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محيط صوتي

عملكرد موانع صوتي

محيط حرارتي

اثرگذاري مربوط به صوت

اثرگذاري مربوط به درجه حرارت

نشريه شماره 52، پاييز 1380  



 پيشگفتار
 

هاي محيطي در تجارب انساني، بويژه در مورد تاثيرات حسي نظير راحتي، بهزيستي، خوشنودي؛ و در                 اهميت سيستم 
 رفتاري كه با اصطالحاتي از قبيل توجه، انتخاب مسير، تجمع، تفـريح، اسـتراحت، تفكـر، كـار، و سـاير            مورد تجارب 

اينكه آيا ايـن  . اي مورد توجه قرار گرفته است     شود، در دهه اخير به طور فزاينده       اشكال مشاركت انسان نامگذاري مي    
اني مهندسي صنعتي، موضوعي است كه پاسـخ        مطلب، مربوط به روانشناسي كاربردي است يا معماري يا عوامل انس          

ترديد بذل توجه به واكنشهاي حسي و رفتاري انسان كه با قلمرو معماري، و در      بي. آن در صالحيت علم معاني است     
هاي اجرايي آن، تركيب شده است، براي همه كساني كه با روند، شيوه و هدفهاي طراحي        نتيجه با موضوع و تكنيك    

 پيشـرفتهاي علمـي و      فتنگـر  سـرعت گير هستند؛ ضرورت دارد اما معرفت به اين زمينه كلي با            داخلي و معماري در   
شـود، پيچيـده     كه خود به سرعت موجب منسوخ شدن اطالعات طراحي و فنون علمـي مـي              ) تكنولوژيكي(آورانه   فن

ها، افـزايش بهـاي     اخير، نتايج پيچيدگي فوق با عوامل محدوديت مصرف انرژي در سـاختمان            در سالهاي . گشته است 
هاي نصب و نگهداري تركيب شده در اجـراي يـك سيسـتم، و نيـز در انتخـاب                    تجهيزات ساختماني، افزايش هزينه   

با اين نگرش، بخش تحقيـق و توسـعه مهندسـين مشـاور             . وسايل و تجهيزات آن تاثيري مهم برجاي گذاشته است        
ARCHITECTURALشهر اقدام به ترجمـه كتـاب    ره INTERIOR SYSTEMS  تـاليف John E.Flynn, Jack A.

kremers, Arthur W. Segil و Gary R.Steffy چاپ Van Nostrand Reinhold) نموده اسـت كـه   ) ١٩٩٢
ارائه خواهنـد   » تنظيم شرايط محيطي  «فصول مختلف آن در اين نشريه و سلسله نشريات ديگري تحت عنوان كلي              

تـر   از ايـن مجموعـه پـيش   ) استانداردهاي عملكرد حسي(از بخش اول ) محيط روشنايي(در اين راستا، جلد اول     . شد
هدف اين نشـريات،   . گردد ارائه مي » هاي صوتي و حرارتي    محيط«تقديم شد و اينك جلد دوم همان بخش با عنوان           

 دورنمـايي از معمـاري، و راهنمـايي         -اي از اطالعات دقيق مهندسي بلكه نگرشي كلي بر موضوع            نه تهيه مجموعه  
تواننـد بـراي معمـاران، طراحـان داخلـي، و            اين نشريات مي  .  است -اي درباره نور، صوت و گرما        اي قضاوت حرفه  بر

اي شاغل هستند، به عنوان يك مرجع عمومي مورد استفاده واقـع              مديريت طراحي چند رشته     مشاوراني كه در زمينه   
ه دانشجويان طراحـي معمـاري، طراحـي داخلـي و     تواند به عنوان يك متن مقدماتي، مورد استفاد       همچنين، مي . شود

ها  اي متمركز در مورد اهداف و كاركرد ساختمان   مطالعه اين نشريات، حاوي  . و تاسيسات قرار گيرد    عمران هاي مهندسي
در نهايـت،  . باشـد  مبتني بر نيازهاي حسي شناخته شده ساكنان، تكنولوژي ساختمان، و محدوديت مصرف انرژي مي           

هـا و     تركيـب سيسـتم       خالق، و با پيشـنهاد       عنوان پتانسيلي   به    محيطي  انرژي    قصد دارند كه با شناخت     نشريات    اين
ارتبـاط برقـرار    طراحي محيطي، و هنر  كنترل تكنولوژي  خواهد شد، ميان  به تسلط بر محيط مصنوع منجركه فرآيندهايي  

 . معماري با مصرف بهينه انرژي در كشور ما منجر شود  كه چنين تركيب و تلفيقي به ايجاد اشكال اميد است. كنند 
 سعيد شهيدي

 مدير بخش تحقيق و توسعه



 مقدمه

 
از ايـن حـس،     . شنوايي برمبناي توانايي گوش انسان براي تجزيه و تحليل طيف مشخصي از ارتعاشها اسـتوار اسـت                

براي مبادله صحيح عقايد بـين افـراد،   . شود براي تبادل اطالعات به توسط زبان گويش يا عالئم اخطاري استفاده مي       
بويژه، در مواقعي كه شرايط ديد نامساعد باشد، اين حس بر حسهاي ديگـر           . كند شنوايي اغلب نقش مهمي را ايفا مي      

 . شود غالب مي
 

همچنين بايد گفت كه گوش انسان از طريق واكنش به تغييرات ظريف فشـار هـوا، اصـواتي را كـه داراي شـدت و                         
دو ضربه صوتي كه از نظر زماني معادل يك هـزارم ثانيـه از يكـديگر                . شنود ي بسيار متفاوتي هستند، مي    ها فركانس

با اين وجود، گوش قادر بـه دريافـت   . شوند فاصله دارند توسط گوش، به عنوان دو عالمت جداگانه تشخيص داده مي  

 .شنوند  هرتز باشد، نمي٣٠از تر هاي صوتي نيست و اغلب افراد، صدايي را كه شدت آن كم كليه فركانس
 

به طور كلي آشنايي با محيط صوتي پيرامون انسان بخصـوص در فضـاهاي اداري و                » محيط صوتي «هدف از گفتار    

با افزايش استفاده از طرح فضاي . نحوه كاربرد تمهيداتي به منظور جلوگيري از انتقال اصوات ناخواسته و مزاحم است      
 ٧٠ و اوايـل دهـه       ٦٠ توصيف ميزان كلي كارآيي سيستم آكوسـتيكي در اواخـر دهـه              باز اداري، معيار جديدي براي    

گذارنـد عبارتنـد از انتقـال        به طور كلي عواملي كه بر محيط صوتي فضاي باز اداري تأثير مـي             . ميالدي به وجود آمد   
كنندگان فضا و   انتقال صوت در فضاي باز اداري به سيستم سقف، جدا         . صوت و مستور كنندگان كمكي صداي زمينه      

فاصله افراد با يكديگر بستگي دارد، و محو و مستور نمودن صدا، به انتخاب اجزاي سيستم مستور كننده نوفه زمينـه                     
 . بستگي دارد) ها وسايل الكتريكي ايجاد كننده صوت و نحوه قرار گرفتن بلندگوها و تعداد آن(
 

» حـريم گفتـار   «يـا   » SPP«فضاي بـاز اداري، معيـار        كوستيك   مؤثر بر آ    اثرات سه عامل   مجموعه   گيري   براي اندازه 
يك .  جداكنندگان فضا، سيستم سقف و سيستم مستور كننده صداي زمينه           :عامل عبارتند از   سه اين. معرفي شده است  

 يا بيشتر، سيستمي خوب براي فضاي بـاز اداري شـناخته            ٦٠ معادل   SPPسيستم كامل متشكل از اين سه عامل، با         

كـاري ديگـر     را دارد كه در آن فهم گفتار از يك موضع كاري بـه موضـع                سيستم قابليت ايجاد محيطي       ، اين شود مي
البتـه  . غيرممكن و يا مشكل باشد) يك نفر يا گروهي از كارمندان در آن مشغول به كار هستند          كه بخشهاي مختلفي (

ري رفته و شنيده شود، اما احتمال فهـم و  بايد درنظر داشت كه صداي كالم ممكن است از يك موضع كاري به ديگ     
بدن انسان، انرژي .  است» محيط حرارتي«ديگر مقوله مورد اشاره در اين نشريه،       . تشخيص كالم، بسيار اندك است    

حاصل اين سوخت و ساز، ايجاد    . كند شيميايي را از طريق غذا دريافت كرده و آن را به اشكال ديگر انرژي تبديل مي               
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. كنـد  با توجه به فعاليت شخص و نوع لباس او تغييـر مـي            ) سرعت انتشار حرارت  (زان سوخت و ساز     مي. حرارت است 
براي شخصي كه هميشه در ارتباط با يك نوع فعاليت كاري است، ميزان سوخت و ساز در محدوده حرارتي تقريبـي                     

 . ماند  ثابت ميگراد  درجه سانتي٣٢ تا ١٥
 

گيـرد و   هاي جابجايي، هدايت، تشعشع، تبخير صورت مـي  محيط اطراف از راهبه طور كلي جريان حرارت بين بدن و  
وقتـي درجـه حـرارت هـواي محـيط در      . تواند از محيط به بدن و يا از بدن به محيط باشـد     جهت جريان حرارتي مي   

طريـق  خـون از    ) گـراد   درجـه سـانتي    ٢١معموالً از درجه حرارتهاي پايين تـا حـدود          (محدوده دماي خنثي قرار دارد      
. شود گردد و در نتيجه اين جريان، حرارت نسبتاً كمي به پوست بدن منتقل مي              سرخرگها جاري و از سياهرگها باز مي      

. كنند كند، مويرگهاي بدن نيز شروع به انبساط مي وقتي درجه حرارت محيط شروع به باال رفتن از محدوده خنثي مي   
شـود كـه باعـث افـزايش سـريان           ها، محيطي حرارتي ايجاد مي    در نتيجه انحراف خون برگشتي به داخل اين مويرگ        

