجیحات  نشانگر  که  می گیرد  صورت  صوتی 

می باشد. تیمچه 
روائی پرسشنامه با پیش آزمونی با تعداد 40 نمونه بررسی و 
آلفای کرونبخ 0/913 محاسبه شده است. تعداد افرادی که 
در هر فضا )هر تیمچه( پرسشنامه را پر کرده اند؛ با استفاده 
افراد مقرر شده  از جدول مورگان در ساعت پیک حضور 
است. ساعت پیک با حضور محقق در محل و مشاهده و 
پرسش از کسبه بازار مشخص شده است.  بدین ترتیب در 
تیمچه مظفریه )فضای بزرگ( 32 نفر، تیمچه امیر )فضای 
میانی( 21 نفر و تیمچه امیر شمالی )فضای کوچک( 15 

نفر مورد آزمون قرار گرفته اند.

5. تحلیل داده ها
اساس  بر  پژوهش  این  شد؛  گفته  پیش تر  که  همان طور 
ارزیابی های عینی ذهنی انجام پذیرفته است. اذا در ادامه، 

تحلیل می گردد. تفکیک  به  و ذهنی  عینی  داده های 
1-5. تحلیل داده های عینی

به عنوان  واخنش  زمان  و  صوت  فشار  تراز  مؤلفه  دو 

مظفریه  و  امیر  شمالی،  امیر  تیمچه  سه  عینی  متغیرهای 
اندازه گیری شده اند که اطالعات و تحلیل های مربوط به 

می گردد. تشریح  ادامه  در  هریک 

1-1-5. تراز فشار صوت
تمیچه ها در چهار  از  تراز فشار صوت در هر یک  مقادیر 
اکوستیکی  دوربین  توسط  مرکزی  و  محوری  نقطه 
قابل  مختلف  فرکانس های  در  که  است  اندازه گیری شده 
ساعات  در  صوت  فشار  تراز  اندازه گیری  است.  بررسی 
پیک روزهای غیرتعطیل انجام شده است. در تیمچه امیر 
شمالی در تاریخ 24 تیر 1398 از ساعت 12 ظهر تا 14 
بعد از ظهر اندازه گیری تراز فشار صوت انجام شده است. 
در تیمچه امیر در تاریخ 25 تیر 1398 از ساعت 11 قبل 
تاریخ  از ظهر و در تیمچه مظفریه در  بعد  تا 13  از ظهر 
از  بعد   13 تا  ظهر  از  قبل   11 ساعت  از   1398 تیر   21
اندازه گیری شده است. در هر یک  ظهر تراز فشار صوت 
تفکیک  به  فشار صوت  تراز  میانگین  مقادیر  تیمچه ها  از 
فرکانس محاسبه شده و نمودارهای هر یک در تطبیق آن 
با نمودار نرمال همترازی بلندی صدا70 )بار71 و باکلی72 
2011( ترسیم شده است. گراف های مربوط به نمودارهای 
 ،)B( امیر ،)A( تراز فشار صوت در سه تیمچه امیر شمالی
قالب  در  همترازی صدا  نمودار  به  نسبت   )C( مظفریه  و 

است. ترسیم شده   4 تصویر 

 ،)B( امیــر ،)A( تصویــر 4. تــراز فشــار صــوت در تیمچــه امیــر شــمالی
و مظفریــه )C( نســبت بــه نمــودار همتــرازی صــدا
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تطبیق نمودار میانگین مقادیر تراز فشار صوت در تیمچه 
نشان  صدا  بلندی  همترازی  نرمال  نمودار  با  شمالی  امیر 
می دهد که صداهای زیرتر از 100 هرتز و بم تر از 9 هزار 
صدای  شدت  کلی  حالت  در  نیستند.  شنیدن  قابل  هرتز 
شنیده شده در این تیمچه پایین و کمتر از 40 فون است و 
تنها در بازه 450 تا 900 هرتز تا حدود 43 فون می رسد. 
هرتز   600 فرکانس  به  متعلق  فشار صوت  تراز  بیشترین 
است که مقداری برابر با 44 دسی بل را شامل می شود. این 
میزان صدا حالتی بین صدای ناحیه مسکونی بدون ترافیک 
)قیابکلو 1397( است که نشان می دهد  آرام  و جوی آب 

تیمچه امیر شمالی فضایی آرام به شمار می رود.
از تطبیق فوق مشخص می گردد در تیمچه امیر صداهای 
زیرتر از 80 هرتز شنیده نشده و بازه های  80 تا 100هرتز 
و 7 هزار تا 10 هزار به سختی شنیده می شوند. بیشترین 
شدت صدا در بازه 400 تا 1200 شنیده می شود که میانه  
فون   38 تا   40 بین  و  بوده  انسانی  گفتار  به  مربوط  بازه 
صدای  نیز  تیمچه  این  در  می شود  مشاهده  لذا  می باشد. 
در  می باشد.  افراد  کردن  به صدای صحبت  مربوط  غالب 
بیشترین حالت، تراز فشار صوت 47 دسی بل و متعلق به 
فرکانس 500 و 600 می باشد که بسیار مشابه به فضاهایی 
است که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت. تیمچه امیر نیز 
به لحاظ آسایش صوتی در زمره فضاهای آرام )همان( به 

می رود. شمار 
صداهای  می دهد  نشان  همچنین  تطبیقی  نمودار  این 
شنیده شده در تمیچه مظفریه به غیر از فرکانس های پایین 
تر از 100 هرتز، در محدوده شنوایی انسان قرار دارند؛ هر 
چند در بازه 100 تا 150 و 7هزار تا 10هزار هرتز به سختی 
انسانی  همهمه  محیط،  در  غالب  می شوند. صدای  شنیده 
شدت های  بیشترین  می شود  مشاهده  نتیجه  در  و  است 
تا 1200  به فرکانس های 660  صدای شنیده شده مربوط 
هرتز است و دو قله در محدوده فرکانس 500 و 600 و 
فرکانس 1000 هرتز دارد. با این حال، بیشترین مقدار تراز 
فشار صوت که 49 دسی بل است مربوط به فضاهای آرام 
و آسوده )همان( بوده و شدت صدایی مشابه به یک جوی 

آب آرام )همان( دارد.

