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 تبریز تاریخی بزرگ مساجد درساختار کالبدی  سوم اوکتاوی یک تحلیل
 

 نژاد ، محمدعلی کی*ه، عباس غفاریفرزانه قلیزاد
 انشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریزد

 50/52/9055، پذیرش: 82/98/9911دریافت: 

 

 چکیده
در مسداجد،   متفداو  در  کالبددی  ساختاررسد  به نظر میای دارد.  جایگاه ویژهها  مساجد جزو بناهایی هستند که صدا در تبیین کیفیت آن

در راسدتای   کنونیپژوهش دهند.  میکیفیت متفاوتی از صدا ارائه دار و طاقی  ستون، بناهای گنبددار، ندک مینیز ایفای نقش  صوتیّا حوزه 

 کالبددی گدروه   پدنج مطالعده انتخداک کدرده اسدت کده در       نمونده ه عنوان تبریز را ب تاریخی بزرگمونه از مساجد ن پنجتحلیل این ویژگی، 

صددا و زمدان    فشار زمینه، تراز نوفهوده و ب و تصویربرداری صوتی 9928ایزو  با استناد به اند. ابزار پژوهش، سنجش میدانی بندی شده دسته

 هدای  یافتهگیری شده است.  اندازه گزار  نمازسازی حاال یهایستاده و نشسته به منظور شب ارتفاعدو ها و در  وضعیت خالی نمونهواخنش در 

 955 بسامد در نشسته هم در حالت ارتفاع ایستاده و هم درترین زمان واخنش را  بیش دانسته، را دارای رفتاری متعادلفرم طاقی پژوهش 

 عناصدر  تلفید   دند ده نشان مدی  تصویری های برداشت به توجه باها  بخش دیگری از یافته .نماید ارزیابی مینمونه گنبددار  مربوط به و هرتز

مسداجد مدورد مطالعده     همهگفتار در  حوزه هایبسامد ترین اصلی پراکندگیِکنند و  ایفا می صدا پخش و انتشار در تری بیش نقش فضایی،

 است.مطلوک و پرشد  

 

 بزرگ. جدامسساختار کالبدی، ، صوتیّا  ،معماریها:  کلیدواژه

 

      مقدمه . 0

 وندد یهم پ به ییشنوا که یدر حالمحدودکننده است  یینایب

اسدت. حد     هیصدا همه سدو  یدار ول جهت یینایب .زند یم

 یا صددا تجربده   ولدی دارد،  یداللت بر حالت ظداهر  یینایب

همددان تجددارک  یداریشددن یمعمددار .ندددیآفر یمدد یدروندد

 انید و ب یزید ر یفضاهاسدت کده درف فضدا را پد     یداریشن

 شیعنوان تجربه ناخودآگاه در پ به یردایکند. درف شن یم

نقدش  ابعداد فضدا   در فهدم  ماندد. صددا    یم یذهن باق نهیزم

 یکندد. هدر شدهر    یرا قابدل درف مد   اسیو مق ثری داردؤم

و  یمعمدار  یها سبک ش،یها ابانیخ اسیبسته به الگو و مق

. چه از [9] به همراه دارد یمصالح متداول آن، پژواف خاص

واجددد  دنیشددن ،صددوتیّا  دگاهیددچدده از د ی ومعمددار دیددد

 یضدرور  یمدورد آن امدر   است و پژوهش در اریبس تیاهم

شناسان و عارفان  خواهد بود. معماران و پژوهشگران، اسالم

 ریید تواند حالت انسدان را ت   یاذعان دارند که صدا م یهمگ

 یمکدان عبداد   یدر طراحد  ریید ن ت ید ا جادیا .[0-9[ دهد
                                                           

  :نویسنده پاسخگو 
 ghaffari@tabrizaiu.ac.ir 

 انید از مکدان بده م   که سدخن  یاست. اما زمان نهاییهدف 

کده بده    ردید گ یاز فضا در ذهن شکل م یا محدوده د،یآ یم

 نیدددچدددارچوک داده شدددده اسدددت. ا  یکمدددک معمدددار

الشدعاع   تحدت  زیرا ن یناخواسته عوامل صوت دهی، چارچوک

را بده   یادعد  یتواند صددا  یمسجد م یدهد. معمار یقرار م

کده کداربر از بدودن در مسدجد      دینما عیتوز نیدلنش یحد

 رای شدنیدن . چه بداند و چه نداندد بد  رامش کندآ احساس

بدا خددا در    ارتبداط خوش به مسجد مراجعه کند و از  یآوا

ممکن اسدت.   زین وارونه. رفتار ابدیمکان انبساط خاطر  نیا

زار آمکان به جهدت   کینماندن در  ایعدم مراجعه و  یگاه

 .دید نما یاست که صدا به جسم و روان وارد مد  ینامحسوس

بهتدر و مطلدوک    ،دید صوتیاز  «خوک» یمعمار اما رسالت

 یفد یمسجد تعر یدر بنا تیمطلوب نینمودن صداهاست و ا

 صدداهای خدال    سداختار  معمارانمتفاو  دارد. الزم است 

 اپژوهش ر نیامر ضرور  انجام ا نیمطلوک را بشناسند و ا

 .گرداند یم دوچندان

صوتیّات ایران یمجله انجمن مهندس  

29-09، صفحات: 2، شماره: 9، دوره: 0011سال   
 مقاله پژوهشی
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بین معماری از زمانی مفهوم یافت که سا صوتیّا مطالعا  