وقتي كه انبسـاط  . شود حرارت از بافتهاي دروني به بافتهاي سطحي شده و سبب ازدياد درجه حرارت پوست بدن مي             
. رسـد  رسد، درجه حرارت پوست تقريباً در سر تا سر بدن يكنواخت شده و به حداكثر خود مـي         رگها به نهايت خود مي    

در اين حالت . جا و تشعشع ادامه دهد تواند بيش از اين به از دست دادن حرارت از طريق جابه راين، بدن ديگر نمي   بناب
شود تا پديده تعرق كه مكانيزم افزايش حرارت پراكني بدن            منافذ پوست باز مي     اگر درجه حرارت محيط افزايش يابد،     

 وقتي كه انتقـال حـرارت از      گراد  درجه سانتي  ٣٨ارتي حدود   در حر . از طريق تبخير آب سطح پوست است انجام گيرد        
جايي و تشعشع، به علت عدم وجود اختالف قابل مالحظه بين دماي بدن و محيط، ناچيز است تنها پديده  طريق جابه 

 . تعرق است كه وظيفه تنظيم درجه حرارت بدن را به عهده دارد
 

وقتـي  . شـوند  ايي كه پيشتر مورد بحث قرار گرفت معكوس مـي         زماني  كه درجه حرارت محيط كاسته شود، فرآينده        
در اين  . شود شدن كرده، انتقال حرارت از راه تعرق كم مي         حرارت به درجه خنثي برگردد، منافذ پوست شروع به بسته         

ط به زماني كه درجه حرارت محي   . يابد جايي، بويژه تشعشع به خارج انتقال مي       حالت، بيشتر حرارت بدن از طريق جابه      
شدن مويرگها و بازتر شدن رگهاي اصلي، حرارت بدن در بافتهاي درونـي ذخيـره شـده و                   رسد، با بسته   زير خنثي مي  

جايي  در اين حالت، اتالف حرارت از طريق جابه. شود كه سطح پوست، بويژه، دست و پا، سردتر بمانند         امكان داده مي  
 محيطي، چون اعمال جبراني صورت گرفته در جريان خـون       به موازات كاهش درجه حرارت    . شود و تشعشع كمتر مي   

باشد، حرارت بافتهاي دروني بدن كاهش يافته، لرزش بدن به صورت يك حركت فيزيكي غيـرارادي، كـه        كافي نمي 
در ايـن نشـريه آن   » محيط حرارتي«در نهايت، هدف بخش     . شود اي است براي توليد حرارت اضافي، آغاز مي        وسيله

هايي براي سـازگاري بهينـه بـدن بـا      تر از مكانيزم ايجاد و انتقال حرارت، به تشريح راه     ئه شناختي دقيق  است تا با ارا   

 . جويي در انرژي مصرفي بپردازد محيط حرارتي پيرامون و در نتيجه صرفه
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١

 محيط صوتي 
 

 صوتي و محدوده حس شنواييطيف 

 
بلـي آسـتانه     توان براسـاس ترازهـاي دسـي        افراد را مي   بل است و حساسيت شنوايي     واحد سنجش شدت صوت دسي    

 . گيري كرد هاي مختلف را تشخيص دهد، اندازه تواند عالئم صوتي با فركانس شنوايي، كه در آن فرد مي
 

 آستانه شنوايي

 
توانند يـك     مي افراداغلب  .  هرتز است  ١٠٠٠بل، آستانه شنوايي در فركانس       طبق تعريف، صدايي با شدت صفر دسي      

 هرتـز بشـنوند، در حـالي كـه بـراي حـداقل درك در دو                 ٤٠٠٠سـت در     ا عالمت صوتي را كه داراي شدت كمتري      
آستانه شنوايي كه بدين ترتيـب تعيـين شـده اسـت، ميـزان              . اليه دامنه فركانس، اصوات شديدتري الزم است       منتهي

 وجود داشته باشد، آستانه شنوايي در كند ولي هرگاه نوفه زمينه هم  فرض مي » آرام«صداي زمينه را كمال مطلوب و       
 . آيد حد باالتري به وجود مي

 
 تغيير عالئم صوتي شديد

 

دليل آن  . شود  بسيار مشكل مي   ،هرگاه نوفه زمينه داراي شدت زيادي باشد تبادل و دريافت عالمت صوتي قابل فهم             
؛ وضعيتي كه ذكر كردت داخل گوش را  توان وضعي  ميديگر آن   از علل   . تا حدودي باال رفتن حد آستانه شنوايي است       

توان با افزايش شدت عالمت      هنگامي كه نوفه زمينه كم يا متوسط است مي        . با حالت خيره ماندن چشم مشابه است      
 . صوتي، برقراري ارتباط را بهبود بخشيد

 
 درد و از دست دادن شنوايي

 

اصـواتي بـا   . شـود  يرد، دچار درد و ناراحتي ميبل قرار گ  دسي ١٢٠هرگاه گوش، در معرض صداهايي با فشار بيش از          
يك صداي ناگهاني كه داراي     . توانند موجب ناشنوايي موقت و حتي آسيب دايمي در قوه شنوايي شوند            اين شدت مي  

ه است با تأثير ايجـاد      اين مشاب . شود ، باعث كري موقت مي    )مثل صداي انفجار يك ترقه بزرگ     (شدت كمتري است    
قـت آسـتانه شـنوايي      جـايي مو    نوفه زمينه در يك مدت كوتاه كه به عنوان جابـه           ي از از بلندتر ه يك تر  شده به وسيل  

 . تواند منجر به كري دائمي گردد  مواجهه دائمي يا تكراري با صداهاي نسبتاً شديد، مي.شود شناخته مي
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٢

 استماع چند كاناله 

 
  براي شنيدن   از هر دو گوش به طور همزمان       توان   يك عالمت صوتي غالب وجود داشته باشد، مي        يهرگاه در محيط  

 . استفاده كرد
 

توان تا حدودي به عنوان دو كانال  در مواقعي كه چندين منبع صدا يا عالئم صوتي وجود داشته باشد، از دو گوش مي 
 شـوند،  اگر سرعت انتشار اطالعات، يعني سرعتي كه اطالعات به صورت عالئم صوتي منتشر مي             . مجزا استفاده كرد  

 . تواند بدون نياز به تشخيص خارجي، سرچشمه آنها را به سادگي از يكديگر تفكيك كند خيلي زياد نباشد شنونده مي
 

 تشخيص مكاني 

 
در حالي كه تشخيص مكاني صوت كماكان تشخيصي ناقص است، استماع چند كاناله، پرسپكتيو محدود شـنوايي را                  

تشخيص فاصله نسبتاً ساده است هر چند كه بسـيار  . كند ا آسان مي  گذارد كه تشخيص فاصله و جهت ر       در اختيار مي  
 . اين عمل ممكن است شامل بلندي و پيچيدگي و تركيب صدا نيز باشد. دقيق و ظريف نيست

 
وقتي اطالعات . يا نياز به يك گوش دارد يا نيازمند هر دو گوش است      : يابي صوت به دو گونه است      تشخيص و جهت  

بـه  . شـود  يابي از هر گوش به طور جداگانه استفاده مـي        از ميان برداشته شوند، براي جهت      هر دو  منبعقبلي و تصوير    

 . ر استيابي و تشخيص با حركت سر ميس  جهتطور كلي، قابليت
 

 اساسـاً بـر تمـايز و         انسـان الزم هسـتند،     كـه بـراي شـنوايي        بايد گفت وضعيتهاي مكاني و فضايي     به طور خالصه    

يا نداشـتن   اگر صدايي معنادار در دامنه معمول قرار داشته باشد اما به علت فقدان شدت و                . توارنداختالفات صوتي اس  
 . شود نگ و مبهم گردد شنوايي سخت يا غيرممكن ميتمايز با صداي زمينه، گ

 
ع از  توانند بيش از حد بلنـد گشـته و مـان           از طرف ديگر، حساسيت گوش، از اين نظر كه عالئم صوتي معنادار نيز مي             

 . استماع راحت و خوشايند شوند، محدود است
 

ايـن تـأثير    . شـوند   مـي  ها هاي مفرط يا نامناسب نيز به دليل ايجاد حواس پرتي و آشفتگي خاطر، سد راه فعاليت                نوفه

 .  فرد، در اوقات مختلف روز متفاوت باشد همانبرايضمناً ممكن است 
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٣

شـنوايي  همچنـين  . شـود  شخيص ابتدايي فاصـله و جهـت اسـتفاده مـي    هنگام فقدان يا ابهام ديد، از شنوايي براي ت  
به همين دليل، طراحي يك محيط صوتي در .  باشدهاي فضا نيز ديوارهتواند كمكي به درك حس سختي يا نرمي     مي

 .و زمينه صوتيعالمت ارتباطي   : نوع كنترل سر و كار دارد دوبامرحله نخست، 
 

 
 جهت يابي صوت

 
 فهم زمينه صوتي 

 
حس فردي زمينه صوتي، شود و  شود واخنش گفته مي    كه در اثر بازتابهاي متعدد ايجاد مي       يك فضا به تداوم صدا در     

هر دو اين عوامل تا حدودي بر حس سـالمتي     . شود اي است كه انتخاب مي     اساساً عملكردي از واخنش و شدت نوفه      
 هر دو عامل، بر قابليت ارسال و دريافت يك ارتباط    ارند و دن محل قرارگيري فرد تأثير د      و نيز بر مناسب بو      و راحتي، 

 بازتاب صوت بطور قابـل  ، باشدبيشتر نرم و متخلخل   ميزان اثاثيه هر چقدر در يك اتاق      . صوتي نيز، موثر خواهند بود    
صـوت  اراي قابليـت بازتـاب زيـادي باشـند،           از طرف ديگر هرگاه سطوح اتاق سخت و د         .يابد اي كاهش مي   مالحظه