2-1-5. زمان واخنش
اندازه گیری زمان واخنش به دو علت در روزهای تعطیل 
انجام شده است. نخست به دلیل این که صدای با شدت 

باال در محیط ایجاد می کند؛ برای رعایت موازین اخالقی 
خالی  ساعات  در  شهروندان  برای  مزاحمت  ایجاد  عدم  و 
اینکه  علت  به  دوم  است.  شده  اندازه گیری  جمعیت  از 
به عنوان  بازار  کار  ساعات  در  اشیا  سایر  و  جمعیت  حضور 
مانع صوتی عمل می کنند؛ جهت روشن شدن رفتار محیط 
واخنش  زمان  اندازه گیری  صوتی  موانع  از  عاری  کالبدی 
اندازه گیری زمان  انجام پذیرفته است.  در روزهای تعطیل 
با  امیر، و مظفریه  امیر شمالی،  واخنش در هر سه تیمچه 
آبان  با مراجع ذی ربط در روز جمعه، تاریخ 10  هماهنگی 

است. گرفته  صورت   1398
مرکز  منبع  استقرار  محل  امیرشمالی،  تیمچه  در  صوتی 
تیمچه است و یک اندازه گیری در فاصله کم از منبع صوتی 

است. گرفته  انجام 

تصویــر 5. موقعیــت قرارگیــری بلندگــو )M( و میکروفــن )S( در تیمچــه 
ــمالی امیر ش

تصویر 6 که مقادیر زمان واخنش تیمچه امیرشمالی در شدت 
باال و پایین صوت نشان می دهد؛ حاکی از یک الگوی نسبتًا 
ثابت است. صداهای بم و زیر بیش از همه تضعیف شده اند. 
فرکانس های میانی نیز مقادیر تقریبًا برابری دارند. به غیر 
از فرکانس 500، 4000، و 5000 هرتز در شدت پایین صدا 
تضعیف  توأمان  تأثیر  دهد.  نشان می  را  تشدید  پدیده  که 
ویترین های  و  سقف  پوشش دهنده  گنبدهای  توسط  صدا 
بودن  افزایشی  یا  کاهشی  نامنظِم  روند  در  را  شیشه ای 
اندازه گیری  اگر  واقع  در  کرد.  مشاهده  می توان  نمودارها 
زمان واخنش قبل از اینکه ویترین های شیشه ای به تیمچه 
دست نخورده  و  خالص  فرم  می گرفت؛  انجام  شوند  الحاق 
واخنش  زمان  از  منظمی  نمودار  تیمچه سبب شکل گیری 
در طیف فرکانسی می شد که روند کاهشی یا افزایشی قابل 

پیش بینی با کاهش و یا افزایش فرکانس ها داشت.
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تصویر6. زمان واخنش در تیمچه امیر شمالی

امیر  در جدول 3 عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی تیمچه 
است. شمالی ذکر شده 

جدول 3. عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی تیمچه امیر شمالی

رفتار گنبد کالن مقیاسی که  بررسی  برای  امیر،  تیمچه  در 
سقف تیمچه را پوشش می دهدY یک اندازه گیری در مرکز 

این تیمچه انجام گرفته است.
تصویــر 7. موقعیــت قرارگیــری بلندگــو )M( و میکروفــن )S( در تیمچــه 

میر ا

فرم
پراکندگی  امواج صوتی  به سبب شکستگی پوستهطاق نماهای جداره

رفتار به مثابه کاواک و حبس امواج صوتیپوشش سقف با گنبدهای خردمقیاس

پوسته ها

کف
جذب نسبی امواج صوتیمسطحهندسه

ضریب جذب بین 0/02 تا 0/07 73بتنمصالح

جداره
پراکندگی  امواج صوتی به سبب شکستگیدارای شکستگیهندسه

ضریب جذب بین 0/08 تا 0/24آجر با بندکشی گچیمصالح

موانع فیزیکی

انعکاس امواج صوتیویترین های شیشه ای
ضریب جذب بین 0/30 تا 0/02

فرش دپوشده در مرکز
جذب امواج صوتی

ضریب جذب بین 0/49 تا 0/70

ثابتهمهمه انسانی در وضعیت عادی بازارمنبع صوتی غالب
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تصویر 8. زمان واخنش در تیمچه امیر

امیر  در جدول 4 عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی تیمچه 
می گردد. مشاهده 

امواج صوتی و در  به طور کلی نقش کاواک ها در حبس 
ابعاد  که  است  مؤثر  زمانی  محیط،  تضعیف صدای  نتیجه 
کاواک  فرم  که  زمانی  باشند.  داشته  به خصوصی  فرم  و 
رفتار  دارد  احتمال  است؛  وسیع  آن  ابعاد  و  منظم  کاماًل 
غیر قابل پیش بینی در مواجهه با امواج صوتی بروز دهد. این 
است.  مشاهده  قابل  نیز  امیر  تیمچه  گنبد  مورد  در  پدیده 
همان طور که تصویر 8 نشان می دهد؛ الگوی منظمی در 
تضعیف یا تشدید صدا در طول فرکانس ها و در شدت های 
مختلف دیده نمی شود. البته در کنار فرم و ابعاد گنبد، این 
مقادیر تا حدی زیادی از ویترین های برآمده در تیمچه، که 
پوشش شیشه ای دارند؛ تأثیر پذیرفته است. به طوری که 
مشاهده می شود نمودار در برخی فرکانس ها دارای قله بوده 

و در برخی دیگر برابر با صفر می باشد.