ای منطقدی بدین    های بسیار، رابطه توانست با انجام پژوهش

آن زمدان،   از. [6] زمان واخنش، حجم و سطح برقرار کندد 

، به کسب تجربه و ثبتِ مطالعا ِ خود حوزهمتخصصانِ این 

نقدش   یصدوت امدوا   روی آوردند و هر فضدایی کده در آن   

 9دارد؛ از گذرگاه سنجش گذراندند. وضوح گفتدار  ثرتریؤم

 سنجه صدوتی ترین  ای است که مهم هالحظقابل م ی نجهس

ثیر مت یرهای مختلفدی  أآید و تحت ت برای فضا به شمار می

 زمدان واخدنش  آن  ثر بدر ؤشود. اولدین عامدل مد    تعریف می

تدر   پدایین صدا تر باشد وضوح  است که هرچه بیش 8)آرتی(

نیز بین منبع و گیرنده و ی  خواهد بود. عوامل بعدی فاصله

د تدر باشدن   که هرچه بدیش  هستند 9اِن( )بی زمینه وفهنتراز 

 .[7] کردد نتر خواه کمرا وضوح 

 (تضدعیف تدنکش )  معماری، صوتیّا در ثر بعدی ؤمت یر م

است که به اشتباها  شدنیداری در فضدا    0گفتار هماهنگ

 .[7] ها معیار وضوح گفتار بوده است شود و سال اطالق می

کیفیدت  دیگر در  مؤثر عامل 0آی( تی )اِس صدا شاخص افت

بینی و  اما پیش کند اتاق است که وضوح را ارائه نمی صدای

زمدان  ای از  گفت مجموعه توان زند و به واقع می حدس می

باشد. از مجموع ایدن عوامدل اسدت کده      می نوفهو  واخنش

در ایدن   .[7] شدوند  می صوتیبندی  دستهفضاهای معماری 

د را محور مطالعه در مساجصوتیّا  میان محققان بسیاری 

ی و کیفی مختلفی را در ایدن  های کمّ سنج شبه و قرار داده

  اند.   بناها مورد آزمایش قرار داده

 صوتیّا تاکنون در زمینه  8590ی که پ  از سال مطالعات

د حداال  مختلدف   نده نشان می مساجد انجام گرفته است؛

 99286نامده   آیدین  با استناد بده  ها عمدتاً سنجش در نمونه

سازی  یهشب بهره از با وجود [80، 89، 95] گردد. تبیین می
                                                           
1 Speech intelligibility  
2 RT; Reverberation Time 
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حجم تداالر )مترمکعدب(،    Vزمان واخنش )ثانیه(،  RTی فوق  در رابطه

A     ضدرک سدطوح    جذک کلی سطوح که برابر اسدت بدا مجمدوع حاصدل

رحسب ) مترمربع( در ضریب جذک هریک، مقدار جذک کلی معمدوال  ب

 شود: با واحد سابین عنوان می

a a n nA S a S a ... S a S a       1 1 2 2  

3 BN; Background Noise 
4 Alcons 
5 STI; Sound Transmission Index 
6 ISO 3382 

چندان در   هدم  میدانیسنجش های اخیر،  در مطالعا  سال

، 98، 1-2] معمداری قدرار دارد   صدوتیّا  اولویت مطالعدا   

ترین نتایج را منطب  بر شرایط واقعی  دقی  چون. [80، 85

العه ، مطصوتیدهد. در کنار دیگر مت یرهای  نمونه ارائه می

تراز شد  صددا در تمدام    غالباً زمینه، زمان واخنش و نوفه

تددرین  هددا مشددترف بددوده و بدده عنددوان اصددلی    پددژوهش

. [89، 92، 90-99] یندآ میشمار  ههای سنجش ب سنج شبه

 شدکل  حجم، حوزه در مطالعه بر حاکم معمارانه مت یرهای

 مصددالح و کالبدددی هندسدده تناسددبا ، و اندددازه پددالن،

، 99، 99-95] یندآ می شمار هب فضاسازی املعو ترین ارجح

انجدام   منظدور  بده  هدا  آن تددقی   که[ 80، 89، 88، 90-96

 . استو پیش فرض  الزم معماری صوتیّا  های پژوهش

 

