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 خارجی در آلودگی صوتی همدیریت طراحی ساختمان با رویکرد شکل پوست
 
 

 

 2ربیعیشیدا  1*بوطالبی اصفهانیادکتر محسن 
 یار دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهاناستاد  -1

 آزاد اسالمیدانشگاه دانشجویی کارشناسی ارشد معماری -2

 

 

 

 چکیده 
 به عمومي رفاه براي را مثبتي پيامدهاي همواره شهري، جمعيت رشد با همگام فناوري توسعة و تكنولوژي پيشرفت

 صوتي آلودگي نظير زيست، محيط مختلف هاي آلودگي گسترش بر مبتني آن منفي تأثيرات از اما است، داشته همراه

 پيشگيري و كنترل صوتي، هاي آلودگي انتشار روند از كافي آگاهي زمينه اين رد .كرد پوشي چشم براحتي توان نمي

 چنين آن سازي مدل و صوتي آلودگي انتشار بعدي سه هاي نقشه تهيه منظور اين به كه ساخته ممكن را آنها گسترش

و  مثبت تاثيرات ابتدا در كه ترتيب اين به .بود خواهد تحليلي توصيفي صورت به پژوهش اين .ساخت خواهد ميسر را امري

 خواهد قرار - بررسي مديريت طراحي ساختمان با  توجه به جلوگيري از آلودگي صوتي مورد با رابطه در راهكارهايي

روش هايي جهت كاهش آلودگي  و بكارگيري براي راهكارهايي و كلّي اصول ها، نمونه تحليل و بررسي با سپس و گرفت

 .شد خواهد ارائه صوتي
 

 صوتي هاي آلودگي مديريت طراحي ساختمان، آلودگي صوتي، انتشار  :های کلیدیواژه 
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  مقدمه -1

 و اسهت گيرنهده بهه فرستنده از هوا فشار نوسانهاي و امواج حركت سپس و صوت منبع درآمدن ارتعاش به واقع در صوت

مستقيم  ارتباط گوش حساسيت ميزان اب صوت بلندي كه شودمي استفاده طنين ارتفاع، بلندي، صفت سه از اصوات براي تمايز

صهوت  آن فركهانس و شدت به صوت يک بلندي طرفي از .گويند مي فركانس را ثانيه يک در صوتي امواج سيكلهاي تعداد .دارد

 شهود. مهي ناميده صوتي آلودگي ،برسد بل دسي 07اگر به  سنجند، مي  بل دسي بنام واحدي با را صوت شدت و دارد بستگي

 ديگهري عوامل به عمده طور به ناخواسته وصداي پذيرش قابل صداي بين اختالف كه 07به صوت شدت زمانيكه فتگ بايد اما

 مواجه مشكل با را صدا گيري اندازه خود نوبه به امر اين و دارد بستگي فرد ...و فرهنگي روحي، فيزيكي، شرايط سن، :همچون

 كهه آنگهاه و گذاشت خواهد انسان روح و جسم بر مخربي تأثيرات النيطو زمان مدت در ناخواسته صداي حال هر به .سازد مي

نوع  اين متداولترين جمله از .داشت خواهد دنبال به را صوتي آلودگي شود، زياد محيط ناخواسته در هاي فرستنده انواع و تعداد

 خهانگي صوت پخش وسايل كمپرسي، هاي مته فرودگاهها، اتومبيلها، بوق و آژير موتوري، نقليه وسايل از عبارتند هاكنندههآلود

 كهه ناهنجار صداهاي ساير و فني كارگاههاي و كارخانجات خيابان، و كوچه در جمعيت سروصداي متحرك، و ثابت بلندگوهاي

 پاره خوابيها، بي مانند عوارضي ايجاد باعث شهرها صوتي آلودگي كه دهد مي نشان تحقيقات .است افزايش حال در روز به روز

 همچنهين و گهردد مي پوست مقاومتي واكنشهاي كاهش و پوست گرماي كاهش حوصلگي، كم سردرد، سرگيجه، عروق، دنش

 يها موقهت كهري خون، فشار افزايش سردرد، ايجاد قلبي، و گوارشي اختالالت و بدن ساز و سوخت در نظمي بي مانند عوارضي

 خواههد همهراه بهه را ديگهر مهواردي از بسهياري و ...بودن عصبي ،حوصلگي كم افكار، شدن پاره و شبانه بي خوابيهاي دائمي،