جدول 4. عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی تیمچه امیر

پراکندگی  امواج صوتی و تشدید صوتپوشش سقف با یک گنبد کالن مقیاسفرم

پوسته ها

کف
جذب نسبی امواج صوتیمسطحهندسه

ضریب جذب بین 0/02 تا 0/07بتنمصالح

جداره
پراکندگی  امواج صوتی به سبب شکستگیدارای شکستگیهندسه

ضریب جذب بین 0/08 تا 0/24آجر با بندکشی گچیمصالح

موانع فیزیکی

انعکاس امواج صوتیویترین های شیشه ای

ضریب جذب بین 0/30 تا 0/02همهمه انسانی در وضعیت عادی بازار

ثابتبلندگوی B&K در سنجشمنبع صوتی غالب

در تیمچه مظفریه استقرار منبع صوتی در مرکز بوده و به 
انجام  ابعاد بزرگ تیمچه، در دو نقطه صوت سنجی  علت 

است. گرفته 
تصویــر 9. موقعیــت قرارگیــری بلندگــو )M( و میکروفــن )S( در تیمچــه 

یه مظفر
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تأثیر  صوتی،  منبع  از  باالفاصله  موقعیت  اندازه گیری  در 
همزمان کاواک ها و حفره های پوشاننده سقف و سطح وسیع 
گنبد  پایین،  در شدت  می شود.  مشاهده  پوسته  شیشه های 
انکعاس های سطوح شیشه ای  به حذف  قادر  تیمچه  مرکز 
بوده و زمان واخنش صفر می باشد. ولی در حالتی که شدت 
حجم  اثر  نمی تواند  افقی  پوسته  حفره های  باالست؛  صدا 
کند.  تضعیف  را  شیشه ای  سطوح  از  صوتی  بازگشت های 
تصویر 10 نشان می دهد که شیشه حجرات به چه صورت 

اثرگذار است. در مقادیر زمان واخنش 
با فاصله گرفتن از منبع صوتی، تأثیر حبس فرکانس توسط 

فرم های پوشش سقف بر انعکاس جداره ها غلبه کرده در 
در شدت باال و پایین زمان واخنش به صفر می رسد.

را  مظفریه  تیمچه  سقف  که  خردمقیاسی  گنبدهای  فرم 
تا حد  انتظار می رود  به گونه ای است که  پوشش می دهد، 
آن ها  از طریق حبس  امواج صوتی  باعث تضعیف  زیادی 
سطح  از  توجهی  قابل  سهم  پوشش  علت  به  ولی  گردد. 
جداره با شیشه، مشاهده می شود که در موقعیتی که فاصله 
گیرنده صدا از منبع صوتی کم است؛ مدت زمان واخنش 
مقادیر قابل توجهی است و بالتبع پژواک در فضا می تواند 

گردد. احساس 

تصویر 10. زمان واخنش در تیمچه مظفریه در دو موقعیت اندازه گیری

در جدول 5 عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی تیمچه مظفریه مشاهده می گردد.

جدول 5. عوامل مؤثر بر رفتار آکوستیکی تیمچه مظفریه

رفتار به مثابه کاواک و حبس امواج صوتیپوشش سقف با گنبدهای خردمقیاسفرم

پوسته ها

کف
جذب نسبی امواج صوتیمسطحهندسه

ضریب جذب بین 0/02 تا 0/07بتنمصالح

جداره

پراکندگی امواج صوتی به سبب شکستگیدارای شکستگیهندسه

ضریب جذب بین 0/08 تا 0/24آجر با بندکشی گچیمصالح

انعکاس امواج صوتیصاف و صیقلیهندسه

انعکاس امواج صوتیشیشه )ویترین حجرات(مصالح
ضریب جذب بین 0/30 تا 0/02

فرش دپوشده در مرکزموانع فیزیکی
جذب امواج صوتی

ضریب جذب بین 0/49 تا 0/70

همهمه انسانی در وضعیت عادی بازار بلندگوی منبع صوتی غالب
ثابتB&K در سنجش
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2-5. تحلیل داده های ذهنی
برای  پرسشنامه،  قالب  در  ذهنی  داده های  جمع آوری 
حداکثر تطبیق با شرایط اندازه گیری تراز فشار صوت، در 
انجام   1398 تیر   22 الی   20 مورخ  از  بازار  پیک  ساعات 
شده است. همان طور که پیش تر بیان شد، در این پژوهش 
ادراکی  [یا آهستگی]  بلندی  بر اساس  ارزیابی های ذهنی 
و  صوتی  منظر  توصیفگر  هفت  صوتی،  آسایش  صدا، 

ترجیحات صوتی انجام گرفته است. در جدول 6 میانگین 
امتیازی که آزمون شوندگان در هر تیمچه به آهستگی صدا، 
از  یک  هر  و  منابع صوتی  کلی  مقبولیت  آسایش صوتی، 
توصیفگرهای منظر صوتی اختصاص داده اند؛ قابل مشاهده 
است. در ادامه، مقبولیت منابع صوتی به صورت مجزا در 

می گردد. تشریح  صوتی  ترجیحات  نمودارهای  قالب 

جدول 6. میانگین امتیاز آهستگی صدا، آسایش صوتی توصیف گرهای منظر صوتی به تفکیک تیمچه ها

مقبولیت جالبدوست داشتنیخوشایندقشنگامنانرژی بخشپژواک
منابع 
صوتی

آسایش 
صوتی

آهستگی 
صدا

تیمچه امیر 
شمالی

3/604/273/434/604/404/534/503/374/003/60

3/883/293/833/943/883/823/003/143/673/38تیمچه امیر

تیمچه 
مظفریه

4/004/314/264/424/354/394/203/673/473/03

1-2-5. ترجیحات صوتی
ترجیحات صوتی بدین مفهوم است که افراد در هر فضا، 
بنا به اقتضای زمانی و مکانی، ترجیح می دهند چه صدایی 

را بشنوند و یا نشنوند. در تصویر 11 ترجیحات صوتی افراد 
حاضر در تیمچه های مورد مطالعه بررسی شده است.