 . رود  آهستگي بيشتري از ميان ميسطوح منعكس شده و به همين دليل باورت ممتد بين بص
 تأثير سطوح جاذب صوت در فضا 

 

 اين جـدول  .ن در فضاهاي ساخته شده ايجاد كرد   توا نشان دهنده وضعيتهاي مختلف شنوايي است كه مي       زير  جدول  
 . دهد ضريب متوسط كاهش نوفه را كه موردنياز است نشان مي

 
 بيش از حد فضـا، ممكـن اسـت موجـب درك      »ماليمت«در نظر داشته باشيد كه براي دفاتر عمومي و بسيار بزرگ  

، ه الزم اسـت مكالمـات تلفنـي و شخصـي          البته اين وضـع، در مـواقعي كـ        . گرددگفتار در نواحي ديگر همان مكان       
 .ند، مطلوب نيستنخصوصي باقي بما

 

 سخت در دفاتر عمومي ممكن است موجب نوفه زمينه بيش از حد باشد كـه     از طرف ديگر، وجود بيش از حد سطوح       
وضـعيت آكوسـتيك در دفـاتر       بـه هـر حـال       . شود خود منجر به دشواري مكالمات تلفني و گفتگوهاي خصوصي مي         

 . عمومي را بايد به خوبي كنترل كرد
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٤

 خاصيت جذب صوت اتاق، براي انتخاب اوليه مصالح جدول
 

نوفه ضريب متوسط كاهش 

 براي مصالح در فضا 
 كاربرد مناسب شرايط و وضعيت شنوايي

 و سـاير فضـاهايي كـه در آن از           سخنرانير، سالنهاي   تأت »نرم«يا » مرده«اتاق  ٥/٠ تا ٤/٠
 استوديوهاي ضـبط؛    ،شود مياصوات الكترونيكي استفاده    

فضاهايي كه در آن صوت زمينه مشخص و مزاحم بـوده           

 . وجود داشته باشديا صوت وسايل و تجهيزات
فضــاهايي بــا فعاليتهــاي متوســط، ماننــد كــالس درس  »مرده«تا » متوسط«اتاق  ٤/٠ تا ٢٥/٠

 مدارس ابتدايي، راهروها، دفاتر عمومي
فضاهايي بـا فعاليتهـاي انـدك ماننـد دفـاتر خصوصـي،              » متوسط«اتاق  ٢٥/٠

 فروشگاههاي كوچك
يي كه در آن ارتباطات شـفاهي غالـب اسـت ماننـد             فضا »زنده«تا » متوسط«اتاق   ٠٢٥/٠ تا ٠٥/٠

 اتاقهاي كنفرانس 
 ، كليساهاي بزرگسرپوشيدة ورزشيسالنهاي  »سخت«يا » زنده«اتاق  ٠٥/٠

 
 هاي زمينه  واكنش ادراكي نسبت به نوفه

 
گوي راحـت   قرار دارد، امكان گفتdBA ٦٠شود كه وقتي نوفه زمينه بين ترازهاي صفر و           گاه به طور كلي اظهار مي     

 شـود تـا اينكـه در حـد         شـود، امكـان مكالمـه دشـوارتر مـي          dBA ٦٠هرگاه سطح نوفه زمينه بيش از       . ميسر است 

 ١١٥ dBA     شود مي ارتباطات صوتي غيرممكن) dBA اي از فركانسـهاي مختلـف        شدت صوت براي دامنه    ميانگين
وسيله عالئم صوتي د، ارتباط قابل فهم، حتي به ، چنانچه ايراد و اشكالي در گوش وجود داشته باش         در اين تراز  ). است

به غير از اين مسائل كه به ارتباطات صوتي مربوط اسـت،            . شود مختل مي ) مانند دادكشيدن در گوش شنونده    (شديد  

هايي كه داراي شدت بااليي هستند ممكن است واكـنش ادراكـي فـرد را نسـبت بـه          هاي معمولي زمينه و نوفه     نوفه
 . گيرد، تحت تأثير قرار دهند  در آن فعاليتهاي غيرتبادلي صورت ميمحيط و فضايي كه

 
 تاثير نوفه زمينه بر فعاليتهاي غيرتبادلي
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٥

در نوفه زمينه، مخـل و مـزاحم اسـت          ) شود يعني صوتي كه با فركانس واحد منتشر مي       (» نغمه خالص «در حالي كه    
در . ، انتشار انرژي صـوتي در طيفـي گسـترده اسـت           »سفيدنوفه  «منظور از   . توان مهار كرد   را مي » نوفه سفيد «تاثير  

توان همانند صـداي     گيرد، نوفه سفيد متعارف را مي      هاي مختلف صورت مي    حالي كه انتشار انرژي صوتي با فركانس      
تواند بصـورت ممتـد يـا     تاثير نوفه زمينه بر فعاليت فرد مي. جت يا صداي يك آبشار دانستموتور خروج صدا از يك  

 .  باشدمتناوب
 

 نوفه سفيد ممتد 

 
كند و همچنين،  گيري باشد ايجاد نمي اي كه قابل اندازه رسد كه نوفه سفيد ممتد، هيچ نوع تأثير آزاردهنده        به نظر مي  

تأثير بسيار كمي بر فعاليتهاي غيرارتباطي دارد مگر اينكه شدت آن به قدري باال باشد كه درد يا آسيب دائمي ايجـاد         

سـي  شد و فرد با عملي پيچيده يا كاري كه نيازمنـد داشـتن حوا             شدت بااليي در زمينه وجود داشته با      زماني كه   . كند
اما در . ، نوفه زمينه ممكن است موجب افت كارآيي و تقليل مدت زمان الزم براي واكنش شوددرگير باشدجمع است 

از آنجـا   .  عملكرد، ديگر قابل توجه نيست     تر گردد، تأثير نوفه زمينه بر      همين محيط صوتي، هنگامي كه كار فرد ساده       
تـوان از نوفـه    د، مـي ند بدون ايجاد مزاحمت وجود داشته باشـ نتوان كه ترازهاي متوسط و معمول نوفه سفيد ممتد مي     

 صـداهاي   تخفيـف ايـن كـار، اغلـب بـراي         .  استفاده كـرد    براي ايجاد آستانه مصنوعي معتدل     اي زمينه گزينش شده  
ت كمترند، بخصوص در اماكن و فضاهايي كه ارتباط و تبـادالت سـمعي الزم نباشـد، مفيـد               آزاردهنده كه داراي شد   

 . است

توانند ايجاد مشكالت دايمي در شنوايي كنند بايد سنجيده          نوفه زمينه ممتد را به دليل اينكه ترازهاي بلندتر نوفه مي          
 هرتـز، آسـيب وارده، مقـدار    ٤٠٠٠ در حدود در مراحل مقدماتي اين اختالل، بويژه  مشاهده شده است كه     . به كار برد  

يي، حساس  صدمات شنوا در نتيجه، اين محدوديت طيف شنوايي براي شناخت افرادي كه در برابر             . قابل توجهي دارد  

در تعريف شرايط عمومي كه در آن احتمال وقوع اختالالت شـنوايي            . باشد القوه مي ب پذير هستند، يك آزمون    و آسيب 
ت اوليه، بر مبناي اين ضابطه صورت گرفته است كه بعد از گذشت ده سال مجاورت روزانه با ايـن          وجود دارد، مطالعا  
. شود، صورت گيـرد  گونه اشكال قابل ذكري در قابليت فهم كالمي كه در سطح معمول صدا ادا مي           محيط، نبايد هيچ  

توان به   كه مي باالترين ميزان صدايي  ساعته، ٨وز كاري    در هر ر   آيد كه  مياز مطالعات ياد شده، اين نتيجه به دست         
ايـن مطالعـات، بـه    . اسـت  dBA ٨٥ يك تراز مستمر     ،اي به شنوايي تحمل كرد     مدت زياد و بدون وارد آمدن صدمه      

 هـاي كـاري   حـيط در م dBA ٩٠ نظر اقتصادي امكانپذير اسـت منجـر بـه يـك سـطح قابـل قبـول         ازآنچههمراه  
 . شده است

 

٤

 خاصيت جذب صوت اتاق، براي انتخاب اوليه مصالح جدول
 

نوفه ضريب متوسط كاهش 

 براي مصالح در فضا 
 كاربرد مناسب شرايط و وضعيت شنوايي

 و سـاير فضـاهايي كـه در آن از           سخنرانير، سالنهاي   تأت »نرم«يا » مرده«اتاق  ٥/٠ تا ٤/٠
 استوديوهاي ضـبط؛    ،شود مياصوات الكترونيكي استفاده    

فضاهايي كه در آن صوت زمينه مشخص و مزاحم بـوده           

 . وجود داشته باشديا صوت وسايل و تجهيزات
فضــاهايي بــا فعاليتهــاي متوســط، ماننــد كــالس درس  »مرده«تا » متوسط«اتاق  ٤/٠ تا ٢٥/٠

 مدارس ابتدايي، راهروها، دفاتر عمومي
فضاهايي بـا فعاليتهـاي انـدك ماننـد دفـاتر خصوصـي،              » متوسط«اتاق  ٢٥/٠

 فروشگاههاي كوچك
يي كه در آن ارتباطات شـفاهي غالـب اسـت ماننـد             فضا »زنده«تا » متوسط«اتاق   ٠٢٥/٠ تا ٠٥/٠

 اتاقهاي كنفرانس 
 ، كليساهاي بزرگسرپوشيدة ورزشيسالنهاي  »سخت«يا » زنده«اتاق  ٠٥/٠

 
 هاي زمينه  واكنش ادراكي نسبت به نوفه

 
گوي راحـت   قرار دارد، امكان گفتdBA ٦٠شود كه وقتي نوفه زمينه بين ترازهاي صفر و           گاه به طور كلي اظهار مي     