 [1] .اند ناميده  نامرئي آلودگي را صوتي آلودگي نظران صاحب از برخي .داشت

 

 بیان مسئله  -2
سروصدا هميشه مسئله مهمي در طراحي فضاهاي مسكوني بوده است. در روم باستان قوانيني در مورد صداي ساطع شهده 

ي واگن ها كه سنگ هاي جاده را مي كوبيدند و باعث اخهتالل در خهواو و نهاراحتي مهردم مهي شهدند وجهود از چرخ هاي آهن

داشتند. با اين وجود مشكالت ناشي از سروصدا در گذشته قابل مقايسه با جامعه مدرن نمي باشد. تعداد عظيمي از ماشين ها به 

ون هاي با بار سنگين با موتورهاي ديزلي كهه صهداي موتهور و لولهه طور منظم از شهرها و نواحي روستايي عبور مي كنند، كامي

صداي زيسهت  اگزوز آنها به خوبي كنترل نشده اند در شهرها و آزادراه ها روز و شب در حال تردد مي باشند، هواپيماها و قطارها

زيسهت محيطهي در واقهع بهه سروصهداي   .محيطي اضافه شده اندو در صنايع ماشين آالت سروصداهاي زيادي ايجاد مي كنند

عنوان صدايي تعريف مي شود كه از تمامي منابع انتشار مي يابد. منابع عمهده آن شهامل ترافيهک جهاده اي، ترافيهک ههوايي و 

قطارها، صنايع، ساخت وسازها و نيز فعاليت هاي معمول و صهداي ناشهي از همسهايگان مهي باشهد. مشهكل آلهودگي صهوتي در 

انهواع آلهودگي صهوتي بها توجهه بهه محهيط ايجهاد كننهده آن  .كه عمدتا ناشي از ترافيک مي باشهدشهرهاي بزرگ وخيم بوده 

مي باشد. صداهاي خارج از منزل ناشي از صهداي هواپيمها، وسهايل نقليهه  صداهاي داخل منزل و صداهاي خارج از منزل :شامل

هاي تجاري مي باشد. صداي داخل منهزل ناشهي عمومي و زميني، ساختمان سازي، صنايع و سروصداي نواحي مسكوني و فعاليت

از آپارتمان نشيني، بي توجهي سازندگان ساختمان ها در كيفيت كار، اهميت ندادن به اجراي طرح هاي عهاي  سهازي در برابهر 

 تحقيقهات نشهان داده اسهت كهه .مي باشد صدا، نبود قوانين جدي براي جلوگيري از آلودگي صوتي و نبود ضمانت اجرايي الزم

رشد گياهان بر اثر سرو صداي بلند كاهش چشمگيري مي يابد. .آلودگي هاي صوتي شديد مي توان براي گوش انسهان خطهرات 

جبران ناپذير داشته باشد. مقادير خطرناك بلندي صدا با واحدي با نام دسيبل اندازه گيري مي شود. ميزان حساسهيت بهه صهدا 

دسيبل باشهد،  08د دارند كه هنگامي به شنوايي آسيب مي رسد كه صدا بلندتر از در هر فرد متفاوت است. اما متخصصين اعتقا

كه چيزي در حدود صداي يک ترافيک سنگين است.هر چه صدا بلندتر شود، شانس از بين رفتن شهنوايي بيشهتر اسهت. البتهه 
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دسيبل، بيش از دو دقيقهه،  971طول مدت شنيدن صدا هم بسيار مهم است. براي مثال قرار گرفتن در معرض صدايي با بلندي 

بسيار خطرناك است. اگر سر و صدا به قدري بلند باشد كه شما براي ا ينكه صهحبت كنيهد مجبهور بهه فريهاد زدن شهويد، اگهر 

گوشتان زنگ مي زند ياحس مي كنيد صدا در گوشتان مي پيچد، بايد بدانيد كه صدا بيش از حد بلند و خطرناك است. كهاهش 

محل كاردرجه بلندي صدا را مي توان با يک ابزار مخصوص به نام صدا سنج اندازه گيري كرد. اين ابهزار فشهار  آلودگي صوتي در

امواج صوتي موجود در هوا را مشخص مي كند. كم كردن از مقدار قرارگيري در آلودگي صوتي به روش ههاي زيهر امكهان پهذير 

 [1] .تجهيزات را عوض كنيد يا آنها را تنظيم نماييد است.
 