)C( و مظفریه ،)B( امیر ،)A( تصویر 11. ترجیحات صوتی در تیمچه امیر شمالی

مطلوب ترین   4/00 امتیاز  با  اذان  شمالی  امیر  تیمچه  در 
شناسایی  نامطلوب ترین   2/86 امتیاز  با  گاری  و  صدا 
زدن  حرف  مطلوبیت  میزان  می شود  مشاهده  شده است. 
با  هم ارزش  و  است  پس زمینه  صداهای  از  کمتر   )3/14(
صدای اخطار )3/23( که از دیگر صدای عالمتی در تیمچه 

است، قرار دارد. میزان آزادهندگی صدای تکان دادن وسیله 
راه  صدای  است.  گاری  صدای  به  نزدیک  بسیار   )2/92(
رفتن )3/60( و همهمه راسته بازار )3/86( به عنوان صدای 

دارند.  هم  به  نزدیک  ارجحیت  پس زمینه 
و  صدا  مطلوب ترین   4/33 امتیاز  با  اذان  امیر  تیمچه  در 
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شناسایی  نامطلوب ترین   2/00 امتیاز  با  موتورسیکلت 
شده است. به دلیل حجم باالی رفت وآمد در تیمچه امیر، که 
از ورودی های بازار تبریز از سمت خیابان محسوب می شود؛ 
صدای حرف زدن )3/14( به مثابه صدای پس زمینه است و 
ارجحیت یکسانی با همهمه راسته بازار )3/15( دارد؛ با این 
بیشتری  نسبت  به  مقبولیت   )3/45( رفتن  راه  حال صدای 
دارد. در تیمچه امیر نیز صداهای عالمتی، تکان دادن وسیله 
)2/71( و گاری )2/79( بعد از موتورسیکلت نامطلوب ترین 

هستند. صداها 
در تیمچه مظفریه اذان با امتیاز 4/26 مطلوب ترین صدا و 
شناسایی  نامطلوب ترین   3/10 امتیاز  با  وسیله  دادن  تکان 
شده است. همهمه راسته بازار در تیمچه مظفریه نسبت به 
دو تیمچه امیر و امیر شمالی بیشتر شینده می شود. چرا که 

از دو سوی تیمچه به دو راسته بازار سراجان و بلورفروشان 
شمار  به  پس زمینه  صداهای  جزو  بنابراین  است.  متصل 
می رود. به علت حضور باالی همیشگی افراد در این تیمچه، 
صدای حرف زدن و راه رفتن نیز زیاد به گوش می رسد و 
در کنار همهمه راسته بازار صداهای پس زمینه این فضا را 
شامل می شوند. امتیازها نیز حاکی از آن است که صداهای 
به صورت یک کل درک شده  تیمچه مظفریه  پس زمینه 
و از مطلوبیت نسبتٌا یکسانی نیز برخوردار هستند. صدای 
فروش چای و غذا )3/79( صدای نشانه ای به شمار می رود 
که پس از اذان، دیگر صدای نشانه ای فضا، تقریبًا خوشایند 
تلقی می گردد. در جدول 7 مطلوب ترین و نامطلوب ترین 
آن ها  خصیصه های  و  مطالعه  مورد  فضاهای  در  صداها 

جمع بندی شده است.

جدول 7. مطلوب ترین و نامطلوب ترین صداها در فضاهای مورد مطالعه و خصیصه های آن ها

مطلوب ترین 
صداها

منشأ منبع 
صوتی

نحوه 
پخشایش 

صدا

معنای 
صدا

آزاردهنده ترین 
صداها

منشأ منبع 
صوتی

نحوه 
پخشایش 

صدا
معنای صدا

تیمچه امیر 
نشانه اینقطه ایآنتروفونیاذانشمالی

عالمتیخطیآنتروفونیگاری

عالمتیخطیآنتروفونییاهلل

عالمتینقطه ایآنتروفونیانداختن وسیله

نشانه اینقطه ایآنتروفونیاذانتیمچه امیر
عالمتیخطیآنتروفونیموتور سیکلت

عالمتیخطیآنتروفونیگاری
عالمتینقطه ایآنتروفونیانداختن وسیله

تیمچه 
مظفریه

نشانه اینقطه ایآنتروفونیاذان
عالمتینقطه ایآنتروفونیانداختن وسیله صدای فروش 

نشانه ایخطیآنتروفونیچای و خوراکی

6. بحث
1-6. تحلیل پیرامون مقادیر تراز فشار صوت

نمودار تراز فشار صوت در سه تیمچه در تطبیق با نمودار 
همترازی صدا حاکی از آن است که به طور روند صعودی 
یا نزولی بودن گراف های تراز فشار صوت در هر سه تیمچه 
در بازه های فرکانسی روند مشابهی دارد. به غیر از تیمچه 
مقادیر  در  قله  دو  دیگر،  تیمچه  دو  بر خالف  که  مظفریه 

فشار صوت  تراز  مقدار  بیشترین  و  دارد  فشار صوت  تراز 
در آن از دو تیمچه امیر و امیر شمالی بیشتر است. تیمچه 
از  باالتر  فرکانس های  در  حجم  کم ترین  با  شمالی  امیر 
600 هرتز کم سروصداترین تیمچه مطالعه شده بوده و در 
تیمچه  دارد.  میانه  وضعیت  هرتز   600 زیر  فرکانس های 
فرکانس های  در  تیمچه مورد مطالعه،  بزرگترین  مظفریه، 
و  فشار صوت  تراز  مقادیر  از 600 هرتز کمترین  پایین تر 
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در فرکانس های باالتر از آن بیشترین را دارد. تیمچه امیر، 
با حجم میانه، در فرکانس های باالتر از 700هرتز وضعیتی 
میانه و در فرکانس های پایین  تر از آن، بیشتر مقادیر تراز 
فشار صوت را نسبت به دو تیمچه دیگر دارد. در واقع رفتار 
هر سه تیمچه، در بازه های قبل و بعد از نقطه پیک، نسبت 
به یکدیگر متفاوت است. اما به طور کلی در هر سه تیمچه 
یا به سختی  صداهای بسیاز زیر و بم شنیده نمی شوند و 
شنیده می شوند. بیشترین مقادیر تراز فشار صوت نیز متعلق 
ذهن  از  دور  مسئله  این  البته  است.  انسانی  گفتار  بازه  به 
نیست؛ چرا که در فضای بازار صدای گفتگو و همهمه بر 
سایر صداها غلبه دارد. در حالت کلی هر سه تیمچه جزء 