 شـود تـا اينكـه در حـد         شـود، امكـان مكالمـه دشـوارتر مـي          dBA ٦٠هرگاه سطح نوفه زمينه بيش از       . ميسر است 

 ١١٥ dBA     شود مي ارتباطات صوتي غيرممكن) dBA اي از فركانسـهاي مختلـف        شدت صوت براي دامنه    ميانگين
وسيله عالئم صوتي د، ارتباط قابل فهم، حتي به ، چنانچه ايراد و اشكالي در گوش وجود داشته باش         در اين تراز  ). است

به غير از اين مسائل كه به ارتباطات صوتي مربوط اسـت،            . شود مختل مي ) مانند دادكشيدن در گوش شنونده    (شديد  

هايي كه داراي شدت بااليي هستند ممكن است واكـنش ادراكـي فـرد را نسـبت بـه          هاي معمولي زمينه و نوفه     نوفه
 . گيرد، تحت تأثير قرار دهند  در آن فعاليتهاي غيرتبادلي صورت ميمحيط و فضايي كه

 
 تاثير نوفه زمينه بر فعاليتهاي غيرتبادلي
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٦

 )براساس استانداردهاي بهداشت و ايمني كار(مينه  نوفه زدامنهجدول شدت و 
 

حدقابل قبول براي اجتناب از اختالالت شنوايي دايمي در 

 محدوده گفتاري

  قرارگيري روزانه فرد در معرض نوفه مدتحداكثر

  ساعت٨ بل  دسي٩٠
  ساعت٤ بل  دسي٩٥
  ساعت١ بل  دسي١٠٥
  يا كمتر ساعتيك ربع بل  دسي١١٥
 يك لحظهحداكثر  بل  دسي١٤٠

   :نمونه سطوح منبع نوفه
 

هاي ظرفشويي؛ داخل    ها و ماشين   وسايل برقي اتوماتيك مانند ماشين رختشويي، خشك كننده       : بل  دسي ٨٠محدوده  
 . گيرد  آن صورت مي متري١٥يك خانه معمولي كه رفت و آمد ترافيك در فاصله 

 

 ٣ تـا  ١سات معمول با تجهيزات مكانيكي مركـزي در فاصـله   يك منطقه صنعتي معمول؛ تاسي: بل  دسي٩٠محدوده  
  متر ١٠ تا ٦؛ برجهاي خنك كننده بزرگ در فاصله متر

 

 خياباني با ترافيك كاميون، منطقه صنعتي شلوغ؛ اتـاق تاسيسـات مكـانيكي كـه داراي چنـد                    :بل  دسي ١٠٠محدوده  

 . دستگاه مركزي است

 
 نوفه سفيد متناوب 

 
توانـد باعـث واكـنش     مـي ) هم افزايش و هم كاهش شدت(يا قابل مالحظه در وضعيت نوفه زمينه      تغييرات ناگهاني   

 كـه توجـه   شـود  مـي اين امر موجب . شودزدن چشم  نند انقباض عضالت و پلك   العملهاي غيرارادي ما   ترس يا عكس  

و متمركز شدن   باند صوتي   جايي   با تغيير و جابه   . شنونده به طور ناگهاني به منبع جديد اطالعات صوتي معطوف شود          
العمل غيرارادي فرد شدت يافتـه     با اين كار، عكس   . آيد ي در نوفه متناوب زمينه به وجود مي       هائ فركانس آن، زير و بم    

 اين تغييرات محيطي، تأثيرات بالقوه منفي براي منحرف ساختن تمركز فكر فرد از موضوع ادامه،در . شود و آشكار مي  

  . دارند را نيزموردنظر
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٧

العمل  بعد از عكس. تواند در از ميان بردن حس كسالت موثر واقع شود   تغييرات مناسب و متعادل نوفه سفيد زمينه مي       
يابد اما شخص از خود، هوشياري و واكنشي بيش از           اوليه، قابليت كوتاه مدت كسب ميزان باالي اطالعات تقليل مي         

 . رسد  به سطح باالتر و ثابتي مي اودريافت و فهم اطالعات نا كه ميزاندهد به اين مع روز ميداد، ب آنچه قبالً نشان مي
 

 اصوات آزار دهنده 

 
رسد در اوقاتي كه ارتباط گفتاري ميان افراد وجود ندارد دامنه شدت صوت زمينه، باالتر از محدوده پاييني                   به نظر مي  
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 ئم صوتي فهم عال

 
البته درك عالئم صوتي بامعنا به ويژگيهاي انتشار        . اي براي تبادل اطالعات و اخبار است       صوت نيز مانند نور، واسطه    

ممكن است براي درك طيف صوتي معين، آستانه شنوايي . صوت از منبع و نزديكي آن به شنونده، وابسته خواهد بود     
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، بـه  )بخشـها (هر يك از حـروف يـا هجاهـا        . ست ا ها ها و شدت   اي از فركانس   شامل دامنه ) گفتاري(تبادالت صوتي   
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، چنانچه نيازي به دقت و يـا سـرعت باشـد،            تر از اين درصد پايين   . تواند بسيار خسته كننده شود     مي) سمعي(گفتاري  
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٨

ها قادر   درصد از واژه٩٧براي شنوايي راحت، فردي آشنا به زبان بايد به درك . شود تقريباً غيرممكن ميارتباط صوتي 
 . باشد

 
 عالئم گفتاري

 
 بـاالترين ميـزان فهـم و درك           هرتز قرار دارنـد،    ٤٠٠٠ تا   ٢٥٠با وجود اينكه اغلب عالئم گفتاري در دامنه فركانس          

حـروف بـا صـدا، عالئمـي        .  هرتز اسـت   ٦٠٠٠ تا   ٢٠٠از حدود   » نه گفتاري دام« انگليسي، شامل يك      زبان گفتار در 

صدا، عالئمي با فركانس باالتر، شـدت        حروف بي . ند هست صوتي هستند كه داراي شدت نسبتاً باال و طول مدت زياد          
و درك كمتر و طول مدت كوتاهتر هستند كه معموالً بيشترين تأثير را در ارتباطات دارنـد زيـرا كـه بـراي فهميـدن              

تري  متأسفانه، به دليل اينكه اين حروف داراي شدت ضعيف. گذارند گفتار، بيشترين اطالعات موردنياز را در اختيار مي

هـاي   كاهش حساسيت نسبت به فركانس    . هاي زمينه مستور شوند بسيار زياد است       هستند، احتمال اينكه توسط نوفه    
 .  در نتيجه، عدم فهم گفتار شودصدا و  فهم حروف بياست منجر به عدمباال به علت افزايش سن، ممكن  

 
 تغييرات شدت به علت فاصله و تراز مدت 

 
طور كه نشان داده شده، دامنه اصوات مكالمات روزمره، به تقريب، عالئم قابل فهمي است كه شنونده آن را از                     همان

 . اردد كند، دريافت مي اي كه با صداي عادي صحبت مي  گويندهيك متريفاصله 

 
.  سرچشمه صوت تا شنونده، شدت را افزايش دادت در خود عالئم يا با تغيير فاصلة توان با تغيير شد    در موارد الزم مي   

 . يابد مستقيم نيز با تغييرات فاصله گوينده تا شنونده تغيير ميشدت عالئم صوتي 
 حس مكاني صوت 

 
اين حس به او در برقراري ارتبـاط بـا سـاير            .  كرده است   را احاطه   او كهست   ا حس مكاني فرد، بيانگر حجمي از فضا      

تغييـر  فـرد    جاري   هاي  و فعاليت  محيط سابقه   بنا به  )»فضاي شخصي «(محدوده دقيق اين حس     . كند افراد ياري مي  
روابط مكاني نامناسب يا شرايط محيطي كه ايجاد تعـدي غيـرالزم بـه فضـاي        از قبيل   در شرايط خاص    . خواهد كرد 

 . شود پرتي و ناراحتي ايجاد مي ، براي افراد حساستر، حواسكند شخصي مي
 

ـُردارهاي عالمتي چند تايي  ب
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مانند مكالماتي كه از نزديك صـورت       (كند   وقتي صوت، به صورت يك مسيره، از منبعي به سوي شنونده حركت مي            

امي كه فواصل بزرگتـري در      البته هنگ . ، تغييرات مربوطه در عالمت صوتي، معموالً واضح و مشخص است          )گيرد مي
در مقايسه با نور، عبـور صـوت از هـوا            . ممكن است چند مسير را طي كند        بين باشد، صوت براي رسيدن به شنونده،      

 ).  متر در ثانيه٣٤٠حدود (گيرد  نسبتاً آرام صورت مي
 

هـاي مختلـف عالئـم در    چنانچه مسيرهاي اصلي مختلف از نظر طول با هم تفاوت داشته باشند؛ به دليل اينكه پرتو           
وقتي پرتوهـاي   . رسند؛ ممكن است مشكالتي در شنوايي ايجاد شود        مدتهاي متفاوتي به محل قرارگيري شنونده مي      

بـه دليـل   )  ثانيه يا كمتر  ٠٣٥/٠يعني در   (عالئم گفتاري مختلف، تا حدودي به طور همزمان به گوش شنونده برسند             
براي ارسال عالمت صوتي ) گوينده(متر از مدت زماني است كه سرچشمه اينكه رسيدن عالئم، نيازمند مدت زماني ك

ن هر يك از پرتوهاي عالئـم       چنانچه فواصل رسيد  . كنند مي» ويتتق«مشخصه خود نياز دارد، اين پرتوها يكديگر را         
 . دن ثانيه باشد، بازتابهاي مختلف ممكن است منجر به كاهش فهم كالم شو٠٣٥/٠صوتي، بيش از 