 ها  روشمواد و . 2

 شیوه شناختی. 2-0

شددرحی از انددواع   [86] 99287 اسددتانداردبخددش اول  در

متصدور   های سنجش آمده که سه حالت بدرای آن  موقعیت

درصدد   955درصد تدا   25ر که است: حالت خالی، حالت پُ

جمعیت را دارد و حالت استودیو که شرایط آزمایش بر آن 

ا در فضددا حضددور دارنددد. در گرهدد حدداکم اسددت و سددنجش

بدوده،   باید منبع چندجهته استاندارداساس این سنجش بر

زمینه باشدد. منبدع در    نوفهبل باالتر از  دسی 00صدای آن 

قدرار داده شدده و    فضدا مکان منبع طبیعی صددا در   همان

 0/9. ارتفداع آن بایسدتی   خواهد داشدت موقعیت  حداقل دو

ها نیز در موقعیت شنوندگان  و میکروفون بودهمتر از زمین 

هدای بازتدابی    هدا از جدداره   ی شدوند. فاصدله آن  ارذگد  جای

چهدارم   بایستی حداقل در حدود یک ها و بدنه چون کف هم

متر در نظدر گرفتده    9شد که در حالت معمول طول مو  با

ها از هم باید حداقل نصف طدول   شود. فاصله میکروفون می

متدر   8های معمول حددود  بسامدی  مو  باشد که در دامنه

ها به موقعیت شنونده بستگی دارد و نبایدد   نآاست. ارتفاع 

 ی مدورد بسامدبازه  استاندارد. در این باشدبه منبع نزدیک 

بخدش دوم   گدردد.  به هدف پژوهش تعریدف مدی   نیاز بسته

بخش  فنیپ  از بیان اینکه نکا   [87] 99282 استاندارد

در مورد زمدان   شود و صرفاً تکرار نمی نامه آییندر این  اول

                                                           
7 ISO 3382-1 
8 ISO 3382-2 



فرزانه قلیزاده و همکاران -سوم اوکتاوی ساختار کالبدی در مساجد بزرگ تاریخی تبریز تحلیل یک  

0011 زمستان و پاییز/ 2 شماره/ 9 دوره/ ایران صوتیات مهندسی انجمن مجله  

 

89 

 

سدنجش و   شدیوه واخنش بحث خواهد شد؛ با تعریف سده  

یک، موقعیت و تعدداد   هرکاربردی که هر روش دارد؛ برای 

 (.9نماید )جدول  یها را مشخص م سنجش

 
 [.87] چینش سنجش الگوی 0جدول 

 ها ها و سنجش کمینه شمار موقعیت

 
پیمایشی 

 میدانی
 دقی  فنی مهندسی

 -ترکیبا  منبع

 میکروفون
8 6 98 

های  موقعیت

 منبع
≥9 ≥8 ≥8 

های  موقعیت

 میکروفون
≥8 ≥8 ≥9 

 