 هدف -3
خارجي  همديريت طراحي ساختمان با رويكرد شكل پوست با رابطه در راهكارهايي ي ارائه و بررسي پژوهش، اين اصلي هدف

آلودگي صوتي  روند در تسريع باعث نتيجه در و بوده واقع مؤثر ها آن كيفيّت محيطي ارتقاء در بتواند كه استدر آلودگي صوتي 

  .شود

 

 فرضیه ها -9
 مؤثر باشد.  بيماران بهبود روند مي تواند در تسريع  ساختمان هاي درماني با توجه به معماري پايدارفضاي  -

 مؤثر مي باشد. بيماران بهبود بر روي بيماران دارد و در روند ياثرات روانفضاهاي سبز  -

 مروری بر سوابق تحقیقاتی -5
 تحقيقات در اين زمينه انجام شده :

 9800عرفاني، سبز، محمد فضاي برطراحي تاكيد با آن كنترل ايروشه و صوتي آلودگي-

 9819رنجبر، شهر، حميدرضا بعدي سه هاي مدل از استفاده با صوتي آلودگي بعدي سه سازي مدل براي مبنا GIS رويكرد-

 9811عاي  بندي ساختمان، آسايش صوتي و راه كارهاي اكولوژيكي؛اكوستيكي در طراحي معماري،فرزانه جهانبخشي،-

 

 روش تحقیق -6
 مثبهت تهاثيرات ابتهدا در كهه ترتيهب ايهن بهه .بود خواهد تحليلي توصيفي صورت به پژوهش اين انجام براي تحقي  روش

 خواههد قهرار بررسهي موردمديريت طراحي ساختمان با رويكرد شكل پوست خارجي در آلودگي صوتي  با رابطه در راهكارهايي

 جهت كاهش آلودگي صهوتي ييروش ها و بكارگيري براي راهكارهايي و كلّي اصول ها، مونهن تحليل و بررسي با سپس و گرفت

 .شد خواهد ارائه

 

 اندازه مطلوب صدا درساختمان های مختلف -7
برآورد كارشناسان در پيش نويس آيين نامه صدابندي درساختمان ها كه توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسهكن انجهام 

دسي  07دسي بل، دراتاق نشيمن 87د كه حد مطلوو صدا در ساختمان هاي مسكوني و دراتاق خواو شده است، نشان مي ده

 88دسي بل، در اتاق عمل  87دسي بل است. همچنين در اتاق بيماران دربيمارستان ها حد مطلوو صدا  08بل و در آشپزخانه 

دسهي بهل  8ل برآورد شده است و حداكثر صهدا نبايهد دسي ب 08دسي بل ودربانک ها وفروشگاه ها  07دسي بل، دراتاق انتظار 

 .، مغز انسهان را آزار مهي دههد918بيش از اين مقدار باشد. در غير اين صورت صداهاي گوش خراش مانند صداي موتورسيكلت 
[2] 

زاحم بهاالي بنابراين صدابندي و استفاده از عاي  ها و جداگرهاي مناسب درساختمان ها الزامي است، تا از ورود صداهاي مه

دسي بل  87دسي بل به ساختمان ها جلوگيري شود. در نتيجه ضروري است كه جداگرها و عاي  كاري با حداقل صدابندي  87
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دسي بل دركالس هاي درس مورد  07دسي بل در بيمارستان ها و حداقل صدابندي  07در محل سكونت و با حداقل صدابندي 

رهاي بتني و سيماني و گچهي بهيش از ديوارههاي آجهري اسهتفاده مهي شهود و تاحهدودي اگرچه امروزه از ديوا. توجه قرارگيرد

صدابندي اجزاي ساختمان بيشتر شده است و پنجره ها و شيشه هاي دوجداره از ورود صداهاي مهزاحم و بها دسهي بهل بهاال تها 

دسي بل دركشور افهزايش  17، 07 ،07حدودي جلوگيري مي كند؛ اما در شرايطي كه توليد موتورسيكلت هايي با صداي باالي 

 .يافته است تنها مي توان با ديوار سهيماني و بتنهي از ورود صهداهاي مهزاحم و آلهودگي ههاي مختلهف صهوتي جلهوگيري كهرد

كارشناسان با اشاره به آثار مخرو و آزار صداهاي نامناسب حاصل از زندگي ماشهيني در سهالمت جسهم و روان و بهروز بيمهاري 