فضاهای آرام و آسوده به شمار می روند.
2-6. تحلیل پیرامون مقادیر زمان واخنش

رفتار  روی  بر  فضاها  حجم  تأثیر  بررسی  طرفی،  از 
از اهداف  به ویژه مقادیر زمان واخنش، یکی  آکوستیکی، 
تحقیق بوده است. تیمچه امیر شمالی )1238 مترمکعب(، 
به  مترمکعب(   8450( مظفریه  و  مترمکعب(،   5300( امیر 
ترتیب تیمچه های با حجم پایین، میانه، و باال هستند که در 
این تحقیق مطالعه شده اند. مقادیر زمان واخنش در تیمچه 
ها، طبق فرمول سابین، رابطه مستقیم با حجم آن ها دارد. 
زمان واخنش در تیمچه امیر شمالی در طیف فرکانسی غالبًا 
بین 2 تا 3 ثانیه، امیر 3 تا 4 ثانیه، و مظفریه بین 7 تا 8 

می باشد. ثانیه 
در نمودارهای مقادیر زمان واخنش در تیمچه امیر شمالی 
چشم  به  چشمگیری  اغتشاش  مختلف،  شدت های  در 
نمی خورد؛ و تقریبًا با افزایش شدت صوت، زمان واخنش 
نیز افزایش یافته است. البته در برخی فرکانس ها، خالف 
این مسئله مشاهده می شود که به دلیل اثر انعکاسی سطوح 

است. شیشه ای 
در تیمچه امیر، گراف های زمان واخنش در شدت ها مختلف، 
از انطباق کمتری برخوردارند. در چند فرکانس، نقطه پیک 
با فاصله زیاد از سایر فرکانس ها وجود دارد که در شدت ها 

مختلف نیز متفاوت است. این مسئله تحت تأثیر فرم عظیم 
کرد  اذعان  می توان  واقع  در  است.  پوشش سقف  گنبدی 
گنبدهای متعدد و ُخردمقیاس تیمچه امیر شمالی، در حبس 
امواج صوتی بهتر از گنبد عظیم تیمچه امیر عمل می کنند. 
خود  فرکانس ها،  برخی  در  امیر،  تیمچه  گنبد  بزرگ  ابعاد 

عاملی برای انعکاس امواج صوتی است.
تیمچه  در  کوچکتر  ابعاد  با  متعدد  گنبدهای  مثبت  تأثیر 
مظفریه نیز قابل مشاهده است. زمانی که فاصله از منبع 
صوتی بیشتر می شود؛ در اثر حفره های سقف، زمان واخنش 
به صفر می رسد. اما وقتی گیرنده صوت در فاصله کم از 
از  بیش  واخنش،  زمان  مقادیر  قرار می گیرد؛  منبع صوتی 
در  باشد،  سقف  در  کاواکی  فرم های  تأثیر  تحت  که  آن 
اثر انکعاس صوت از سطوح شیشه ای بسیار وسیع، مقادیر 
برخوردار  نیز  خاضی  نظم  از  که  می دهد  نشان  را  باالیی 

نیستند.
به نظر می رسد مقادیر زمان واخنش در سه تیمچه مذکور، 
عالوه بر این که تحت تأثیر حجم فضا و مقیاس گنبدهای 
پوشش دهنده سقف باشند، از نسبت های هندسی ابعاد فضا 
امیر  تیمچه  عرض  به  طول  نسبت  می پذیرند.  تأثیر  نیز 
شمالی 2 به 1 و امیر 1/5 به 1 می باشد که فرم هایی ایستا 
در مقایسه با تیمچه مظفریه با نسبت طول به عرض 6/5 
به 1 محسوب می شوند. در واقع تیمچه مظفریه با اینکه 
تناسبات هندسی،  لحاظ  به  اما  است؛  ایستا  ماهیتًا مکانی 
فضایی پویا به شمار می رود. به عبارت دیگر، مقادیر باالی 
زمان واخنش در تیمچه مظفریه، عالوه بر این که از حجم 
می تواند  می پذیرد،  تأثیر  شیشه ای  گسترده  سطوح  و  باال 
تحت تأثیر فرم کشیده و طویل نیز باشد. در واقع می توان 
فضاها،  آکوستیکی  رفتار  بر  اثرگذار  مؤلفه های  در  گفت 
بر »اندازه حجم« می باشد. در جدول 8  »ارجحیت فرم« 
مطالعه شده  تیمچه  سه  آکوستیکی  رفتار  در  مؤثر  عوامل 
قابل مشاهده است در کنار  با یکدیگر  تطبیقی  قیاس  در 
جداول 3 تا 5 پاسخ به پرسش نخست پژوهش می باشد.

مقادیر مؤلفه های صوتیعوامل محیطی مؤثر
SPLRTمصالح پپوسته )جذب یا حجم فضا

انعکاس(
سطوح شیشه ای حفره ها )کاواک(انکسار از لبه ها

)انعکاس(

میانهاحتباس )تضعیف()تضعیف(ثابتکمترینکمترینکمترین امیر شمالی

کمترینانعکاس )تشدید(کاربندی زیادثابتمیانهمیانهبیشترین امیر

بیشتریناحتباس )تضعیف(فاقد کاربندیثابتبیشترینبیشترینمیانهمظفریه
جدول 8. قیاس تطبیقی عوامل مؤثر در رفتار آکوستیکی تیمچه های مورد مطالعه
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مطالعه  مورد  تیمچه  کم سروصداترین  شمالی  امیر  تیمچه 
دو  به  نسبت  نیز  کمتری  واخنش  زمان  مقادیر  و  است 
تیمچه دیگر دارد. در واقع به لحاظ مؤلفه های آکوستیکی، 
در  فشار صوت  تراز  مقادیر  دارد.  را  وضعیت  مناسب ترین 
تیمچه امیر و مظفریه تقریبًا نزدیک به هم است. اما مقادیر 
زمان واخنش مشخصًا در تیمچه مظفریه بیشتر است و به 
و  کّمی  ارزیابی های  اساس  بر  دلیل می توان گفت  همین 
نامناسب ترین  مظفریه،  تیمچه  آکوستیکی  وضعیت  عینی، 