 گیرد، می انجام میدانی پیمایشی رده در که کنونی پژوهش

 ایدن  یافتده  انجدام  مطالعدا   و 9928 استاندارد به استناد با

 9 شددکل قالددب در را خددود شددناختی  روش مراحددل حددوزه

 سدنجش  بدرای  را اوکتاوی سوم یک باند و کرده بندی جمع

 .   است برگزیده
 

 
و مطالعا   9928 استانداردراهبرد سنجش میدانی با بهره از  0شکل 

 .دیگر پژوهشگران
 

ذکر شده در ادبیدا   های  به تمام نمونهمشادر این پژوهش 

بده عندوان منبدع،     9کِیاَند بی وجهی دهاز بلندگوی  تحقی 

                                                           
1 B&K 

 8865کنندده، دسدتگاه    عنوان تقویت به اَندکِی بیفایر  آمپلی

افزارهدای کمکدی    گدر و از ندرم   به عنوان سدنجش  اَندکِی بی

هدا در   بنددی و تحلیدل نمدودار داده    برای جمع اِکسل چون

گدر   و عدالوه بدر سدنجش    شده بهره گرفته سنجش میدانی

منظددور  بدده 8یددواِس اِن آی اِس از دوربددین صددوتی  8865

بددرای اسددت. شددده  اسددتفادهتصددویربرداری صددوتی نیددز  

هدا در دو ارتفداع    گیدری  انددازه  گزار،  نمازسازی حاال شبیه

باشدد،   متدر مدی   2/5و  7/9سته که به ترتیدب  ایستاده و نش

گدر   حراک قرار دارد و سنجشاست. منبع در م گرفتهانجام 

 کدار گذاشدته  متری  ششفواصل در طول محور محراک با 

صدور    هشده است. نقاط دیگدری در سدطح نمونده نیدز بد     

نظر گرفتده شدده تدا بتدوان بدرای کدل نمونده         پراکنده در

 . بدست آوردای منطقی  نتیجه

گیدری، مدوارد    انددازه  چیددمان است کده در ایدن    قابل ذکر

رد اسددتناد بددوده و ومدد 9928-8 و 9 رداسددتاندامددذکور در 

هدا از یکددیگر    چنین فاصدله گیرندده   ها، هم فواصل با جداره

گیری شده و در  بار اندازه رعایت شده است. هر موقعیت یک

 گردیدده مرتبده تکدرار    پدنج صور  بروز مشکل سنجش تا 

است. دوربین صوتی نیز در انتهای نمونه و در جهت رو بده  

  .منبع جاسازی شده است

 
  و انتخاب نمونه بررسی. 2-2

 ثرؤم معمارانه های سنجه ثرترینؤم شد بیان که گونه همان

 پالن، شکل حجم، به مربوط معماری صوتیّا  مطالعا  در

. باشددد مددی مصددالح و کالبدددی هندسدده تناسددبا ، و اندددازه

 تحلیدل  و گدر  مداخله عوامل کاهش منظور به کنونی مطالعه

 تداریخی  مسدجد  06 بدین  از ،خود مدنظر مت یرهای دقی 

 یکسدان  مصدالح  بدا  را هدایی  نمونه تبریز، شهر در شده ثبت

 بدزرگ  حجمی رده در و مستطیل مربع پالن شکل آجری،

 گدروه  پدنج  در حداکم  کالبدی هندسه. است نموده انتخاک

 ،)کشددیدگی طددولی در راسددتای قبلدده(  طددولی دار سددتون

 ،)کشددیدگی عرضددی در راسددتای قبلدده( عرضددی دار سددتون

 بده  و شدده  بنددی  دسدته  گنبددار و طاقی مربعی، دار ستون

 امام مسجد ستون، 69 مسجد االسالم، حجت مسجد ترتیب

 موردی نمونه عنوان به کبود مسجد و جامع مسجد جمعه،

   .(8 جدول) اند شده تحلیل  دسته هر از مطالعه

                                                           
2 SINUS 
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  )بررسی موردی مطالعه(. 8865گر  های موردی مطالعه و چینش نقاط سنجش با سنجش نمونه 2جدول 
 گنبددار طاقی دار مربعی ستون دار عرضی ستون دار طولی ستون

 مسجد کبود مسجد جامع مسجد امام جمعه ستون 69مسجد  مسجد حجت االسالم

     

 

 

 
 

 

 

 

های انتخابی به جز مسدجد   تمام نمونهبه لحاظ نوفه زمینه 

تند و مسددجد کبددود در کبددود در بافددت بددازار تبریددز هسدد 

 ، خیابان امام خمینی، قدرار دارد. مجاور  محور اصلی شهر

تعداد نقداط سدنجش در    ،نآوسعت و  بسته به شکل پالن

جش ارتفداع نشسدته نقداطی    و در سدن  ودهها متفاو  بد  آن

ترین جمعیت حاضدر در مسدجد را    د که بیشان مدنظر بوده

با دوربین  یافته های انجام . برداشت(8جدول )پوشش دهند 

گونه که اشاره شدد در انتهدای نمونده و در     صوتی نیز همان

 جهت رو به محراک صور  گرفته است. 

 