ناشنوايي، معتقدند كه در طراحي ساختمان هاي جديد بايد شاخص هاي تعيهين شهده صهدابندي از سهوي  هاي عصبي و حتي

مراجع رسمي مورد توجه قرار گيرد .بنابراين براي آنكه حد مطلوو صدا در مناط  مسكوني و كالس هاي درس و بيمارستان ها 

 [2] .يش از گذشته ضروري به نظر مي رسدرا داشته باشيم استفاده از عاي  هاي رطوبتي و حرارتي و صوتي ب

امروزه آيين نامه و مقررات صدابندي دركشورهاي سوئد، سوئيس، كانادا، آمريكا وانگليس در دستور كار قرارگرفته است. دركشور 

سهقف و  ما و بخصوص در تهران نيز با اين همه تراكم جمعيت و ترافيک بايد مقررات صدابندي و اسهتفاده از عهاي  هها، ديهوار،

پنجره هاي مناسب طب  استانداردها و تجربه كشورهاي پيشرفته اجباري شود و از معمارها، كارفرمايان و سهازندگان سهاختمان 

 .ها بخواهيم تا براي ايجاد محيط زندگي با آرامش نسبي ساختمان هاي عاي  كاري شده و با صدابندي مناسهب را عرضهه كننهد
[2] 

انواده ها هستند كه براي آرامش افراد خهانواده و فرزنهدان و جلهوگيري از آثهار مخهرو صهداهاي اما از هر عاملي موثرتر، خ

مزاحم بر روح و جسم و سالمت خود بايد در خريد محل سكونت بر عاي  كاري و صدابندي و اسهتفاده از عهاي  هها و ديوارهها و 

ي را بخرند كه عاي  كاري و صهدابندي درآن رعايهت شهده پنجره ها و مصالح ساختماني مناسب تاكيد كنند و آپارتمان و خانه ا

تشهكل ههاي صهنفي و نهادههاي مهدني .باشد تا از ورود آلودگي هوا و آلودگي صوتي به داخل ساختمان جلوگيري به عمل آيهد

دم وحامي حقوق مصرف كننده نيز بايد مصالح ساختماني و روش هاي ساختمان سازي مناسب و با صدابندي مطلهوو را بهه مهر

رعايهت اسهتانداردهاي جههاني در  .معرفي كنند تا تقاضاي مردم براي ساختمان هاي عاي  كاري و صدابندي شده افهزايش يابهد

توليد محصوالت پشم شيشه و عاي  هاي رطوبتي و حرارتي امروزه در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و در ايهران نيهز 

ارد اروپاست براي توليد محصوالت پشم شيشهه و عهاي  ههاي رطهوبتي وحرارتهي در كه استاند  -DIN- EN 98901استاندارد 

شركت هاي پشم شيشه ايران، ايزوگام و .... مورد توجه قرار گرفته است. اگر اين استاندارد توسط دولت، وزارت صنايع و معهادن 

ه راحتي مي توان از واردات اجناس بي كيفيت و و وزارت بازرگاني براي توليد داخلي و واردات تصويب و اجراي آن الزامي شود ب

 [2] .توليد عاي  هاي نامطلوو در داخل جلوگيري كرد
 

 الزم جهت بدست آوردن عایق صوتی مناسب شرایط -8
به منظور حصول كاهش الزم در انتقال صوت عاي  صوتي بايدداراي ويژگي هايي باشد كه برخي از آنها بهه شهرح زيهر مهي 

 باشند:
 

 مجر -8-1

هرچقدر يک ديواره سنگين تر باشد از نظر عاي  صوتي بهتر بوده ليكن بايد محدوديت هزينه و بار وارده به سهاختمان نيهز 

 مد نظر قرار گيرد.

 

 اتصال کامل دیواره ها -8-2

براي انواع ساختمان ها مطلوو ترين شرايط جهت كاهش صدا آن است كه هيچ گونه شهكافي بهراي عبهور صهوت نداشهته 

 شد.با
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 ساختمان ناپیوسته یا چندتایی -8-3

اين نوع ساختمان ها به نسبت ساختمان هاي منفردي كه داراي همان مقدار جرم در واحد سطح مي باشند قادرند اصهوات 

 را به ميزان بيشتري كاهش دهند اين ساختمان ها در مقايسه با ساير ساختمان ها گرانتر مي باشند.