تیمچه مطالعه شده است. بین سه 

3-6. تحلیل پیرامون ارزیابی های ذهنی
ارزیابی های ذهنی از بلندی صدا، آسایش صوتی، و میزان 
پژواک شنیده شده با مقادیر عینی مرتبط، در تطابق کامل 
است. اما سایر توصیفگرهای منظر صوتی که تلقی مردم 
از میزان مطلوبیت منظرهای صوتی تیمچه ها را مشخص 
می کند؛ نتایج متناقضی را نشان می دهد. میزان مطلوبیت 
منظر صوتی تیمچه امیر شمالی با مطلوبیت منظر صوتی 
تیمچه مظفریه تقریبًا به یک میزان است. با اینکه پژواک 
و شدت صوت در تیمچه مظفریه بیشتر بوده و افراد نیز به 
از  ایشان  ذهنی  تلقی  اما  می کنند؛  احساس  را  آن  وضوح 

میزان مطلوبیت این دو تیمچه به یک میزان است.
یکسان  تیمچه  دو  هر  در  حاضر  صوتی  منابع  که  این  با 
بیشتر  نسبتًا  مظفریه  تیمچه  در  آن  مقبولیت  اما  است؛ 
منبع صوتی  دو  تأثیر  تحت  می تواند  مسئله  این  می باشد. 
باشد؛ موتورسیکلت و گاری. به دلیل اختالف ارتفاعی که 
با سطح دو راسته بازار مجاور دارد؛ امکان  تیمچه مظفریه 
ورود موتور سیلکت به فضا وجود ندارد و در نتیجه در آن 
شنیده نمی شود. رفت وآمد گاری ها به تیمچه مظفریه نیز به 
دلیل کم بودن نیاز به جابجایی کاال در این تمیچه، کمتر 
خوشایندی صدای  میزان  رو  همین  از  می رسد.  گوش  به 
گاری در تیمچه مظفریه بیش از تیمچه امیر شمالی است.

میزان مطلوبیت منظر صوتی در تیمچه امیر به طور قابل 
توجهی از دو تیمچه دیگر کمتر است. با این که از نظر مقادیر 
وضعیت  مظفریه  تیمچه  به  نسبت  آکوستیکی،  مؤلفه های 
بهتری دارد؛ اما امتیاز افراد به تمامی توصیفگرهای منظر 
صوتی، حاکی از آن است که بسیار نامطلوب تر از مظفریه 

درک می شود.
نکته حائز اهمیت در مورد ترجیحات صوتی در سه تیمچه، 
نامطلوب ترین صداها است که به صورت مشترک در هر سه 

فضا شامل صدای موتورسیکلت، گاری، و جابه جایی وسیله 
می باشد. این صداها جزو صداهای عالمتی74 هستند که 
به صورت ناگهانی در فضا ایجاد می شوند. در واقع برخالف 
صداهای پس زمینه75، مثل همهمه راسته بازار و صحبت 
تراز  مقادیر  طرفی  از  دارند.  فضا  در  آنی  بروزی  کردن، 
فشار صوت نیز مشخص کرده که فضاهای مورد مطالعه 
جزو فضاهای آرام و آسوده هستند. لذا در فضایی آرام که 
بلندی صدای پیرامون در حد مطلوب و آسوده است؛ بروز 
ناگهانی صدایی مثل گاری و یا انداختن وسیله به صورت 
لحظه ای در ساکنین فضا ایجاد ترس آنی و برهم خوردن 
آرامش می گردد. همین امر باعث می شود که این صداها 
نامطلوب ترین صداهای حاضر در تیمچه های مورد مطالعه 
باشد. بنابراین آن چه که بر روی آسایش صوتی تیمچه های 
بازار تبریز اثر سوء دارد؛ باال بودن شدت صدا نیست؛ بلکه 
پایین بودن آن است که با کوچک ترین اختالف تراز ایجاد 
شده می تواند در افراد احساس ناخوشایندی ایجاد کند. این 
این  که  چرا  نیست؛  صادق  اذان  صدای  مورد  در  مسئله 
صدا جزو صداهای نشانه ای76 است که به لحاظ مذهبی، 
اجتماعی، و فرهنگی نقش انگیز است و به نوعی در نقطه 
مقابل صداهای عالمتی قرار می گیرد. ارزیابی های ذهنی 
نشانه ای  صدای  مثابه  به  اذان  صدای  می دهد  نشان  نیز 
 9 جدول  در  می باشد.  صدا  خوشایندترین  و  مطلوب ترین 
عوامل مؤثر در کیفیت منظرهای صوتی سه تیمچه مورد 
مطالعه به صورت تطبیقی مورد مقایسه واقع شده که پاسخ 

سوال دوم تحقیق می  باشد.
از قیاس تطبیقی وضعیت منظرهای صوتی  نتایج حاصل 
تیمچه ها نشان می دهد برتری کیفیت منظر صوتی، الزامًا 
اندازه ای آکوستیکی نمی باشد. صرف نظر  تابع مؤلفه های 
و  شمالی  امیر  تیمچه  دو  آکوستیکی،  اندازه ای  مقادیر  از 
هستند  مشترک  فضایی  ویژگی های  برخی  در  مظفریه 
آن ها  صوتی  منظرهای  مطلوبیت  میزان  در  می تواند  که 
تراکم  طبیعی،  نور  از  بهره مندی  جمله  از  باشد؛  تأثیرگذار 
به  آسودگی  و  ایستادن  امکان  پایین،  ازدحام  و  جمعیت 
کالبدی.  زیبائی  و  بصری  جلوه های  کردن،  مکث  هنگام 
با یافته های پژوهش های پیشین نیز  این یافته در تطابق 
تراکم  افزایش  با  شده  داده  نشان  تحقیقات  در  می باشد. 
جمعیت، آرامش آکوستیکی ابتدا افزایش و سپس کاهش 
افراد  )ژائو و دیگران 2018(. در واقع حضور  پیدا می کند 
مقدار  تا  و  می گردد  فضاهای شهری  در  سرزندگی  سبب 
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معینی می تواند موجبات آرامش صوتی را نیز برقرار کند. اما 
زمانی که تراکم جمعیت از مقداری فراتر می رود که سبب 
نیز  صوتی  منظر  کیفیت  می گردد؛  محیطی  آرامش  افت 
مؤلفه های بصری  تأثیر  در خصوص  پیدا می کند.  کاهش 
و کیفیت زیبایی شناسی فضاهای شهری، به اثبات رسیده 
با  ارتباط  در  فضا  و شنیداری  دیداری  مطلوبیت  است که 