 نتایج. 3

 (، تراز شد  صددا اِن بیزمینه ) نوفه عواملپ  از سنجش 

تدک نقداط    ( در تدک آرتدی و زمدان واخدنش )   9اِل( پی س )اِ

 سدوم اوکتداوی   ها در باند یک گیری از آن سنجش، میانگین

به منظور اخذ نتیجه واحد برای هر نمونه انجام شده که به 

جدول ) است ارائه گردیدهتفکیک حاال  ایستاده و نشسته 

9). 
 65بدا تنظدیم   های دوربدین صدوتی در هدر نمونده      برداشت

هدا و توضدیحا  بده تفکیدک      ای صور  گرفته و یافته ثانیه

و ایدز  اسدتاندارد  کده بدا اسدتناد بده     های حوزه گفتاربسامد

های بسدامد سدوم اوکتداوی شدامل     یک سامانهبرای  9928

                                                           
1 SPL 

در  زمان برداشدت  کل، تحلیل باشد می 0555هرتز تا  955

هدای   سنجش دربردارندههای تحلیل بسامداست.  هر نمونه

دوربدین صدوتی در    سدامانه جدا کده    از آن امدا است،  8865

کده   بازه حوزه گفتارتوقف دارد؛ در  05های مضارک بسامد

، 695های بسامدپژوهش است؛ بخش از در این  توجهمورد 

هرتز قابل برداشت نیست و به همدین منظدور    980 و 990

های بسدامد در مقابدل  هرتدز   955 و 955، 605های بسامد

این بخدش   و توضیحا  . تحلیلندا سازی شده مذکور معادل

بدا دوربدین    هدا  از نمونده  زمان برداشت کل مد مربوط به 

ای ادراف بصدری توضدیحا ،   ، لدیکن در راسدت  صوتی است

هدر  هدای خدود در    تحلیلمحق  ناچار به ارائه تصویر برای 

منظدور در تحلیدل تصدویری، ثانیده      است. به همین بسامد

ها مددنظر قدرار گرفتده اسدت      م سنجش در تمام نمونهاُ 85

هدای   ثابت بودن زمان در تصویربرداری از فدیلم  (.0)جدول 

دهد و  نشان می بسامد را به تفکیک ای موجود، رفتار لحظه

 برای تراز فشار صدا ثابتبازه رعایت این امر ضروری است. 

پراکنددگی  و ها را قابل مقایسده نمدوده    نیز تفاو  در نمونه

 .  8دهد صدا در فضا را نمایش می

                                                           
بدل   دسی 00تا  - 95ت تصویری برداشت، ی شد  حاکم بر کیفی بازه 8

تدر از آن   بوده و هرچه صدای موجود به عدد بیشینه نزدیک و یدا بدیش  

رنگ صدا سفید و با نزدیکی بده میانده طیدف بده رندگ زرد و در       باشد،

 شود. کمینه طیف به رنگ قرمز متمایل می
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د( مسجد جامع، )سجد امام جمعه،  ( م)ستون،  69ک( مسجد )االسالم،  الف( مسجد حجت)ها؛  سنجش در نمونه گیری نقاط میانگین 3جدول 

 ( مسجد کبود.ده)

 )الف(

 

 )ک(

 

) ( 

 

 )د(

 

 )هد(
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 ها. تحلیل برداشت دوربین صوتی در نمونه 0جدول 
 برداشت دوربین صوتی

 

 بسامد

     
 کبود جامع امام جمعه ستون 69 االسالم حجت

0555 

 هرتز
     

0555 

 هرتز
     

9905 

 هرتز
     

8055 

 هرتز
     

8555 

 هرتز
     

9655 

 هرتز
     

9805 

 هرتز
     

9555 

 هرتز
     

255 

 هرتز
     

605 

 هرتز
     

055 

 هرتز
     

055 

 هرتز
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ها. نهتحلیل برداشت دوربین صوتی در نمو 0جدول ادامه   

 برداشت دوربین صوتی

 بسامد

 

     

ستون 69 االسالم حجت  کبود جامع امام جمعه 

955 

 هرتز
     

805 

 هرتز
      

855 

 هرتز
     

905 

 هرتز
      

955 

 هرتز
     

      
 بحث. 0

گدر   هدای سدنجش   گیدری  های حاصل از اندازه سنجشطب  

در گروه حجمدی بدزرگ در بدین مسداجد تداریخی      ، 8865

بده مسدجد   و کمینه بده ترتیدب   زمینه بیشینه  نوفهتبریز، 

 هدای  نمونده تدرین   بدزرگ  مسجد جدامع بده عندوان   و  کبود

 8055 بسدامد  و پد  از  اختصدا  دارد طداقی   و گنبددار

 نوفده ، مکانی و حجمی بر میدزان  کالبدیهرتز هیچ تفاو  

 .(8)شکل  ثر نیستؤم
 

 
 .های سنجش زمینه در نمونه نوفهتجمیع  2شکل 

 

در ثانیه  6ثبت شده برابر با حدود زمان واخنش  رینت بیش

اسدت. در   مربدوط بده نمونده گنبدددار     و هرتز 955 بسامد

ثانیده و   0حدود  ترین زمان واخنش نیز بیشارتفاع نشسته 

هرتز  980و  955 هایبسامددر  امامربوط به همین نمونه 

از سدایر   تدر  بیشگنبددار از لحاظ حجمی  . مسجدباشد می

در تحلیل ترین زمان واخنش  دارا بودن بیشو  هاست نمونه

االسدالم،   . مسدجد حجدت  اولیه به همین دلیل خواهدد بدود  

ها در کندار  بسدامد دار طدولی، در غالدب    نمونه بزرگ ستون

ترین ماندگاری صدا را از خود  مسجد گنبددار مطالعه، بیش

ایدن دو   در رغم اینکده تفداو  حجمدی    دهد. علی نشان می

مشدابهت رفتدار در مانددگاری صددا،      امدا ؛ وجود داردنمونه 

. بده نظدر   دارد کالبددی  هندسی و های ثیر تفاو أنشان از ت

رسد هم در حالدت ایسدتاده و هدم در حالدت نشسدته،       می

انجدام   یصدوت امدوا   مقابدل  رفتاری کده مسدجد کبدود در    

دار  اجد بدزرگ سدتون  حجدم باشدد. مسد   ثر از أمتد دهد،  می
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ترین زمان واخنش را دارند و ایدن امدر    عرضی و مربعی کم

