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 چکیده
امروز،  در مهمدنیای  از  یکی  به  عواملآلودگی صوتی  محیطترین  آور  است  کارزیان  دلیل .  بدل شده  در  فعالیتاهمیت    به  ذهنی  های 

به امور خود، به محیطی آرام نیازدارندگروه از شاغلین  این    که اینو نیز با توجه به    ،اداریمشاغل   تأمین  لذا    ،برای تمرکز و رسیدگی 

ازطریق  ،  تأمین آسایش صوتی  باهدف  مطالعه حاضر.  این افراد خواهد داشتشغلی و عملکردی  وری    تاثیر زیادی بربهره  آسایش صوتی

بخش آکوستیک  پزشک   دیجد  اداری  طراحی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  از  .  گرفتانجام    همدان  ی االحداث  مطالعه پس  این  در 

طرح ریزی    ایتنی بر مداخالت سازهاقدامات کنترلی صدا مب   های طراحی شده برای فضای اداری،مبنای نقشه اتاقبر    های اولیه،بررسی

اطالعات ابتدا  بدین منظور،    .شد ارزیابی ،  های استاندارد و توصیه شدهس روشکنترلی بر اسا  هایطرحسپس اثربخشی    .و اجرا گردید

افت  محاسبه  مبنای  بربا استفاده از مواد مختلف به صورت ساندویچی،  س طراحی دیوارها  ها گردآوری و سپطراحی اتاق  الزم درخصوص

های ها، تایلکنترل انعکاس صدا در سطوح داخلی اتاقمنظور  به.  گرفتانجام     ISO 15186های استانداردروشو براساس  (  TL)انتقال  

محیط مناسب  سقآکوستیک  در  اداری  گرهراتاق    فهای  اجرا  و  توسططراحی  آن  اثربخشی  و  زماناندازه   دید  طبق  گیری  بازآوایی 

گفتار و مکالمه افراد است؛ ضریب جذب های اداری منبع اصلی صوت صدای شد. با توجه به اینکه در محیط انجام  ISO 3382استاندارد 

طراحی  طبق    .ارزیابی گردیدتری  به صورت دقیق   هرتز(  2۵0-۵00-۱000-2000)فرکانس های مکالمه     درصوت سطوح و افت انتقال  

صدا    افت انتقال  یریگاندازهحاصل از    جینتا  شد.برآورد  مترمربع    ۳2.2۷و    2۳.42به ترتیب    هاحداقل و حداکثر مساحت اتاقشده،  انجام

اتاق افت  نشان داد که  های اداریبین  بوده هر  ۳۱.۵هرتز و کمترین آن درفرکانس    ۸000گرفته درفرکانس  انتقال صورتبیشترین  تز 

همچنین فرکانس  زان یم   است.  در  صدا  مکالمه  یهاکاهش  میانگین  به  (هرتز  2۵0-۵00-۱000-2000)  محدوده    بل یدس  24طور 

شد بازآوا گزارش  زمان  اتاق  یی.  در  محدودهدرفرکانسها  صوت  مکالمه  های  میانگین  ی  طور  آمد.ثانیه    0.۷۷به  دست  براساس    به 

تامین آسایش صوتی و    نتیجه گرفت کهتوان  این مطالعه، می  هاییافته بر های اداری، مداخالت سازهدر محیطکنترل صدا  برای  ای 

.  مفید باشدتواند  می،  و کنترل زمان بازآوایی  صدا  افت انتقال مبنای ترکیب چندین ماده به صورت ساندویچی با طراحی بهینه از لحاظ  

اداری  اتاق های جداکننده  دیواره محیط  مناسب  در صورتی  های  و چگالی  با ضخامت  و ساخته شوندکه  تا حد  طراحی  هستند  قادر   ،
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ها  ح داخلی اتاقوبرای سط  مناسب   صوت  با ضریب جذبهمچنین استفاده از مصالح    جلوگیری کنند.  هابین اتاقزیادی از عبور صوت  

 . به خوبی جلوگیری نمایدهای اداری انعکاس و تشدید صدا در داخل محیط ازتواند می

 دفاتر اداری.  ؛صدا افت انتقال ؛طراحی آکوستیک : آسایش صوتی؛مات کلیدیکل

 