 
 ت مكان حس صميم

 
نند اتاقهايي كه خاص ما(گيرد  براي فعاليتهايي كه در آنها ارتباطات صوتي درون اتاقهاي متوسط تا بزرگ صورت مي          

فاصله بين زماني كه صوت مسـتقيم       : ، صميمت مكان تحت تأثير دو عامل قرار دارد        ) يا نطق هستند   اجراي موسيقي 

 . شود اي بازتاب شده شنيده ميرسد؛ و مدت زماني كه اولين صد به گوش شنونده مي
 

 ٠٢/٠شواهد موجود، بويژه در مورد موسيقي، حاكي از اين است كه مناسبترين حالت، هنگامي است كه تأخير زمـاني                  

 . يابد  كاهش مي شدن مقدار فاصله، حس صميميت تدريجاً بيشتربا. ثانيه باشد
 شرايط واخنش براي گفتار و موسيقي 

 
با ساير عالئم مسـتقيم و بازتـابي، تركيـب شـده و         ) اصوات بازتابي (م صوتي واخنش شده     در يك فضاي بسته، عالئ    

، يعني اماكني كه مدت     »زنده«در فضاهاي   . هاي مختلف تأثير بگذارند    ممكن است در وضوح و تركيب متناسب نغمه       
بهترين . شود تر مي دريج سخت ثانيه است، قابل فهم بودن گفتار به علت تداخل بازتابها به ت٢ بيش از  در آنهاواخنش

 ثانيـه بهبـود افزونتـري       ١كمتر از    در مدت زمانهاي     .برسد ثانيه   ١وضعيت، هنگامي است كه مدت زمان واخنش به         

 نشـانگر  زيرجدول . البته ممكن است در زمانهاي واخنشي كمتر، بهبودي در فهم عالئم روي دهد      . شود مشاهده نمي 
 . خنشي مختلف است در مدت زمانهاي وا شنواييوضعيت
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طور كه نشان داده شده، دامنه اصوات مكالمات روزمره، به تقريب، عالئم قابل فهمي است كه شنونده آن را از                     همان

 . اردد كند، دريافت مي اي كه با صداي عادي صحبت مي  گويندهيك متريفاصله 

 
.  سرچشمه صوت تا شنونده، شدت را افزايش دادت در خود عالئم يا با تغيير فاصلة توان با تغيير شد    در موارد الزم مي   

 . يابد مستقيم نيز با تغييرات فاصله گوينده تا شنونده تغيير ميشدت عالئم صوتي 
 حس مكاني صوت 

 
اين حس به او در برقراري ارتبـاط بـا سـاير            .  كرده است   را احاطه   او كهست   ا حس مكاني فرد، بيانگر حجمي از فضا      

تغييـر  فـرد    جاري   هاي  و فعاليت  محيط سابقه   بنا به  )»فضاي شخصي «(محدوده دقيق اين حس     . كند افراد ياري مي  
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ـُردارهاي عالمتي چند تايي  ب
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١٠

 
 و وضعيت شنوايي)  هرتز١٠٠٠ تا ٥٠٠بين (مدت زمان واخنش جدول 

 وضعيت شنوايي )ثانيه(مدت واخنش 

 . باالترين حد براي گفتار؛ معموالً براي موسيقي، بيش از حد مرده است ١ كمتر
 خوب براي گفتار؛ مناسب براي موسيقي ٥/١ تا ١
  براي موسيقيمناسب براي گفتار، خوب ٢ تا ٥/١

براي گفتار ضعيف، براي اغلب انواع موسيقي مناسب تا ضعيف؛ مناسب براي موسـيقي               ٢ بيشتر از
 )مناجات(سمفوني و عاطفي 

 
 دليـل، دامنـه مـدت زمانهـاي         شرايط شنوايي براي موسيقي، بيشتر مسئله عادت و سليقه است تا فهـم، بـه همـين                

. اند خالصه بيان شدهبعد به طور  براي اين امر در جدولالزم  هاي دامنه.  در آن، بسيار گسترده استقابل قبول واخنشي
هـاي   تواننـد در فركـانس   تر مـي  يفواصل طوالن. روند  هرتز به كار مي    ١٠٠٠ و   ٥٠٠اين فواصل معموالً براي اصوات      

 ).وبنديقي مطلموسانواع و معموالً براي اغلب (تر قابل قبول باشند  ينپائ

 
 براي موسيقي)  هرتز١٠٠٠ تا ٥٠٠بين (ميزان معمول زمان واخنش جدول 

 موسيقيوضعيت  )ثانيه(زمان واخنش 

 اتاقهاي تمرين نسبتاً كوچك ١ تا ٨/٠
 شود كوچك كه اغلب در آن تكنوازي مي يا تاالرهاي ، اتاقهاي خصوصيموسيقي مخصوص ٥/١ تا ١
 روه كر، موسيقي معاصر كليساموسيقي اركستر، موسيقي گ ٢ تا ٥/١

 ارگ بزرگ، گروه كر براي خواندن مناجات و شعرهاي مذهبي  ٢باالي 
 كليساهاي بزرگ ٦حداكثر 

 محدوديت نوفه بازتاب شده 

 
. اي كـاهش داد  ، تا انـدازه كاريهاي الزم اد جاذب صدا و نازك با افزودن مو  توان  را مي  زمينة فضاهاي داخلي  ي  ها نوفه

به طور كلي، در فضاهايي كـه حـاوي ماشـين        . كاري سرچشمه نوفه است     روش كاهش نوفه زمينه، عايق     مطلوبترين
فعاليتهـايي كـه ايجـاد      . كاريهاي جذب كننـده صـوت اسـتفاده شـود          يا تعامل گروهي است، بايد از نازك      آالت فعال   

براين، در اماكني كه ايـن گونـه فعاليتهـا           بنا .كنند، به مواد جاذب كمتري احتياج دارند       هايي با ترازهاي پايين مي     نوفه
اي براي تسهيل انتشار عالئـم گفتـاري بازتـاب شـده در          توان از سطوح سخت و انعكاس دهنده       گيرد، مي  صورت مي 
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 منتشـر گـردد، اسـتفاده از سـطوح      متر١٠ي بيش از  ا در شرايطي كه گفتار بايد در فاصله . پيرامون افراد، استفاده كرد   
 . نده، بسيار ضروري استسخت و منعكس كن

 
 محدوديت نوفه مستقيم 

 
 : تواند دو عامل مهم را كنترل كند  ميابي نوفه مستقيم در يك فضا، طراحهنگام ارزي

 . تراز نوفه دستگاهي كه بايد در محل كار كند-١

 . ها، بامها و كفها به داخل  عبور اصوات خارجي از ميان ديواره-٢
بهينه به صورت اعداد و ارقام دقيق، كار نسبتاً مشكلي است و اين به دليـل لـزوم نمـايش           در اين رابطه، بيان ميزان      

نكته قابـل   .  طيف گونه بين شدت صوت و فركانس است كه قبالً نيز به آن اشاره شد                ميزان صوت، به صورت رابطه    

كانس پايين را دارد، در حالي فر هاي نيدن ترازهاي باالتر از نوفهذكر اين است كه به طور كلي، گوش انسان تحمل ش      
 هم از نظر آزاردهي و هم        اين قابليت تحمل،  . ه داشت اتري نگ  هاي فركانس باال را در سطح پايين       كه بايد شدت نوفه   

 .باشند هاي نوفه زمينه مي جداول بعد نشانگر معيارهاي معمول و محدوديت. از نظر فهم عالئم گفتاري صادق است
 

 )ر معمولمعيا(جدول نوفه زمينه 
 كاربرد مناسب شرايط صوتي ترازهاي نوفه زمينه 

 آرامبخش، مناسب براي تفكر و مطالعه  خيلي ساكت NC -٢٥كمتر از 
 

٢٥-٣٥-NC
 

 ساكت
  متر١٠ تا ٣:گفتار عادي

 

 مناسب براي گفتگو، كالس درس، اداره، خانه

 

٣٥-٤٥-NC
 

 نسبتاً پر سر و صدا
 متر ٤ تا ٢:گفتار عادي

  متر١٠ تا ٣: بلندصداي 

 

 )ه صورت محدودبا گفتار ب(يك اداره معمولي 

 

٤٥-٥٠-NC
 

 پر سر و صدا
  متر٨/١ تا ٩/٠: گفتار معمولي

 متر ٦/٣ تا ٨/١: صداي بلند
 شود استفاده از تلفن كمي مشكل مي

 

 كشي ، نقشه)ماشينهاي اداري(يك دفتر معمولي 

 

٥٠-٥٥-NC
 

 شلوغ و پر سر و صدا
  متر٦/٠ تا ٣/٠:يگفتار عاد

  متر٨/١تا ٩/٠: صداي بلند
 شود استفاده از تلفن دشوار مي

 

 ماشينهاي اداري(تايپ، دفتر داراي 
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١٢

 

٥٥-٧٠-NC
 

 خيلي شلوغ
  متر٦/٠ تا ٣/٠صداي بلند 

استفاده از تلفن در ترازهـاي بـاالتر،        
 شود نامفهوم مي

 

 محيط صنعتي

 
 )زمينهمحدوديتهاي نوفه (اهداف ميزان نوفه جدول 

 
 محيط صوتي منحني ميزان نوفه  بل دسي

١٥-٢٠>٣٠-NC -سالن كنسرت، استوديوي پخش راديو و تلويزيون 
٢٠-٢٥ ٣٠-٣٤-NC -فاير، تاترها، تاالر كنفرانس دادگاه سالنهاي گردهمايي بدون آمپلي 
٢٠-٣٠ ٣٠-٣٨-NC -فضاهاي خواب مانند اتاقهاي بيمارستان و هتل، آپارتمان 
٢٥-٣٥ ٣٤-٤٢-NC -كالسهاي درسي، اتاقهاي موسيقي 
٣٠-٣٥ ٣٨-٤٢-NC -كليساها، اتاقهاي مطالعه كتابخانه، دفاتر خصوصي، اتاقهاي كنفرانس 
٣٥-٤٠ ٤٢-٤٧-NC - اتاقهايي كه درصد اشغال آنها باال و ميزان گفتگو در آنها محدود است مانند