از ديواره هاي چندتايي در مواردي است كه سبک بودن ساختمان مد نظر مي باشد بهه عنهوان متداول ترين روش استفاده 

 مثال مي توان از ساختمانهايي با پنجره هاي دوبل نام برد .

اين نوع ساختمان ها در مواردي بكار ميروند كه يكي از شرايط الزم برخورداري از وزن كم مهي باشهد در مهورد سهاختمان 

هاي سنگين كه تجهيزات آنها از استانداردهاي بااليي برخوردار است نظير استوديوهاي پخش صدا اين نوع ديواره هها بها پنجهره 

 .[6]هاي دوبل مورد استفاده قرار ميگيرند

 

 اصلی برای موثر بودن دیواره های چندتایی شرایط -4
 .ميلي متر هيچگونه مزيتي ندارد 87شكاف و فاصله بين دو ديواره زياد باشد فواصل كمتراز  -9

 .  دو ديواره داراي وزن هاي متفاوت باشند -1

 .شكاف بين دو ديواره از مواد عاي  صوت پر شده باشد -8

 .براي جريان هوا بين دو ديواره وجود نداشته باشد هيچگونه روزنه يا مسيري -0

 .ديواره ها به هم متصل نشده باشند -8

چنانچه اتصال ديواره ها ضرورت داشته باشد بايد ديواره هاي سبک را با اتصهاالت بسهياري بهه يكهديگر متصهل نمهود و در 

 [3] صورتي كه ديواره ها سنگين باشند از اتصاالت كمتري استفاده شود.

 
 

 مطلوب نا تفریق و انعکاس از جلوگیری در ساختمانی بلوکهای شکل ساخت نحوه

 

 روش های کنترل و کاهش آلودگی صوتی در مجتمع های مسکونی و ساختمان ها -11
 به منظور كاهش حوادث ناشي از آلودگي صوتي مي توان روشهاي مختلفي در حوزه هاي متفاوت اتخاذ نمود.
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 یت پالنطراحی مناسب سا -11-1

در طراحي تا جايي كه امكان دارد با استفاده از توپوگرافي زمين يا طرح هاي ارائهه شهده  سهاختمان هها از حهداكثر سهايه 

 صوتي بهره مند گردند.

 .شكل بلوك هاي ساختماني به گونه اي باشد كه موجبات تشديد انعكاس و تفرق نامطلوو صوتي را فراهم نياورد

ساختماني نسبت به يكديگر نبايد بگونه اي باشد كه موجبات تشديد انعكاس و تفرق نامطلوو صوتي را  نحوه قرارگيري بلوكهاي

 فراهم آورد.

 استقرار بلوكهاي ساختماني بگونه اي باشد كه بيشترين فاصله ممكن را از منابع آلودگي صوتي داشته باشند.

 [3] اشد كه كمترين انعكاس و تفرق را ايجاد نمايد.جهت قرار گيري ساختمان ها نسبت به منابع توليد صدا طوري ب

 

 استفاده از کاربردی های با آسیب پذیری کمتر به عنوان حایل -11-2

در طراحي سايت پالن ها قرار گيري كاربري هاي با حساسيت كمتر )نظير تجاري ها( در امتداد منهابع آلهودگي بهه عنهوان 

 ته شود.حايلي براي مناط  آسيب پذيرتر مد نظر گرف

 

 طراحی مناسب در خصوص ارتفاع ساختمان ها -11-3

تركيب ارتفاعي بلوك هاي مختلف به نحوي طراحي گردد كه رديف اول ساختمان ها به عنوان حايل بهراي سهاير مجموعهه 

 عمل نمايد و تمهيدات خاص تنها براي رديف اول ضرورت داشته باشد.

 

 طراحی مناسب محوطه سازی -11-9

 ه سازي بايد به گونه اي باشد كه حتي المقدور از فضاي سبز به عنوان مانعي در برابر صدا عمل نمايد.طراحي محوط

نقش فضاي سبز كه ميتواند در كاربري حريم معابر ايجاد شود در طراحي محوطه سازي ديده شود)هم از نظر نوع گونه ها و هم 

 يگر(از نظر شكل و عملكرد مجموعه اين المان ها در كنار يكد

 [4] طراحي به گونه اي صورت گيرد كه حداكثر كاهش آلودگي صوتي را باعث شوند.