 مقدمه  -1

امروز،  در از مهمدنیای  به یکی  در محیطترین عواملآلودگی صوتی  است زیان آور  حقیقت آلودگی  در   .[۱]  های کاری بدل شده 

باعث آزار، آسیب و برانگیخت    کنواخت ی  وزن  فاقد  و   ناخواسته هانوع صدا  ن یا.  شودگی انسان میصوتی مقدار شدتی از صوت است که 

را به خود جلب  آلودگی  .[۳,2]  باشندیم توجه جهانیان  از پیش  بیش  این بین که در،  اندکردههای زیست محیطی در سه دهه اخیر 

بل به سطح  دسی  ۱بر افزایش ساالنه    گزارشی مبنی۱9۵4درسال      .[۳]  شودیکی از عوامل اصلی محسوب می  عنوان به  آلودگی صوتی

دائم و    یعصب  -یحس  ییافت شنوا  جادیااز عوامل مهم    یصوت  یمواجهه با آلودگ    .[4]  استسال اخیر ارائه شده  2۵آلودگی صوتی طی

  40فزایش دهند که کاهش صدای محیط کار باعث اها نشان می. پژوهش[2] باشدیم  یکار طی در کارگران شاغل در مح ریبرگشت ناپذ

، محیط  بیشتر وقت خود را در محیط کار حضور دارند  دفاتر اداری،از انجا که افراد شاغل در    .[۶,۵]  شودمیوری در کار  درصدی بهره

برای   باالیی  اهمیت  از  اداری  و ساختمان  برخوردارفیزیکی  قشر  براست  این  مناسب  کاری  طراحی محیط  بنابراین  راحتی،    ،  احساس 

    [.۷] یت شغلی و انگیزه آنان تاثیرگذار استرضاامنیت، 

و آلودگی  [ ۸] باشدساعت کاری روزانه می  ۸برای  بلدسی ۷0های اداریصوت در محیط مواجهه مجاز آسایش اینکه حدبا توجه به 

از مهم تجاوزشودهای کاری محسوب میترین عوامل آزاردهنده محیطصوتی  ف  از این حد مجاز  ،  برآثار  از  یزیولوژیکی همعالوه  چون 

شنوایی دادن  قلبیدست  اختالالت  و  عروقی  -،  خواب  در  اختالل  زخم،  اختالالت[  9-۱2]ها  بهبود  باالرفتن  روانی  -روحی  و  باعث   ،

   . [۱۳] گرددوری شغلی و عملکردی میخطاهای انسانی و حوادث و در نتیجه کاهش بهره

،  ایجاد آلودگی صوتی تاثیرگذار هستند   درهای تهویه به عنوان صدای زمینه،  مک و سیستصداهای ناشی از ترافیهای اداری،  در محیط

فعالیت افراد و   ، ایبه غیر از صدای زمینه هااین محیطدر   ایجاد شرایط آکوستیکی دراین مکان ها قابل توجه است. لذا کنترل آلودگی و

 .  [۱4] پایین استمتوسط و با فرکانس ایجاد صدا دیگر از منابع اصلی ها با یک آنی مکالمه

را در کشور سوئد   ی، پژوهشمواجهه داشتند  کیتراف  یفن و صدا  ،یشیگرما  یهاپمپ  یبا صدا  که  یافراد  یبر رو  الندریپرسون و را

دادند که  نیا.  انجام  داد  نشان  منبع صوت  نیامطالعه  مسئول    یسه  کل شکا  %۷۱در مجموع  هم باشندیم  اتیاز  در    % 42،  راستا  نی. 