 اداري بزرگفروشگاهها، سالنهاي ژيمناستيك، كافه ترياها، دفاتر 
٤٠-٤٥ ٤٧-٥٢-NC -،دفاتر اداري  فضاهاي كه رفت و آمد در آنها زياد است مانند وروديها، راهروها 

 بزرگ
٥٠ ٥٦-NC -فاير هستند فضاهاي همايش كه داراي آمپلي 

 
دستگاههاي ها، اجزاء  مانند ماشين(» تابزار ايجاد كننده صو«هاي زمينه، بايد در انتخاب كليه  اين محدوديت در نوفه

هـا،   مانند پارتيشن (و كليه عواملي كه در كاهش نوفه موثر هستند          ) تهويه مطبوع، ترانس چراغهاي فلورسنت و غيره      
 . تأثير داشته باشد) دهندگان صدا كنندگان و تخفيف تضعيف

 موانع صوتيعملكرد 

 
و طريـق   » اي انتقـال سـازه   «يـق   طر  :مجاور يا دور دست، منتقـل شـود       » منبع صوت «تواند به دو طريق از       صدا مي 

 از صـوت هاي مابين است، و انتقال هوابرد، عبور مسـتقيم      اي، ارتعاش پارتيشن و ديواره     انتقال سازه . »انتقال هوابرد «

 دتشابه زيادي بين اين دو عامل انتقال صوت وجود دارد و شدت انتقال صدا بستگي دار. ست اها ها و روزنه ميان حفره
اخـتالف شـدت صـوت    . دهند ك از اين دو مسير، نسبت به صوت مقاومت كمتري از خود نشان مي            به اين كه كدامي   
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١٣

 شود گيري مي  بل اندازه  با دسي » فتفضاي محل دريا  «و صداي شنيده شده در      » فضاي منبع صوت  «منتشر شده در    
 .ناميم مي» افت نوفه«و آن را 

 
 انتقال صوت 

 
بيني مقدماتي انتقال نوفـه از ميـان         گيري و پيش    مفيدي براي اندازه    روش (STC) »بندي ميزان انتقال صوت    طبقه«

 و غيـره،     گفتار انسان، موسيقي، پارس سگ      از منتشرهاين روش براي صداهاي روزمره مانند اصوات        . يك مانع است  

اين بـه   شود و    الئم صوتي، موجب ارتعاشات ظريفي در ديوار، سقف يا زمين مي          انرژي هوابرد در اين ع    . مناسب است 
 مانع در  يكمقاومت روشي براي تعيين STCبنابراين بايد گفت كه . دهد نوبه خود صدا را به فضاي مجاور انتقال مي

 . ها است اين نوفهبرابر انتقال 

 
 اي  نوفه كوبه

 
و مـانع  . شـود  اي صدايي است كه در اثر برخورد، لرزش، يا لغزش جسمي در بخشي از ساختمان توليد مـي         نوفه كوبه 

اي در دو  اي كه چنين برخوردهايي با آن صورت گرفته است به ارتعاش درآمده و به اين ترتيـب صـداي كوبـه            ديواره
 . شود طرف آن پخش مي

 
 اي  بندي ميزان عايق بودن در برابر نوفه كوبه طبقه

 
بينـي   گيـري و پـيش     هي است براي انداز   سيستم مفيد  (IIC) »اي بندي ميزان عايق بودن در برابر صداي كوبه        طبقه«

بـه ايـن ترتيـب مقياسـي     .  سقف واختار كفاي معمول در س كاهش اصوات كوبهسريع قابليت مقاومت، و در نتيجه،       

 كف براي مقاومت در برابر انتقـال اصـوات   -بندي آن، نشانگر بيشترين قابليت سيستم سقف  شود كه درجه  ايجاد مي 
 . اي است اي يا سازه كوبه

توجه داشته . وار آورده است  آنها را فهرستIIC سقف در سازه و مقادير متناسب -هاي مختلف كف وضعيتبعد،جدول 
 . گذارد  سقف تأثير مي- الزم براي ساختار كف IICباشيد كه نوفه توليد شده در محل دريافت صوت، بر مقدار 
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 واحدهاي مسكوني واقع سقف در - تركيبات كف IICجدول مقياس 
 ي با تراز نوفه متوسطهائ در محيط

 

  )منبع صوت(اتاق طبقه فوقاني  

 اتاق خواب اتاق نشيمن آشپزخانه اتاق پذيرايي راهرو )كننده صوت دريافت(اتاق پاييني 

 ٥٢ ٥٧ ٦٢ ٦٢ ٦٢ اتاق خواب

 ٥٢ ٦٢ ٦٧ ٦٠ ٥٧ اتاق نشيمن
 ٥٠ ٥٢ ٥٢ ٥٨ ٥٢ آشپزخانه

 ٤٨ ٥٠ ٥٢   اتاق پذيرايي
     ٤٨ راهرو

 
 گيري هنتيج

 

 تضعيف كنتراسـت بـين عالئـم صـوتي          هاي زمينه و   هاي منفي نوفه   به جنبه اساساً    با وجود اينكه در مباحث پيشين،       
مخصوص تبادالت گفتاري پرداختيم در اينجا بايد اضافه كنيم كه نوفه زمينه، عالوه بر حس رواني فـوق، در ايجـاد                     

آرام، اصوات كم شدت و مكالماتي كـه در فاصـله دوري انجـام    در فضاي نسبتاً   . حس آرامش و خلوت نيز موثر است      
 . كند شوند و اين امر تمركز حواس را مختل مي شوند به آساني شنيده مي مي

 
هـاي   اي مصـنوعي، كـه پوشـاننده نوفـه     توانند در برقراري آستانه بنابراين، اصوات زمينه يا محيط يا مستور كننده مي 

اين خاصـيت پوشـانندگي نوفـه، در يـك فضـاي      . ستند، نقش مثبتي داشته باشندآزاردهنده كم شدت و دور دست ه     
ها را در تقليـل صـوت        كند و توانايي اين را دارد تا قابليت پارتيشن         ، ايجاد حس آرامش صوتي مي     غيرمسقفبزرگ و   

 . تقويت كند
 

اسـتفاده از يـك اليـه عـايق     پارتيشني كه از نظر جنس مانعي ضعيف در برابر انتقال صوت است، بـا         از سوي ديگر،    
 ولي هنگامي كه اين حائل صوتي برداشته و يا از تـاثيرات آن كاسـته        شود ، كامالً مناسب مكان خود مي     صوتي نازك 

 . بندي كارايي نداشته باشد شود تراز آستانه مصنوعي پايين آمده و ممكن است همان پارتيشن، ديگر براي عايق
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١٥

 محيط حرارتي
 

 ها واع فعاليتآثار حرارتي ان

 
  :هاي انسان است ول زير به طور خالصه، نشانگر آثار حرارتي انواع فعاليتجد

 
حرارت تقريبي توليد شده توسط بدن  فعاليت

(Btu/hr)

  ناحيه خنثي

 )حرارت هواي محيطي (

  درجه ١٨ تا ١٣ ١٥٠٠-٢٥٠٠  سنگينفعاليت جسماني
  درجه١٨ تا ٥/١٥ ٧٥٠-١٥٠٠ كار دستي ماليم

  درجه٢١ تا ١٨ ٦٠٠-٧٥٠ ركات طبيعيح
  درجه٢٤ تا ٢١ ٤٠٠ )حالت نشسته(استراحت 
  درجه٢٤ ٢٥٠ )روي تخت(استراحت 

 
 درجه حرارت پوست

 

در حرارتهاي محيطي طبيعي درجه حرارت متوسـط پوسـت افـراد در    . درجه حرارت پوست تغييرات قابل توجهي دارد     
 اينكـه   برسـد، بـدون    گـراد   درجه سـانتي   ٣٠  به حداقل  گراد  درجه سانتي  ٣٦تواند از حدود حداكثر      حالت استراحت مي  

درجه حرارت پوست در نقاط انتهايي بدن امكان دارد كه به زير درجه حرارت              . تغييري در بافتهاي دروني حاصل شود     
يش هنگامي كه دماي محيط از حد مطلوب فراتر رود، اولين اثرش ايـن اسـت كـه حـرارت بـدن افـزا                      . محيط برسد 

يابد كـه درجـه حـرارت      آسايش بهينه براي افرادي كه داراي پوشاك و در حال استراحتنند، زماني تحقق مي             . يابد مي
اي اوقـات در   با تحرك، اين مقدار كمتر بـوده و پـاره   براي افراد.  باشدگراد  درجه سانتي  ٣٤ تا   ٣٢متوسط پوست بدن    
 . كند فت مينيز ا گراد  درجه سانتي٥/٢٩  تامورد حركات سنگين

 
 حساسيت به تغيير درجه حرارت

 
عالوه بر اثرات مربوط به فرآيند سوخت و ساز، بدن نسبت به محركهاي خـارجي سـرما و گرمـاي محـيط، واكـنش                    

اثرات عمومي سازگاري با محـيط      . احساس گرما يا سرما به تغييرات درجه حرارت پوست بستگي دارد          . دهد نشان مي 
 . ست اعالوه بر اين، پوست بدن نسبت به گرما حساستر از سرما. قضاوت انسان تاثير بگذاردتواند بر روي  اطراف مي
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 واكنش به رطوبت 

 
رطوبت نسبي، يك عامل محيطي مهم است كه بر توانايي بدن براي انتقال حرارت به بيرون در شرايط محيطي گرم       