. باشدد  نیز می بنا هندسهثر از أها، مت با توجه به حجم نمونه

امدا   ،هم اندازه دارند های واخنش تقریباً این دو نمونه زمان

دار عرضی هدم در حالدت ایسدتاده و هدم در      ستون ساختار

تدرین زمدان مانددگاری صددا را بده خدود        حالت نشسته کم

بندددی  دسدته  پددنجی تمدام   اختصدا  داده اسدت. بیشددینه  

 هرتدز و غالبداً   980تدا   25های بسامدمطالعه، بین  کالبدی

دهد و ارتفاع نشسته نیز از این قاعده  هرتز رخ می 955در 

، مسدجد جدامع، در   مطالعده  مستثنی نیست. مسجد طاقی

در حالت ایسدتاده و هدم    هرتز هم 955از  بیشهای بسامد

 کالبددی تر از هندسه  در حالت نشسته، زمان واخنش بیش

 کالبدددیتددر از هندسدده  دار عرضددی و مربعددی و کددم سددتون

 . (0و  9 های )شکل داراسترا دار طولی  گنبددار و ستون

 

 
های سنجش در ارتفاع  تجمیع زمان واخنش در نمونه 3شکل 

 .ایستاده

 

 
 .های سنجش در ارتفاع نشسته ش در نمونهتجمیع زمان واخن 0شکل 

 

های حجمی موجود در تمام  رغم تفاو  علی ،تراز فشار صدا

در که دهد  دیک به هم است و این امر نشان میها، نز نمونه

تدر و   همچنان حجم، مهم ،میزان فشار صدای حاکم بر فضا

نظدر گرفتده    در کالبددی و هندسدی  هدای   تر از تفاو  ارجح

مونده گنبدددار و   نتراز فشار صددا در  حال  ینشده است. با ا

هدم در حالدت ایسدتاده و هدم در حالدت      دار طدولی،   ستون

دار  سدتون  کالبددی هندسده  در و  ترین مقددار  نشسته بیش

 ترین و پ  از آن مربوط به نمونده طداقی اسدت    عرضی کم

 .  (6و  0 های )شکل

 

 
ع های سنجش در ارتفا صدا در نمونه فشارتجمیع تراز  5شکل 

 .ایستاده

 

 
های سنجش در ارتفاع  صدا در نمونه فشارتجمیع تراز  6شکل 

 .نشسته

 

ثانیه  65در مجموع که های دوربین صوتی  تحلیل برداشت

 ،های بداالتر بسامد در دهد نشان می رداشت صور  گرفته،ب

به خوبی خود را نشان داده،  کالبدیگروه  پنجمنبع در هر 

 طدور ب هابسدامد ها در حیطده ایدن    ها و انعکاس بازتاک تمام

 دهند تصاویر برداشتی نشان می قابل مشاهده است. ،شفاف

، بدنده  هدای برآمدده   جدداره ، یادشدده های بسدامد پخش در 

تدرین   ها مهدم  سطوح خمیده قوسها و  ها و سرستون ستون

هرتددز شددد   0555 بسددامد در .نماینددد نقددش را ایفددا مددی

ش یافته و تمایل به ترکیدب بدا منبدع بداالتر     ها افزای بازتاک

نمونه طداقی   هرتز به بعد صرفاً 0555 بسامد از ماارود.  می

و ترین تمایل را در بروز این رفتار از خدود نشدان داده    بیش

 بسامد ازیابد.  ها کاهش می ها از شد  بازتاک در باقی نمونه

صددا   در مرکزیت (تشدیدبازآوایش )هرتز تمایل به  8055
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همچندان نمونده طداقی     و یافتده هدا افدزایش    نهنمو همهدر 