صدا  یناش  اتیشکا صدا  یناش  %20  ،هیتهو  ستمیس  یاز  پمپ  یناش  %9و    نیسنگ  کیتراف  یاز  گرد  یشیگرما  یهااز   در.  دیگزارش 

را به    اتیاز مجموع شکا  % 44،  از سه منبع مذکور  ی کم فرکانس ناش  یکه توسط پرسون و بنگتسون انجام گرفت صدا  ی گرید  قیتحق

  ی خوابی ب  %4۱،  مزمن  ی خستگ  %۵9شرح بود:    نیا  به  قیتحق  نیاکم فرکانس در  یافراد در ارتباط با صدا  تای. شکاخود اختصاص داد

  ک یتحر  %9۳،  عمق تنفس  یکوتاه  %۵۸،  هاها و چشماحساس فشار در گوش   %۵۵،  تپش قلب  %۷0  ،یتکرار  یسردردها  %۸9،  مزمن

 . [۱۵] یافسردگ %۳0و اضطراب و  تیعصبان ،یریپذ

از    یک ی دارد.    ازین  یمهندس  یهابه راه حل  برای ایجاد شرایط بهینه معموال  بوده ومهم    لهمسئ  کی  محیط کارسر و صدا در    تیریمد

و کاهش روش  نیاستفاده از ا یبر سازه است. برا   یکنترل مبتن ط،ی در مح  یصوت یاز انتشار آلودگ  یریجلوگ یراهکارها برا نیکارآمدتر

بخش سایر  به  صوت  استفاده  انتقال  صوت  جذب  برمبنای  کنترل  نیز  و  بندی  عایق  برمبنای  کنترل  شامل:  ترکیبی،  راهکار  دو  از  ها 

عایق بندی    شود.می برمبنای  )  توانیمدر روش کنترل  انتقال  استفاده از شاخص افت  بTLبا  قانون جرم ماده    ر(  از دیوارهای  اساس 

 گیرندقرار    یسقف و کف مورد بررس  ها،وارهیها مانند دتمام جداکنندهاس بایستی  براین اس  لذا  .[۱۶,۸]  شدمند  بهرهی عایق  اکنندهزمج
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  ی بندهیجنس، مساحت و ضخامت و نسبت ال  ی ستیمناسب با  یبند  قیمناسب در برابر عبور صوت باشند. جهت عا  ی بندقیعا  ی تا دارا

 .[۱۷] مصالح را در نظر گرفت

افت  جذب در آکوستیک به معنی   مهم کنترل مبتنی برسازه درمسیر انتشار است.های کنترل صدا برمبنای جذب صوت نیز از روش

کاهش   منظور  به پرصدا    یکار  یهاطی در مح ت.انرژی هنگام برخورد یک موج صوتی به سطح معین و تبدیل آن به انرژی حرارتی اس

بازآوا تراز  جهیو درنت  ییانعکاس و زمان  مصالح  از مواد،  بنا  یمصالح اصل  یرو  صدا،  کاهش  خصوصیات جذب    که  شودیاستفاده م  یو 

مواد جاذب صوت با تاثیر بر سطوح داخلی بنا و در نتیجه کاهش انعکاس صدا در این سطوح، موجب کاهش تراز صوت   صوت دارند.

صدا کاهش    بعد از قطع منبع  dB   ۶0به میزان  وتزمانى است که تراز فشار ص( مدت  RTآوایی)منظور از زمان باز  .  [۱9,۱۸]  شوندمی

 [. 20] مى یابد

ط  آسا  ی آلودگ  ی »بررس   ی برا  20۱2در سال    یامطالعه  ی در  و  پزشک  هایدر کالس  ی ک یآکوست   شیصدا  علوم  دانشگاه    ی درس 

به عنوان عامل    انیآثار صدا بر کاهش تمرکز دانشجو  باتوجه به  مشخص شد که  گرفت،و همکارانش انجام    یآباد  یهمدان« توسط عل

  . [2۱] باشدیم یمختلف ضرور هایدر دانشکده یک ی آکوست  طیجهت بهبود شرا یاتلزوم انجام اقدام ،یآموزش هایرنامهب تیفیموثر در ک

که  « یامور بانک  انیمتصد ان یبر شاخص تداخل مکالمه در م یکار ستگاهیمجدد ا  یبا عنوان» اثر طراح یلیتحل _  ی فیتوص یدر مطالعه

کار افراد و کنترل منابع    میتر کردن حری توان با خصوص  یکه م  مشخص شد،  کاران انجام گرفتتوسط معتمد زاده و هم  20۱۸  در سال