هم بوده و از یکدیگر تبعیت می کنند )پریس77 و دیگران 
تیمچه  که  مثبتی  نقش انگیزی  این  بر  عالوه   .)2015
مظفریه در حافظه جمعی دارد و به نوعی سبب برانگیخته 
شدن حس احترام می گردد؛ توانسته است بر نقصان های 
موجود در رفتار آکوستیکی فضا غلبه کرده و باعث مطلوب 

درک شدن منظر صوتی آن شود.

جدول 9. قیاس تطبیقی عوامل مؤثر در کیفیت منظرهای صوتی تیمچه های مورد مطالعه

در مقابل، تیمچه امیر، به لحاظ قرارگیری در حوزه باالفصل 
خیابان جمهوری اسالمی، به یکی از مدخل های بازار تبریز 
به  و  داده  از دست  را  ایستای خود  ماهیت  و  تبدیل شده 
این  در  که  این  با  است.  شده  تبدیل  گذری  فضای  یک 
تیمچه نیز ازدحام قابل توجهی وجود ندارد؛ اما حجم باالی 
رفت وآمد آرامش و سکون آن را بر هم زده و بر کیفیت 

منظر صوتی نیز لطمه وارد کرده است.

7. نتیجه گیری
بر  ذهنی  و  عینی  ارزیابی های  اساس  بر  که  مطالعه ای  با 
سه  صوتی  منظرهای  مطلوبیت  میزان  و  کیفیت  روی 
انجام  تبریز  بازار  در  شمالی  امیر  و  امیر،  مظفریه،  تیمچه 

می گردد. استنتاج  ذیل  نتایج  است؛  شده 
امیر شمالی،  الف( مطلوبیت منظرهای صوتی سه تیمچه 
امیر، و مظفریه، الزامًا وابسته به متغیر تراز فشار صوت و 
این دو متغیر مشخص می کنند که  زمان واخنش نیست. 
و  دارد  امواج صوتی  با  مواجهه  در  رفتاری  کالبد فضا چه 
استاندارهایی نیز برای آن   ها تدوین شده است. با این وجود 
کیفیت  پیش بینی  برای  که  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج 
ادراکی از محیط صوتی پیرامون نمی توان صرفًا به مقادیر 

تکیه کرد. آکوستیکی  استاندارد 

مطلوبیت منظر صوتی، صرفًا تابع مقادیر اندازه ای و کّمی 
صوت و رفتار آکوستیکی فضاها نیست. با اینکه مقادیر تراز 
رفتار  نحوه  نشان دهنده  که  واخنش  زمان  و  صوت  فشار 
ارزیابی  در  نحوی  به  می توانند  هستند؛  فضا  آکوستیکی 
افراد از منظر صوتی دخیل باشند؛ ولی به تنهایی نمی توانند 

مبنای سنجش کیفیت منظر صوتی باشند.
ب( در کیفیت ادراکی از منظر صوتی سه تیمچه مطالعه شده، 
عوامل و کیفیات محیطی اثرگذار هستند. میزان ایستایی، 
آرامش، و سکون فضا و حتی بهره مندی از نور طبیعی در 
مطلوبیت منظر صوتی آن تأثیر مثبت دارد. ارزیابی افراد از 
منظرهای صوتی تیمچه امیر شمالی و مظفریه که در آن ها 
امکان ایستادن، آسودن، خوردن، و آشامیدن و تماشا کردن 
وجود دارد؛ نسبت به تیمچه امیر که تبدیل به مدخل بازار، 
مطلوب تر  رفت وآمد،  باالی  دارای حجم  و  گذری  فضایی 

می باشد.
ماهیت  که  می گیرند  قرار  فضایی  در  وقتی  افراد  واقع  در 
تلقی  است؛  حاکم  آن  در  محیطی  آرامش  و  داشته  ایستا 
را  آن  صوتی  منظر  و  دارند  می شنوند  که  آنچه  از  مثبتی 

می نمایند. ادراک  مطلوب  و  خوشایند 
ج( گنبدهای خردمقیاس تیمچه امیر شمالی و مظفریه، به 
مثابه کاواک عمل کرده و با کاهش زمان واخنش، طنین 

ارزیابی های عینی
کیفیت 

آکوستیکی

عوامل محیطی دخیلارزیابی های ذهنی

SPLRTآسایش پژواک صدابلندی صدا
صوتی

مقبولیت 
صداها

کیفیت ادراکی منظر 
صوتی

ازدحام 
روشناییجمعیت

امکان 
ایستادن 
و تماشا 
کردن

 امیر 
معادل مطلوبکمترینمعادل مظفریهمیانهمیانهکمترینبلندترینمطلوب  ترینکمترینکمترینشمالی

مظفریه

کمترینمتوسطبیشتریننامطلوب ترینکمترینبیشترینمیانهمیانهمیانهبیشترینمیانه امیر

شکیل و میانهمعادل امیر شمالیبیشترینکمترینبیشترینآرام تریننامطلوب ترینمیانهبیشترینمظفریه
مطلوب