 
 یکدیگر به نسبت ساختمانی های بلوك استقرار نحوه
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 گونه های گیاهی مناسب انتخاب -11
ياههان از گونه هاي مناسب گياهي جهت جذو بيشتر صدا و ايجاد سايه صوتي براي ساختمان ها استفاده شود) صهرفا از گ

 كوتاه نظير چمن استفاده نشود(

 اثر رواني و آرامش روحي ناشي از آن چشمگير و موثر مي باشد.

بايد به مقدار كافي مرتفع و متراكم بوده به گونه اي كه قابليت ديد را به كمترين حد برساندكه در اين حالت قابليت كاهش 

 صداي ناشي از ترافيک را دارا خواهد بود.

 [5] دسيبل كاهش مي دهد. 8متر صدا را حدودا به ميزان 87ش گياهي متراكم با عرض بطور كلي پوش

 

 
 صوتی موانع بعنوان سبز فضای از استفاده

 

 رعایت نکات ترافیکی داخل سایتها )شیب، شعاع قوس ها و...( -12
در طراحهي معهابر داخهل با توجه به اينكه حركت اتومبيل ها در سطوح شيب دار موجب توليد صداي بيشتري مهي گهردد 

راحي معابر به گونه و ط ن توجيه مسيرها مد نظر قرار گيردسايت ها رعايت استاندارد هاي مربوطه و پرهيز از شيبدار نمودن بدو

 اي صورت گيرد كه از ازدحام اتومبيل ها و توقف بيش از اندازه آنها جلوگيري نمايد.

 

 طراحی معماری مناسب داخلی  -12-1

معماري داخلي مجموعه ها سعي شود فضاهاي با حساسيت كمتهر در معهرض آلهودگي مسهتقيم قهرار گيرنهد و در طراحي 

، فضاهاي كنترل نشده نظير راهروهابا در نظر گرفتن ضوابط معماري از و  فضاهاي حساس به طور غير مستقيم در تماس باشند.

 وتي استفاده شود.نورگيرها و ... جهت حفاظت از فضاهاي حساس در برابر آلودگي ص

 

 بندی ساختمان ها در برابر صوت عایق -12-2

با توجه به اينكه كاهش آلودگي صوتي از راه جذو بهترين حالت ممكن مي باشد الزم است ساختمان هها در معهرض ايهن 

ر سهاختمان كهه آلودگي با استفاده از مواد جاذو عاي  بندي شوند توصيه مي شود اين امر مطاب  اسهتاندارد ههاي صهدابندي د

در بكارگيري عاي  هايي نظير پنجهره ههاي چنهد جهداره  توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تهيه ميگردد صورت پذيرد.

 عملكرد عاي  در برابر اتالف انرژي و... نيز به صورت همزمان ديده شود.

 يه مي گردد.درها و پنجره ها توص استفاده از مواد جاذو در ديواره هاي ساختمان و درزگيري
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 از موانع صوتی استفاده -13
 دیوارهای عمودی -13-1

 .فلزات يا ديگر مواد مي باشد سنگ، *جنس ديوارها عمدتا از نوع چوو، گچ، ساروج، بتن،

 .*از نظر زيبايي شناختي بايد با محيط اطراف خود همگون و سازگار باشد

 ش دهد.*به ميزان كافي بلند و عريض باشد تا ديد جاده را پوش

*در مواردي كه منازل يا ساير كاربري ها بر روي تپه هاي مشرف به جاده قرار گرفته اند و يا اينكه ارتفهاع آنهها بهيش از ارتفهاع 

 باشد از كارآيي ديوار كاسته مي گردد كه اين كاهش كارآيي در طراحي بايد مد نظر قرار گيرد. ديوارها مي

 .قاطع ها يا معابر ورودي و خروجي نيز از قابليت آنها مي كاهد*وجود بازشو ها در ديوارها در محل ت

 .*پراكندگي ابنيه ها در امتداد مسيرمعابر چگونگي احداث ديوارها و ديگرموانع را با مشكل مواجه مي كند

 متر از بزرگراه ها بيشترين مقدار اثر را دارا مي باشند )معموال رديف اول از منازل( 09*ديوارها تا فاصله 

 *نبايد سبب افزايش محسوس صدا در سوي مقابل خود شوند

 *درنهايت بايد تراز صدا اساسا براي ساكنين كنار بزرگراهها و معابر پررفت و آمد به شكل محسوس كاهش يابد.