 .[22] کرد یریافراد جلوگ یو از خطاها و کاهش تمرکز و خستگ دیرا بهبود بخش گفتار فهم تیابلآزاردهنده، ق یصدا

تامین آسایش صوتی می تواند تاثیرات بسیار ،  میت دارد آسایش صوتی برای انجام کار در دفاتر اداری بسیار اه  این کهبا توجه به

تامین آسایش   ،از همان ابتدا به درستی طراحی شوندچنانچه دفاتر اداری لذا    افراد داشته باشد. شغلی و عملکردی وریبهرهخوبی روی 

قسمت    ی ازطریق طراحی آکوستیکهدف تأمین آسایش صوت  مطالعه حاضر بابنابراین  .   گیردصورت می  شاغلین  یبرابه خوبی  صوتی  

 .  دیدگرهمدان انجام  ی االحداث دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک   دیجداداری 

 وش کارر -2

در این    .شد انجام  ی دانشگاه علوم پزشکی همداندفاتر اداردر کنترل صدا تامین آسایش صوتی و جهت ، ۱400 این مطالعه در سال

از   اولبررسیانجام  مطالعه پس  کنترل  اقدامات    یه، های  برای  انجاممداخالت سازهبراساس  صدا  الزم  مداخالت   و  ای  اثربخشی  سپس 

 د. های استاندارد و توصیه شده ارزیابی گردیکنترلی براساس روش

 انجام بررسی های اولیه و کسب اطالعات از محیط  1-2

 

یریشان نسبت به یکدیگر و مشخصات کلی سازه اخذ  ها، موقعیت قرارگی اتاقاطالعات الزم درخصوص ابعاد و هندسه  بدین منظور،

 ی مکان رسم شد. و نقشه

 
  هاطراحی اتاق  پالن: ۱شکل 
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 صدا  مهندسی طراحی و اجرای طرح کنترل 2-2
 

 طراحی دیواره عایق  1-2-2

 ی هاانسفرککاهش انتقال صدا به خصوص در جهت   ISO 15186های استانداردمبنای روشها براتاقدیواره طراحی  ،در این مطالعه

  ، با جنس، مساحت و ضخامت مناسب صالح ممواد و  ازصدا در یکی از دیوارها،  لدوباتوجه به وجود یک فن مو ،شد انجام محدوده مکالمه

 بصورت زیر است:  افت انتقال برای محاسبه سازه مورد نظر در فرکانس غالب محیط معادله. شد استفاده
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ها به منظور تعیین میزان ضریب جذب سطوح داخلی از طریق  اتاق  با توجه به تحلیل آکوستیکی بنا، ارزیابی اکوستیکی هریک از

از، ضخامت هریک  و با توجه به کاهش صدای مورد نی ( ۱) معادلهانجام شد. با استفاده از (  4)  معادله( و شاخص سابین مطابق ۳) معادله

 قابل مشاهده است. ۱ی کامل بنا در تصویر شماره شهنقهای دیواره تعیین شد. از الیه

  وار یدتعیین و سپس    ازیمورد ن  ی ضخامت و چگال  ، پس از انجام محاسباتاهمیت چگالی در میزان افت انتقال صدا،  درنظرگرفتن   با

متر به ترتیب شامل: میلی  ۱00ترکیب ساندویچی و ضخامت کلی  به صورت    وارید  نیا  یهاهی. جنس ال دیو اجرا گرد  یطراح  ظر،موردن

با دانسیتهمیلی  ۱0یک الیه سیمان برگ    ،منظور زیباسازیبه  متریمیلی  2یک الیه اندود گچ   کیلوگرم بر مترمکعب،    ۱۶00ی  متری 

  ۱۶00ی  متری با دانسیتهمیلی  ۱0رم بر مترمکعب یک الیه سیمان برگ  کیلوگ  ۱00سانتی متری از پشم سنگ با چگالی    ۱0یک الیه  

 باشد.متری میمیلی 2کیلوگرم بر مترمکعب، یک الیه اندود گچ  

 
    ای دیوار: الیه بندی و مشخصات سازه2شکل                                                                       
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قابل مشاهده    2بندی دیوار در شکل  ای و الیهزه استفاده شد. مشخصات سا  UPVCدوجداره و چارچوب    شیشه  با  هاهمچنین پنجره

 است.   