های بسدامد شدیدترین بازخورد را ارائه داده است. با نیل به 

از سدمت منبدع بده انتهدای     میانی گستره صدای پرشدد   

 9555 بسدامد  دریابد و  ها افزایش می نمونه همهدر مسجد 

هرتز  605و  255 بسامدهای رسد. در هرتز به او  خود می

تر شده عناصر انتهایی  کوچک مجدداً رصدای پرفشاگستره 

دار  های ستون نمونهتری دارند.  ها پخش کم شد  در نمونه

را در حیطه منبع، نمونه  شده فشار صدای پخشترین  بیش

طاقی در پخش افقی و نمونه گنبدددار در پخدش عمدودی    

تدر   های ستونی ضدعیف  ست که بازتاکا ادارد. این بدان معن

رخ داده در  های زآوایشابده پاطاق و های برآم جدارهو بوده 

 ازآوایشبد هرتز  055 بسامد د. ازنتری دار گنبد شد  بیش

ها،  سازی دهد. گنبدها، گوشه اصلی در عناصر سقفی رخ می

هدا محدل اصدلی صددای پرشدد        تدویزه  راستیزه طاق و 

 بسدامد  تر از های پایینبسامدهستند. این رفتار که در تمام 

گسدتره   هرتز صدرفاً  805 بسامد هرتز حاکم است، در 055

های بسامدگرفته محدوده انتشار آن مشابه  تری را در بر کم

شدایی بده   هرتز شکل پخ 855 بسامد از خود است. پیش از

گسدتره آن در حدال افدزایش    ای منظم بوده و  صور  دایره

هرتدز رخ   955 بسدامد  ترین محدوده انتشدار در  است. بیش

ت بده شدکل   تدرین حالد   و پخش صددا در گسدترده   دهد می

 ای از عناصر سقفی به کل نمونه اتفاق میفتد.   دایره

مطالعدده کنددونی در انتخدداک بددین سددنجش میدددانی و      

کدرد   و روی دانسدته  برتدر سازی، برداشدت میددانی را    شبیه

 .[85-9] مطالعه در بستر واقعی نمونه را ترجیح داده است

 ا ابددزار مطالعدده منطبدد  بددا بروزتددرین تجهیددزا  مطالعدد 

، 98، 7، 0معماری است و از این منظر از مندابع ]  صوتیّا 

انتخداک مسداجد تداریخی بدرای     [ تبعیت کدرده اسدت.   90

به عندوان بخشدی از میدرا      یصوتاموا  مطالعه و نگاه به 

[ است که مورد تاکیدد  99-1فرهنگی نگاه محققین منابع ]

توجه به هندسه کالبدی، شکل این پژوهش نیز بوده است. 

ترین چدالش ایدن    فی که به عنوان اصلیپالن و هندسه سق

-91، 90، 95، 2، 6، در مطالعدا  ] باشد میمطالعه مدنظر 

[ نیز به عنوان سنجه مطالعه مدورد توجده قدرار گرفتده     85

در ایران بده ایدن امدر نپرداختده و      پژوهشیهیچ  ماااست. 

در فضداهای ایراندی   تاثیر هندسه و کالبد بنا بر شدرایط آن  

گرفتده اسدت. از سدویی دیگدر مطالعده      مورد سنجش قرار ن

معماری در فضای عبدادی بدا دوربدین صدوتی در      صوتیّا 

هیچ پژوهشی در جهان انجام نیافته و این دو امر به عنوان 

شدمار   هالمللدی بد   سطح داخلی و بین بداعت این مطالعه در

 آیند.    می

 