 دسي بل مي باشد. 17*مقدار كاهش صدا توسط ديوارها حدود 

جنس آنها دارد جهت كاهش موثر صدا مواد بكار بهرده شهده در  *قابليت كاهش صداي ترافيک توسط ديوارها بستگي زيادي به

كيلوگرم در متهر مربهع( باشهند از نقطهه نظهر  17موانع )ديوارها( مي بايد محكم و سفت بوده و به ميزان كافي متراكم )حداقل 

 ري دارا خواهند بود.كاهش صدا كليه موانع)ديوارها( در صورت واجد بودن شرايط مذكور قابليت كاهش صدا را به صورت موث

 

 موانع زمینی -13-2

 *از نوع مواد طبيعي مانند خاك سنگ و مواد مشابه مي باشند

 به صورت خاكريز و تپه ها طراحي مي شوند ك*عمدتا از نوع خا

 *از نظر زيبايي شناختي جذابيت بيشتري دارند

 *زمين و فضاي زيادي را اشغال مي سازند

 از ديوارها كاهش مي دهد. دسيبل بيشتر 8*مقدار صدا را 

 

 حل در بزرگراهها راه -13-3

ترجيحها در صهورت  )همون پله هست كه در پروژه هاي راهسازي و در خاكبرداري استفاده ميشه برم) ،احداث ديوار يا برم

 %97ها با شهيب در صورت امكان احداث برمو  متر 8/0ارتفاع ديوار و برم حداكثرو  وجود فضا و زمين كافي برم توصيه مي شود

موانهع صهوتي)ديوارها( بهه صهورت سرتاسهري در كنهار باشد.  و نيز  كيلوگرم بر متر مكعب17دانسيته ديوارها حداقل همچنين 

برابهر فاصهله مهانع تها كاربريهها  0در غير اين صورت در نقاط مورد نياز طول مانع صوتي)ديوار( حداقل . بزرگراهها احداث شوند

در صهورت امكهان كليهه مراكهز . ن مانع صوتي و كاربريها از پوشش گياهي و فضهاي سهبز اسهتفاده شهوددر فضاهاي مابي. باشد

آموزشي و بهداشتي درماني مي بايد از كنار بزرگراهها به ديگر نقاط منتقل شده و دسترسي به آنها از طري  ديگر معهابر صهورت 

ه ها گذشته . كاربريها در معرض ديد جاده قهرار دارنهد مهي تهوان از در مواردي كه بزرگراهها از كنار نقاط مرتفع نظير تپ. پذيرد

 [2] .اصول آكوستيک و صدابندي در ساختمانها مي بايد رعايت شوند برم استفاده كرد-تركيب ديوار
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 نتیجه -19
لهه سهاختن و سقف و كف، اين است كه از مهواد عهاي  از نظهر صهدا در مرح هارين راه براي ايجاد عاي  صوتي در ديواربهت

ي بسياري از حرارتي و صوتي گرفته تا عاي  رطوبتي در بازار مصالح ساختماني ديده مهي هاامروزه عاي   آپارتمان استفاده كنيد.

استفاده كرد. البته ممكن است در نظر اول با خود بگوييهد  ها و در كف واحد ها ديوار كاريرو  و زير  ها  شود كه مي توان از آن

اي هزينه هد اين هساختمان باال برود اما رضايت ساكنان آپارتمان نشان مي د يهاينه هزي  صوتي باعث مي شود، استفاده از عا

 .صرفه است (، كامال مقرون به% 1 هازينه ساخت )تنهاندك نسبت به كل 

اما اگر سهاختماني از ي ساختماني نيز بايد طوري باشد كه باعث تشديد، انعكاس و تفرق نامطلوو صوتي نشود، هاشكل بلوك  -

 بودن صوتي، درست ساخته نشده باشد، پس از ساخت بايد با آن چه كرد؟ لحاظ عاي 

و سهقف  ههاي آماده را عاي  كنيد، استفاده از مواد عاي  صوتي در كف، ديوارهايي كه مي توانيد ساختمان هايكي از راه حل  - 

يي از جهنس هها ههمد و دهه هشي بيرون را كاكه انرژي صوتي صداها از موادي استفاده كردشدن صوتي بايد  است. براي عاي 

 ستند. ه ره برد كه جذو كننده صوتهب

 همستند كه هي آكوستيكي و اسفنج پلي استايرن از موادي هاي سلولزي، اندودي سربي، كاشي هاهاپشم سنگ، كنف، عاي   -