معادل امیر 
شمالی
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فضا را کم کرده و مانع از ایجاد همهمه و افزایش سر و 
صدا می گردند. بر خالف گنبد کالن مقیاس تیمچه امیر که 

با انعکاس امواج صوتی سبب پژواک در محیط می شود.
به طور کلی می توان اذعان کرد الگوی طراحی بازارهای 
سرپوشیده که مبتنی بر استفاده از گنبدهای خردمقیاس در 
پوشش سقف است؛ تأثیر مثبتی در کاهش زمان واخنش 
کوچک  گنبدهای  واقع  در  دارد.  فضا  در  پژواک  پدیده  و 
سقف با احتباس امواج صوتی، با کم کردن زمان واخنش 
فضا باعث کاهش پدیده طنین و در نتیجه مانع از ازدیاد 
شدت صدای حاضر در فضا می شوند. این مسئله در مورد 
که  چرا  نیست؛  صحیح  همواره  کالن مقیاس  گنبدهای 
گنبدهای بزرگ خود می توانند عاملی برای انعکاس امواج 

صوتی و تشدید صدا به شمار بروند.
شمالی،  امیر  تیمچه های  در  واخنش  زمان  اندازه گیری  د( 
امیر، و مظفریه روشن کرده که سطوح شیشه ای که ضریب 
تشدید  امواج  سبب  دارند؛  باالیی  انعکاس  و  پایین  جذب 
و سر  افزایش همهمه  در  امر  این  امواج صوتی می شوند. 
رفتار  شیشه ای  سطوح  واقع  در  دارد.  مثبت  تأثیر  صدا  و 
تغییر  گونه ای  به  را  مطالعه  مورد  تیمچه  سه  آکوستیکی 

یابد. کاهش  آن ها  آکوستیکی  مطلوبیت  که  داده اند 
استفاده از سطوح انعکاسی همواره اثر سوء در ایجاد پدیده 
در  الحاقات شیشه ای  دارد.  امواج صوتی  تشدید  و  پژواک 
بازار تبریز عالوه بر آن که به لحاظ بصری ناهمگون است؛ 
باعث اغتشاش در نمودارهای زمان واخنش فضاها نیز شده 
است.  داده  ایجاد  را  پدیده طنین  ها  فرکانس  برخی  در  و 
جداره های  اصلی  مصالح  ای،  شیشه  الحاقات  خالف  بر 

خردمقیاسی  دلیل شکست های  به  بندکشی،  با  آجر  بازار، 
با امواج صوتی، در  که دارند؛ با شکست صدا در مواجهه 

کاهش زمان واخنش بسیار کارا می باشند.
هـ( ارزیابی های ذهنی از منظرهای صوتی سه تیمچه امیر 
مقبولیت  که  است  آن  از  حاکی  مظفریه  و  امیر،  شمالی، 
صوتی آن دسته از اصوات که بروز ناگهانی در فضا دارند؛ 
بسیار پایین است. همین امر در افت کیفیت منظر صوتی 
صدای  مظفریه  تیمچه  در  می کند.  ایفا  به سزایی  نقش 
نیز  ارزیابی ها  نمی رسد؛  گوش  به  ارابه ها  و  موتورسیکلت 
نشان می دهند مقبولیت صداهای شنیده شده در این تیمچه 
نسبت به تیمچه امیر و امیر شمالی بیشتر است. از طرفی 
مقادیر زمان واخنش نشان می دهد که هر سه تیمچه جزو 
فضاهای آرام محسوب می گردند. به همین دلیل صداهای 

ناگهانی تأثیر منفی زیادی در ادراک انسان ها دارند.
ایجاد  دنبال  به  شهر  صدای  به  پرداختن  که  آنجایی  از 
صوتی  آسایش  است؛  شده  شروع  صوتی  آلودگی  معضل 
می شود.  سنجیده  سروصدا  میزان  با  شهری  فضاهای  در 
حال در آن دسته از فضاهای شهری که به لحاظ صوتی 
آرام هستند؛ بروز ناگهانی یک صدا در فضا، می تواند سبب 
ترس و آزار لحظه ای کاربران فضا گردد که در نهایت به 
میزان رضایت افراد از منظر صوتی لطمه وارد می کند. لذا 
در فضاهای آرام شهری78، اضافه نمودن مؤلفه »شفافیت 
صوتی،  منظر  مطالعات  در  شهری79«  صوتی  منظر 
است،  معماری  آکوستیک  در  گفتار80  وضوح  معادل  که 

می باشد. ضروری 
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Abstract

 In the present study, in order to explain the desirability of the soundscapes of
 the Timchehs of Tabriz Bazaar, Sound Pressure Level (SPL) and Reverberation
 Time (RT) have been measured as objective variables of acoustic behavior.
 Using descriptive questionnaire, subjective assessments were used to determine
 the quality of soundscape. The research seeks to answer the question of how the
 spatial characteristics of Tabriz Bazaar Timchehs affect their acoustic behavior
 and what factors are involved in the desirability of their soundscapes. Findings
 show that small-scale domes act as cavities with the retention of sound waves
 and have a good effect in reducing RT. Glass surfaces with sound reflection
 increase the echo of the environment and reduce the acoustic quality of the
 space. The materials used in Timcheh wall, brick with gypsum bonding, by
 diffusing sound waves play a positive role in acoustic quality. The results show
 that although the values of SPL and RT, which indicate the acoustical behavior of
 space, are somehow involved in the perception of people from the soundscape,
 but alone cannot be the basis for assessing the quality of the soundscape. The
 environmental characteristics and qualities of the spaces such as geometric
 proportions, dynamics or statics and the amount of congestion have a direct
 effect on the pleasantness of the urban soundscape in three Timches of Amir-e
 Shomali, Amir and Mozaffarieh. These three timches are part of tranquil spaces,
 and for this reason, the sudden appearance of some sounds, due to the difference
 in SPL, directly has a negative effect on the quality of the soundscape. Therefore,
 it is suggested that a component called Urban Soundscape Clarity be added to the
 studies in this field and be considered in the evaluation of soundscapes of tranquil
urban spaces
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