 طراحی فضای داخلی اتاق  2-2-2

 

ح نیز  و  سطوح  جذبی  مشخصات  به  باتوجه  گردد،  قطع  محیط  دریک  منبع  توسط  صدا  تولید  مکاناگر  طول جم  زمانی  مدت   ،

یا نمی تا صدا به طورکامل  اندازه  به .  سبی به حداقل موردنظر برسدکشد  به  قراردادی مدت زمان کاهش صدا در یک محیط   ۶0طور 

زمادسی را  میبل  مکان  صوتی  بازآوایی  اتاقمنظور  بهلذا  گویند.  ن  داخلی  فضای    استاندارد طبق    بازآواییزمانگیری  هزانداها  طراحی 

ISO3382  فنی    و تجهیزات  کمک  تمامبه  بلندگوی  جمله  مخصوص  جهته  از  افزار  نرم  درشکل  BSWAشرکت    و  نشان    ۳  که 

از مصالح ،  اتاقدر سقف هرصوت    جهت کاهش بازتابشادامه،  درو  گیری  ی هراتاق اندازهبار درگوشهبار در مرکز و یکیک،  اندشدهداده

 استفاده شد.   هرتز( 2۵0-۵00-۱000-2000)  مکالمهی محدودهدرفرکانس های  به خصوص با ضریب جذب مناسب جاذب صوت

 

 

 
 تجهیزات فنی اندازه گیری زمان بازآوایی  :۳شکل 

 
 

 

           
 تایل آکوستیک گچی سوراخدار غیرمتقارن استفاده شده در سقف : 4شکل
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 ارزیابی میزان اثر بخشی طرح کنترل صدا  3-2

  ISO 16283-1و    ISO 15186-2  هایاستاندارد  با استفاده ازمیزان کاهش صدا بین دو اتاق طراحی شده،    ،پس از اجرای مداخالت

 SVANTEK دستگاه صداسنج مدل  و نشان داده شده(    ۳از بلندگوی تمام جهته )که در شکل    بر این اساس .  مورد ارزیابی قرار گرفت

SVAN 971  .کالیبره شده استفاده شد   

 ها یافته -3

اتاق و  طراحی  انجام  محل،  از  آمده  دست  به  اطالعات  برمبنای  اتاقحها  مساحت  حداکثر  و  ترتیب  داقل  به    ۳2.2۷و    2۳.42ها 

از    جینتابرآورد شد.  مترمربع   انتقالریگاندازهحاصل  افت  اتاقصدا    ی  اداریبین  که  های  داد  افت  نشان  گرفته انتقال صورتبیشترین 

  محدوده مکالمه   یهافرکانس  کاهش صدا در  زان یم   هرتز بوده است. همچنین  ۳۱.۵هرتز و کمترین آن درفرکانس    ۸000درفرکانس  

به  2000-۱000-۵00-2۵0) میانگین  هرتز(  بازآواگزارش شد  بل یدس  24طور  زمان  اتاق  یی .  در  ی های محدودهدرفرکانسها  صوت 

 ثانیه به دست آمد. 0.۷۷مکالمه به طور میانگین 

 
 های بنا صوت در اتاق بازآواییزمان میانگین : ۵شکل

 

 

 
 های بنا اتاق  بینصوت  انتقالافت ن میانگی : ۶شکل         
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 بحث و نتیجه گیری  -4

مح   تیریمد در  و صدا  بسیاری    یادار   ی ها  طیسر  مطالعهاهمیت  اساس  بر  آزار صوت  یدارد.  همکارانش  و  کاهش   یالمب  باعث 

تأم 2۳]  شودیم  ییکارا مقابل،  در  عملکرد  یشغل  یور  بربهره  یادیز  ریتاث  ،یصوت  شیآسا  نی[.  خواهد  یو    ی جهینت   داشت.  افراد 

  ی دارد، نشان دهنده دیدرس تاک یهاکالس یکیآکوست طی شرا یو همکاران که بر لزوم انجام اقدامات بهبود دهنده ی آبادیعل یمطالعه