 گیری نتیجه. 5

در هدر شدهر بده جهدت انددازه و       با حجدم بدزرگ  فضاهای 

از این منظر توجه به خواسدت   پرکاربر بوده وخود،  مقیاس

 تری بیش و حواس ادراکی مخاطبین در این فضاها ضرور 

ترین حدواس مدذکور اسدت کده در      برتریندارد. شنوایی از 

بده   ونچ، برخوردار است دوچندانیبنای مسجد از اهمیت 

 زعم محققین بسیار، کاربر در این بنا به منظور اقامده نمداز  

یابد  ت، وعظ و خطبه خوانی و تالو  قرآن حضور میجماع

میدزان  ها شنیدار مطلوک در فضاست.  که الزمه این فعالیت

تدرین   تراز فشار صددا از اصدلی  زمان واخنش و زمینه،  نوفه

آیند که حجم و مصالح  شمار می هوضوح گفتار ب های سنجه

 یادشدده امل معمارانده در تحلیدل مت یرهدای    وترین ع مهم

ثابدت در   و مصدالح  که بازه حجمدی  . زمانیدنشو یقلمداد م

هدای   از تفداو  ثیرا  ناشدی  أتوان تد  شود می نظر گرفته می

مطالعه در بدازه   های مورد . نمونهمحتمل دانسترا  کالبدی

دسدته   پدنج آجدری در   یکسدان  حجمی بزرگ، بدا مصدالح  

وهش اند که نتایج پژ متفاو  انتخاک و تحلیل شده کالبدی

دار طدولی و    ن واخنش در نمونده سدتون  زما دنده نشان می

 ،های میددانیبسددامدتددری دارد. در  گنبددددار مقددادیر بددیش

های مذکور تراز فشار صدای باالتری نیز دارند و ایدن   نمونه

های بسامددر غالب دار عرضی  ست که نمونه ستون درحالی

سوم اوکتاوی زمدان واخدنش و تدراز فشدار صددای       یک باند

 ،دار مربعدی در زمدان واخدنش    ستون تری دارد. نمونه پایین

در تراز فشار  ماا ،نماید دار عرضی رفتار می مشابه فرم ستون

دهدد.   نشان می متفاوتی مقادیرهای مختلف بسامدصدا در 

هم در زمان واخنش و هدم در تدراز فشدار    نیز نمونه طاقی 

های حدوزه  بسدامد جا که در  نآدارد. از رفتاری میانه  ،صدا

لددت نشسددته و هددم در حالددت ایسددتاده، هددم در حا ،گفتددار

 ها چندان بارز نیسدت و  های تراز فشار صدا در نمونه تفاو 

ثانیده اخدتالف    تدا چندد   هدا  آنزمان واخنش  در عین حال

هدا   رفتار تراز فشدار صددا در نمونده    بنابراین ؛دهد نشان می

و زمان واخنش عامل مهدم در قضداو  شدرایط     ،مشابه هم
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تدوان نمونده    کدرد مدی   ا ایدن روی . بخواهد بودنمونه  صوتی

تدر   به جهت زمان واخنش کدم دار عرضی و مربعی را  ستون

برای گفتدار دانسدته و نمونده     صوتیدارای شرایط مطلوک 

و زمان واخنش باالتر  دلیلدار طولی و گنبددار را به  ستون

 ن مناسب تلقی نمدود. آبرای تالو  قردر فضا  ژوافپایجاد 

معماری، بداال   صوتیّا در تعریف با استناد به مطالعا  پایه 

دهدد و   تدر رخ مدی   بودن وضوح گفتار در زمان واخنشِ کدم 

تدالو    انندمهای آهنگین  تر در فعالیت زمان واخنش بیش

هدای   گیدرد. تنظدیم تمدام دسدتگاه     قرآن مددنظر قدرار مدی   

 گیرد صور  میبه همین دلیل  ژوافپدر مقابل  9رقاصوتیب

تکرار کلما  را در دستگاه بداال   و افراد هنگام ادای آهنگین

دار  گردانندد. دو نمونده سدتون    برده و صدا را ماندگارتر مدی 

طدولی و گنبدددار ایددن مطالعده بددون نیدداز بده تجهیددزا       

ادای پرتکدرار و مدوزون و    ،بده کمدک معمداری   ، رقاصوتیب

آورندد.   آهنگین کلما  را برای مخاطبین خدود فدراهم مدی   

د پخشدایی  ند ده ها نشان می نمونه های تصویری از برداشت

حاصددل منبددع اصددلی و   دار ی سددتونهددا صدددا در نموندده 

ست. نمونه گنبددار در کندار  ها ستون بدنههای آن از  بازتاک

منبع از بازتاک سطوح منحنی طاقی برای پخش صدا بهدره  

ای از خود منبع، بازتداک   برد و در نمونه طاقی، مجموعه می

دهنده صدای نمونه خواهدد   رائهها ا ای و انحنای قوس جداره

تدر در پخدش صددا در ایدن نمونده       بود. تلفی  عناصر بیش

ها را بدا  بسدامد  تدر  بدیش سبب شده است تا سراسدر نمونده   

تری دریافت نماید که دلیلی تصویری بر اثبدا    شد  بیش

 برابدر در  8865های دسدتگاه   ن در سنجشآای  رفتار میانه

 آید.   شمار می ها بمت یر زمان واخنش و تراز فشار صد

 

 تقدیر و تشکر. 6

هدای   لفده ؤم»این مقاله مستخر  از رساله دکتری با عنوان 

آوا در معمدداری مسدداجد )مطالعدده مددوردی: مسدداجد   فددرم

باشد که با راهنمایی دکتر عبداس   می« تاریخی شهر تبریز(

نژاد در دانشگاه هندر اسدالمی    غفاری و دکتر محمدعلی کی

 تبریز انجام گرفته است.
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Abstract 

Mosques are among the buildings that sound has a special role in the explanation of their quality. It 

seems that different physical forms in mosques also play a role in the field of acoustics, domed, 

columned and arched buildings offer different qualities of sound. To analyze this feature, the current 

study has selected 5 samples of large historical mosques in Tabriz as a study sample, which are 

classified into 5 formal groups. The method is field research based on ISO3382 and visual surveys and 

Background Noise, Sound Pressure Level and Reverberation Time were measured in the empty 

position of the samples and at two standing and sitting heights to simulate the prayer positions. 

Findings of the study consider the arched form to have a balanced behavior, evaluating the maximum 

RT both at standing and sitting position at a frequency of 100 Hz and related to the domed sample. 

Another part of the findings, according to the visual surveys, shows that the combination of spatial 

elements plays a great role in the distribution of sound, and the scattering of the main frequencies of 

the speech in all the mosques is desirable and intense. 
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