حرارت نسبي كه ممكن است بـدن در معـرض آن     در حقيقت رطوبت نسبي بر روي باالترين درجات         . گذارد تاثير مي 
 .موثر است) در هواي ساكن(باشد 

 
تـر   زماني كه درجه حرارت محيط كم باشد، اثر رطوبت بر توانايي بدن براي انتقـال حـرارت بـه بيـرون كـم اهميـت        

ط تـنفس  گيرد، رطوبت فقط بر گرمايي كه توس وقتي كه منافذ پوست بسته است و عمل تعريق صورت نمي         . شود مي
با اين وجود، . هر چه اختالف اشباع بيشتر باشد، اتالف حرارت بدن نيز بيشتر خواهد بود. گذارد شود تاثير مي خارج مي

انتقال حرارت بدن به محيط از طريق اين روش، نسبت به ساير روشهايي كه قبالً بحث گرديـد از اهميـت كمتـري                       

 . برخوردار است
 

 محيط حرارتي كل 

 
توانـد بـه طـور غريـزي و      بدن انسان مي. كند زا و سرمازا عمل مي ، بدن انسان به عنوان سيستمي گرما  در يك كالم  

اگر عمل سرمازايي، خيلي ناچيز يـا خيلـي   .  انطباق حاصل كندشود،  موثر با شرايط محيطي كه از حالت بهينه دور مي 
 همچنين، گرما را در نتيجه بازدم و تعـرق از دسـت             افراد،. تواند باعث ناراحتي و فشار فيزيولوژيك شود       زياد باشد مي  

جـايي و    دهند؛ تهويه، تصفيه، و كنترل بخار آب، معيارهاي ديگري هستند كه به قابليت انتقال حرارت از راه جابه                  مي
 . شوند تشعشع مربوط مي

 

 ساكنان يك ساختمان از ،به اين وسيله. خيزد احساس راحتي حرارتي از تعادل بين بدن انسان و زمينه محيطي بر مي      
 .خواهند بودهاي ناشي از اتمسفر و حرارت محيط، فارغ فشار

 
  حرارتي -مفهوم زمينه جوي 

 
  :در سيستم مديريت، به كارگيري عوامل محيطي چندي ضروي است

 درجه حرارت و رطوبت هوايي كه در اطراف بدن وجود دارد-

جايي و تركيب هواي موجود  جابه-

اند  اصلي كه بدن را احاطه كردهدرجه حرارت سطوح-
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 فرهنگـي پوشـاك   ي كه بايد صورت گيرد و با توجه به استانداردهاي           هائ  با توجه به فعاليت    عوامل مناسب اين    تنظيم
 . تواند منجر به تعادل حرارتي براي ساكنان منطقه شود كه مي

 
 رطوبت و درجه حرارت محيطي 

 
شوند كه محور  نشان داده مي در نمودارهاي زيست اقليمي رافيكيورت گرابطه متغيرهاي درجه حرارت و رطوبت به ص  

 (RH)نشانگر رطوبت نسبي  ها نمايانگر فشار بخار و منحني رجه حرارت خشك محيط و محور عموديافقي نمايانگر د  

آن طور راحتي را  شود كه احساس ت و حرارت اطالق مياز شرايط رطوب اي  به مجموعه(ET) مؤثردرجه حرارت  . است
رود  ، براي شرايط هواي ساكن به كار مي       مؤثررابطه درجه حرارت    . وجود دارد، فراهم سازد   % ٥٠  نسبي كه در رطوبت  

 در حال استراحت يا انجام كار مختصر بوده و لباس مناسب بـه تـن      يعني وقتي كه ساكنان،   ) دقيقه/  متر ٥/٧ تا   ٥/٤(

 .  نزديك يا مساوي با  درجه حرارت هواي محيط باشد،هاي اتاق داشته باشند و نيز وقتي كه درجه حرارت جداره
 

 تقطير

 
افتـد   تقطير، زماني اتفاق مي   . آيد عامل به حساب مي   ارزيابي درجه حرارت و رطوبت، يك       هر  در  ) ميعان(عمل تقطير   

شتر باشـد از     جسم بي  بودنهر چه مقدار عايق     .  نقطه شبنم محيط برود    تر از دماي    پائينكه درجه حرارت هر سطحي      
به همين دليل، شيشه و فلزات كم قطر كه حرارت را به آسـاني هـدايت       . گردد تر مي  اثر تقطير كاسته شده و ناپيوسته     

هائي از پوسـتة     دما در چه بخش   دهد كه تقطير در كدام       جدول زير نشان مي   . كنند بيشتر در معرض تقطير هستند      مي
  . گيرد ميخارجي ساختمان و با چه ميزان رطوبت صورت 

 
 )گراد  درجه سانتي٢١دماي داخل (رطوبت نسبي داخل  

 %٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ پوستة  عايق خارجي 

     مشكالت تقطير در زمستان

 ٥/٧ ٣/٣ -٢/٢ -٨/٨ آلومينيوم يا فوالد
 ٢/٧ ٢/٢ -٨/٣ -٥/١٠ شيشه يك جداره

     مشكالت حداقل تقطير در زمستان

 -٥/٥ -١/١٦ -٢/٢٧ ـــ متري  سانتي٢٠ديوار آجري 
 -٦/٦ -٢/١٧ -٨/٢٨ ـــ شيشه دو جداره

 -٣/٨ -٤/١٩ -٢/٣٢ ـــ   متري  سانتي١٥سقف بتني 
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توان آن را با روشـهاي گونـاگون تحـت           در شرايط مختلف رطوبت نسبي داخلي، وقتي احتمال تقطير وجود دارد، مي           
  :كنترل درآورد

بـاالتر،   ييـا مقـدار   درصـد  ٣٠ تا ٢٠رطوبت نسبي بين ه طور كلي  ب. ي داخل را كاهش دهيد    هوا سبي  رطوبت ن -
 . مطلوب است

 دو يا سـه    هاي فضاي خالي بين پنجره   توان از راه استفاده از       اين عمل را مي   .  سيستم را افزايش دهيد     بودن  عايق-
.  يا با اضافه كردن عايق در خود سيستم انجام داد وجداره

افتد، به وجود آوريـد   نم اتفاق مي گرم داخلي و جايي كه در جه حرارت نقطه شب      مانعي براي عبور بخار بين هواي     -
 . بصورتي كه تقطير در داخل الية پوستة ساختمان انجام پذيرد

 
 تركيب و توزيع هوا 

 

عـالوه  .  گرما را به هواي اطراف منتقل خواهد كرد        ، انسان در داخل يك محيط حرارتي خنثي       ،همانطور كه گفته شد   
صـفحه نمـايش ويـدئو، ماشـين     . گـذارد   بر روي تركيب اين هوا اثر مـي همچنين عمل تنفسن، تبخير تعرق و  بر اي 

هاي كپي، و ديگر وسايل توليد حرارت، گرمـا را بـه هـواي محـيط اضـافه                   تحرير، وسايل صوتي و تصويري، ماشين     

يسـتم  يد و مواد داخلي سـاختمان و س   همچنين پوشش اطراف ساختمان از نظر هدايت حرارتي، تاثير مواد زا          . كنند مي
جايي آن نيز به طور عمده در محيط   هوا و جابها وسايل كنترل حرارتي بلكه تركيب نه تنه.گذارند هواساز نيز تأثير مي

 . كنند جوي حرارتي نقش به سزايي ايفا مي
 

 تأثيرات جبران كننده حركت هوا 

 
 انسان گذشت، افزايش جريان هوا اثري جبران كننـده خواهـد            وقتي كه ميزان درجه حرارت و رطوبت از حد آسايش         

دهد كه چگونه افزايش سـرعت جريـان هـوا ازديـاد      جدول زير نشان مي  . داشت و تعادل حرارتي را باز خواهد گرداند       
 . دهد درجه حرارت و رطوبت را جبران كرده و محدوده آسايش حرارتي را گسترش مي
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  توجه به حركت هوانمونه الگوهاي رفتاري با
 ارتفاع سر انسان سرعت هوا در 

 ) بر دقيقهمتر(
 ارزيابي حاالت 

 شكايت از هواي ساكن وقتي كه ساير شرايط در محدوده آسايش قرار دارند ٥/٤كمتر از 

 مبناي آسودگي براي ناحيه آسايش ٥/٧-٥/٤
 يردگ شرايط مطلوب وقتي كه شرايط جوي در ناحيه آسايش قرار مي ١٥-٥/٧

وقتي كه درجه حرارت هواي متحرك، مساوي درجـه حـرارت محـيط يـا كمـي                  ٣٣-١٥

باالتر از آن است شخص ساكن، با وجودي كه اندكي از حركت هوا آگـاه اسـت،                 
 كند احساس آسايش مي

 ضمن آگاهي دايم از  حركت هوا، احساس آسايش وجود دارد ٦٦-٣٣

 گرمسرماي فزاينده ولي مطلوب در شرايط  ١٢٠-٦٦
  كار و فعاليتانجام امكان  عدموجود حس آسايش وعدم  ٢١٠-١٢٠

 
 كيفيت هواي داخل 

 
شود و چـون آلـودگي هـواي داخـل           هاي بسته سپري مي    عمر متوسط يك انسان در محيط     % ٩٠ بيش از    از آنجا كه  

عامل بحراني مبـدل   ممكن است چندين برابر هواي بيرون باشد؛ مسئله كيفيت هواي داخل در سالهاي اخير به يك                 

در پاسخ به سئوال قابل قبول بودن درجه حرارت و راحتي محيط داخل، اغلب اشخاص، راحتي حرارتي          . گرديده است 
 : پاسخ به اين سئوال، به داليل ذيل بسيار دشوار است. دانند ل يك فضا را امري يكسان ميو كيفيت هواي داخ