 [.   2۱گفتار و مکالمه افراد است ] یمنبع صوت، صدا نیتر یاست که درآنها اصل ییهادر محل  یاامکان و ضرورت انجام مداخالت سازه

کارآمدتر  یک ی برا  نیاز  آلودگ  یریجلوگ  یراهکارها  انتشار  مح   یصوت  یاز  مبتن   ط، یدر  است.    یکنترل  سازه  مطالعه حاضر  لذا  بر 

روش کنترل    درسازه انجام گرفت.    ی جذب صوت در هنگام طراح  ی و کنترل برمبنا  یبند  قیعا  کرد یدو رو  یباهدف کنترل صدا برمبنا

از  ی بند  قیعا  یبرمبنا استفاده  )   با  انتقال  افت  دTLشاخص  از  ماده  قانون جرم  اساس  بر  استفاده شد.    قیعا  یمجزاکننده  یوارهای( 

داده    صیدفاتر تشخ  نیافت انتقال صدا ب  جادیا  یراهکار برا   نیبهتر  وارهایمشخص درد  یمصالح با چگال  یچیساندو  یبندهیاستفاده از ال 

 .اشدو اجر

  ی محمدگل  یانتشار است. براساس مطالعه  ر یبرسازه درمس  یمهم کنترل مبتن   ی هااز روش  زیجذب صوت ن  ی صدا برمبنا  کنترل

تاث  ،وهمکاران با  نت  ی بر سطوح داخل  ریمواد جاذب صوت  ا  جهی بنا و در  انعکاس صدا در  تراز صوت    ن یکاهش  سطوح، موجب کاهش 

قابل مشاهده است، باعث    4که در شکل    جذب مناسب  بیبا ضرها  در سقف اتاق  ی گچ  کی آکوست  لیاز تا  استفاده[.  ۱9,۱۸]  شوندیم

بازتاب  م  یصوت  یهاکاهش  مطالعه  زانیبه  در  شد.  قبول  از جاذب  کیهولس  یقابل  استفاده  که  همکاران مشخص شد    ی صوت  یهاو 

 [. 24شود ] بلیدس  ۳تا  ط یموجب کاهش انعکاس صدا درمح تواندیدرسقف سازه م

  ن یانگیطور مهرتز( به  2۵0-۵00-۱000-2000محدوده مکالمه )  یهادر فرکانس  کاهش صدا  زانیمطالعه م  نیا  یهاافتهی  براساس

  درصورتیکه میزان نشت   ،انتقال دیوارهوسیله منافذ بر افت  اثر نشت صدا بهطبق نمودار  این درحالی است که  .  گزارش شد  بلیدس   24

زمان همچنین  .  [۱9]بل غیرممکن است  دسی  20باالتر از    عمال رسیدن به افت انتقال  ،یک درصد باشد  ناشی از منافذ دیواره به میزان

 ISO3382 که باتوجه به استاندارد  به دست آمد   هیثان 0.۷۷  نیانگیبه طور م  ، مکالمه یمحدوده یهاها درفرکانسصوت در اتاق ییبازآوا

   ثانیه باشد.  زمانی کمتر از یکبایست می

  ی بر مبنا   یامداخالت سازه  ،ی ادار  یهاطیو کنترل صدا در مح   یصوت  شیآسا  نیتام  ی گرفت که برا  جهینت   توانیم  بدین ترتیب

ساندو  نیچند  بیترک صورت  به  طراح  یچیماده  بازآوا  نهیبه  یبا  زمان  کنترل  و  صدا  انتقال  افت  لحاظ  باشد.   دیمف  تواندیم  ،ییاز 

اتاق   یهاوارهید و چگال  یدر صورت  یر ادا  طیمح  یهاجداکننده  با ضخامت  طراحمنا  یکه  تا حد    یسب  هستند  قادر  و ساخته شوند، 

ها  اتاق  یسطوح داخل  ی جذب صوت مناسب برا  بیاستفاده از مصالح با ضر  ن یکنند. همچن  یریها جلوگاتاق  نیاز عبور صوت ب   یادیز

 . دینما یریجلوگ یبه خوب یادار یهاطیصدا در داخل مح  دیاز انعکاس و تشد تواندیم
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