و كف استفاده مهي شهوند امها ورقهه  هافاده در داخل ديوارده انرژي صوتي است. اين مواد براي استهنش دكاه همجاذو صدا و 

د در خانهه ههنصب مي شوند. براي مثهال، كسهاني كهه مهي خواها  نيز در بازار وجود دارد كه روي ديوار ها آن يي از برخي ازها

 .ي اتاق خود استفاده مي كنندهاديواري روها تمرين موسيقي كنند، از اين عاي  

د. دهه كهاهشرا هها ي صهوتي خانهه ههايي است كه مي تواند آلهودگي هاز اطراف ساختمان يكي از راه استفاده از فضاي سب - 

بايد به گونه اي باشد كه از فضاي سبز به عنوان مهانعي در برابهر صهدا اسهتفاده ها و ساختمان ها سازي مجتمع  طراحي محوطه

 . شود

بسيار كمتر از خيابهان  هادوجداره باشند، صداها ر دارد. اگر پنجره بسيار تاثيها  ساختمان در عاي  بودن صوتي آنهاي پنجره  -

ي دوجداره به صورت استاندارد نصب نشده باشهند، ممكهن اسهت خاصهيت عهاي  هاكنند، اما اگر حتي پنجره  به خانه نفوذ مي

ا نيهز در ايهن ههپنجهره . درزگيهري خانه خود مطمئن شويد هايعاي  بودن درست پنجره از  . حتماهدبودن خود را از دست بد

 .استزمينه بسيار مهم 

را از هها قرار دارند نيز مي تواند تا حهدي سهاختمان ها كنار بزرگراه ايي كه هي صوتي در اطراف ساختمان هااستفاده از ديوار -

براي عهاي  كهردن صاحب يک واحد آپارتماني برنيايد. عهده ه اين موارد، ممكن است از هم كند، اما استفاده از  نظر صوتي عاي 

 داشته باشد، بايد چه كرد؟ مهكه خرج كمي ها داخل آپارتمان 

اي ههتان تا حدي راحت كند، چيدمان مناسب كهاربري هايسايه همكه بتواند شما را از شنيدن صداي مزاحم  هيراها شايد تن -

 ي هاي را كهه بيشهترين صهداههايش كنيد جاخانه تان باشد. بايد ابتدا با چند روز سكونت در واحد جديد، تال يمختلف اتاق ها 

شناسايي كنيد. سپس سعي كنيد اتاقي را براي خهواو در نظهر بگيريهد كهه كمتهرين آلهودگي  را به داخل مي آورد،ها سايه هم

يهد. بها مشترك اسهت، نگذارها  سايههميي كه با هاتختخوابتان را كنار ديوار د،هيصوتي را دارد. اگر نمي توانيد اتاقتان را تغيير د

، نمهي هاي مزاحم ايجاد كنيد، اما بايد بدانيد با اين كارهاصدا ي مشترك، تالش كنيد موانعي برايهاپشت ديوار هاگذاشتن كمد

عاي  صوتي نصب كنيد يا اينكه تحملتان را ا هي مزاحم را حذف كنيد؛ يا بايد پول بيشتري خرج كنيد و روي ديوارهاتوانيد صدا

 .باال ببريد
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 عمناب -15
 . تهران سبز فضاي و پاركها سازمان ، سبز فضاي 89 فصلنامه ، شهرها در صوتي كاهش آلودگي در سبز نقش فضاي رامش، ، رضاخاني[1] 

 .9801، 88 صفحه ، چهارم شماره

 برداري، قشهن مهندسي دانشكدة ارشد، كارشناسي رسالة .شهر بعدي سه هاي مدل از استفاده با صوتي آلودگي سازي مدل . ع حجت، [2]

 9800 . .تهران دانشگاه

 محهيط دانشهكدة ارشد، كارشناسي رسالة .همت بزرگراه كناره در آكوستيكي سدهاي طراحي و صدا مجاز هاي حريم ارائه  .س زباني، [3]

 9800 . .تهران دانشگاه زيست،

 . 9800 ، زيست محيط حفاظت سازمان انتشارات ، محيط صداي ، حامد سيد ، اعرابي ، شهرام ، سپهرنيا [4]

 . 9801 ، اسالمي آزاد دانشگاه انتشارات ، جلددوم ، زيست محيط مهندس ، مجيد ، عباسپور [5]

 
[0] Brenner,C. Building Reconstruction from Images and Laser Scanning, International Journal of Applied Earth 
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