 اي نامطلوباز هومختلف  يكسان نبودن اثرپذيري افراد -١
 افتد  اتفاق ميدر مواردي حتي پس از چندين سال تأثير هواي محيط پس از گذشت ساعتها و -٢
  علل مشكل بودن تعيين دقيق اين -٣
 

 . واكنش هر فرد تأثير بگذارندتواند در  كيفيت فضا، روشنايي، آكوستيك و شرايط عمومي فيزيولوژيك هر فرد مي

 
 تركيب هوا 

 

شود و به جاي آن اكسيد كربن و بخـار آب خـارج      ي بدن انسان، اكسيژن وارد بدن شده و مصرف مي          طبيع فرآينددر  
استنشاق ( (CFH) مصرف كند  ساعتيك فوت مكعب هوا را در ٢/١٦تواند  يك فرد در حالت استراحت مي. شود مي
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 شود، مصرف  افزودهعاليتفوقتي كه بر ميزان ) اكسيد كربن  فوت مكعب دي٤٢ فوت مكعب اكسيژن و توليد -/٥٠٤
جداول بعد، سرعت الزم هوا براي تامين حرارت بهينه و تركيب هـوا در شـرايط گونـاگون را    . يابد هوا نيز افزايش مي 

 . دهند نشان مي
 
 

 )عمل جبراني براي افزايش رطوبت و دماي هوا(حركت هواي محيطي 
 

 )گراد سانتي(دما 
 

 رطوبت نسبي
نه براي تامين حرارت تقريباً بهيسرعت هواي الزم به منظور 

 ) بر دقيقهمتر(افرادي در حال استراحت 
 ٥/٧ تا ٥/٤ %٥٠ ٥/٢٤
٣٣%٣٥ ٥/٢٦ 

٣٣%٨٠ ٨/٢٣ 
٦٦%٣٠ ٧/٢٧ 
٦٦%١٠٠ ٨/٢٣ 
٢١٠%٣٥ ٥/٢٩ 

٢١٠%١٠٠ ٢٦ 

 
 تركيب هوا 

  يدرصد حجم
 اكسيدكربن دي اكسيژن

 ٣/٠ ٦/٢٠ شرايط هواي مناسب

 ٠/٢ ٠/١٦ تراض شرايط قابل اع
 ٠/٥ ٠/١٢ شرايط خطرناك

 

اي مثـل معـدن،       در محيطهـاي بسـته     .باشـد تواند بر تركيب هوا تاثيرگذار       تجمع افراد براي مدت زمان طوالني، مي      
اكسـيد كـربن    يرون، از مقدار اكسيژن كاسته شده و بر مقـدار دي هاي بدون ارتباط با ب ا و ساختمانزيردريايي، هواپيم 

 . آيد عموماً تعادل طبيعي، با تامين تهويه مناسب به دست مي. شود افزوده مي

 
قاعده كلي اين است كه اگر به ازاي هر فرد در يك دقيقه، يك فوت مكعب هوا تهويه شود، تعـادل اكسـيژن حفـظ                

 محتـاج   يزه و غيرآلـوده،   وجود ديگر براي رسيدن به هواي پاك      بدن و بوهاي م   بوي  با اين وجود، كنترل موثر      . شود مي
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از طريق عرضه  توان   مقدار به دست آمده تهويه، مبتني بر اين مفهوم است كه مي            .استا  هويه هو مقادير باالتري از ت   
 .به تراز قابل قبول كيفيت هواي داخل دسترسي يافت هواي داخل مخلوط خواهد شد  بانهايتهواي خارج كه در 

 
رود، بايد مـورد آزمـايش قـرار گيـرد و در       تمال آلوده بودن آن مي    بايد دقت شود كه هواي خارج آلوده نباشد و اگر اح          

هواي تـازه موردنيـاز در فضـاهاي داخلـي را           ميزان  ،  بعدول  جد. صورت لزوم از روشهاي تصفيه مناسب استفاده شود       
 :دهد نشان مي

 هواي تازه موردنياز تعدا تقريبي افراد
فوت مكعب در در دقيقه براي   مترمربع١٠در  فضا

  نفرهر
فوت مكعب در دقيقه 
 براي هر فوت مربع

 ــــ ١٥ ١٥ محل سخنراني
 ــــ ١٥ ٥ كالس درس

 ــــ ٣٠ تا ٢٠ ١٠ تا ٧ اماكن غذاخوري

 ٥/١ ــــ ــــ هاي محصور گاراژها و پاركينگ
 ــــ ٢٥ ١ اتاق بيمار در بيمارستان

 ــــ وت مكعب بر دقيقه ف٣٠/اتاق  ــــ ها ها و خوابگاه  استراحتگاه ها، ها، متل هتل
 ــــ ٢٠ ٧/٠ دفاتر كار

 ٠٥/٠ ــــ ــــ راهروهاي عمومي
 ــــ  فوت مكعب بر دقيقه٥٠/توالت  ــــ هاي بهداشتي عمومي سرويس
 ٣/٠ ــــ ٣  طبقه همكف-فروشگاه

 ــــ ٢٠ تا ١٥ ١٥ تئاتر
 فوت ١٥ز  تعويض هوا در ساعت مشروط بر اينكه كمتر ا٣٥/٠حداقل  مسكوني 

 مكعب در دقيقه براي هر نفر نباشد

 
 در اتمسفرناخالصي 

 

در تركيب هوا، سه عامل مهم وجود دارند كه بايـد مـورد          .  است تأمين هوا  مهمي در    زمينةهاي جوي،    كنترل آلودگي 
امـل بـا    وين ع ا.  معلق در هوا   هاي  آلوده كننده  باالخره اكسيد كربن، بوهاي مختلف و     اكسيژن و دي  : ر گيرند توجه قرا 

مداوم هوا به تمامي نقاط يك  هواي داخل، و رساندن جريان      تصفية گردش و    بيرون،وارد كردن هواي تازه از محيط       
 باعث ايجاد كيفيت مطلوب در هواي داخل خواهـد      قبلمقادير تهويه هوا در جدول      . گيرند فضا، تحت كنترل قرار مي    



26

تنظيم شرايط محيطي

٢٢

. زا و ذرات آلوده، در هواي خارجي يا داخـل موجـود نباشـد              واد سرطان اي مثل م   كننده شد به شرط اينكه عوامل آلوده     
 هاي بالقوه و منابع آنها و نيز پيدا كردن راههايي براي كنترل يا كاهش آنهـا                 آلوده كننده  شناسائيمسئله براي طراح،    

 انـرژي باعـث     درجـوئي    صـرفه . كنـد  هاي معمول و علتهاي احتمالي آنها را بيان مـي           آلوده كننده  ،ذيلجدول  . ستا
مطالعات انجام شده توسط انجمن ملي بهداشت و        . شده است  هواي تازه   از   هاستفادچرخش هواي كمتر و محدوديت      

مربوط به كيفيت هـواي داخـل بـه    شناخته شدة درصد از مسائل   % ١٧ معلوم كرده است كه      (NIOSH) ايمني شغلي 
 خـارج از محـيط سـاختمان و       هاي موجود در   آاليندهربوط به   م% ١١ كننده در داخل ساختمان،       مواد آلوده   انتشار علت

 مناسب و كافي هوا، درجـه       زمينة جريان موجب توليد مشكالتي در     خود  كه  است  مربوط به عدم تهويه مناسب      % ٥٢
 . استباقي مانده، ناشي از داليل گوناگون % ٢٠. شود  و رطوبت ميحرارت

 
 هاي هواي داخل و منابع آن آالينده

 منابع احتمالي              ها ينده     آال

 استعمال دخانيات تنباكو و توتون دود 
 مواد طبيعي زمين  رادن

 سوزنت، پنبه ساجاق گاز، شومينه، آزب ذرات قابل تنفس

 ها، ذرات معلق، مواد سطح عايق فرمالدئيد
NO2-SO2-COها نها، آبگرمك اجاق گازها، شومينه 

 ان، احتراقتنفس انساكسيد كربن دي
 هاي تاسيساتي، هواي بيرون لوله سرب

 شرايط رطوبي، هواي خارج زا مواد حساسيت
 ها ها، پوشش دهنده كننده پاك مواد شيميايي

 
 گيري نتيجه

 
. دهـد   و تشعشع با طول موج بلنـد انجـام مـي   جايي، هدايت راف را از طريق جابه   بدن انسان انتقال گرما به محيط اط      

اتالف حرارتي بدن ناشي از تشعشـع، بـه   . تر عامل مهمي است هاي پايين انتقال گرما در درجه حرارت   تشعشع در امر    
هـر چـه درجـه    . طور عمده بستگي به درجه حرارت عوامل محيطي مثل درجه حرارت ديوار، كف و سقف اتـاق دارد             

 تشعشعي بـدن    )يا جذب (ف   اتال  حرارت اين سطوح تفاوت بيشتري با درجه حرارت متوسط سطح پوست داشته باشد،            

 كه شخص در نزديكي سطح وسيعي قـرار          اتفاق بيفتد  وقتيتواند   مياي   شرايط حرارت متغير ناحيه   . بيشتر خواهد شد  
هاي تشعشي سطحي بايـد       سيستم به طور كلي   .از درجه حرارت متوسط آن فضا باشد      گيرد كه خيلي گرمتر يا سردتر       
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  درجـه ٣٠كف اتاق از   از حد آسايش حرارتي خارج نشوند يعني حرارت          دند تا در مرز حداكثر و حداقل خود محدود گر       
حـرارت   تحت تاثير ساير عوامـل انتقـال          اگر چه انتقال تشعشي حرارت،    .  بيشتر نشود  گراد  درجه سانتي  ٤٦و سقف از    

ن سـاير عوامـل در   تواند براي جبـرا   بين آسايش حرارتي و ميانگين درجه حرارت تشعشي مي          گيرد اما رابطه   قرار نمي 
 افـزايش   ت برودتي يا گرمازايي هواي محيطـي       وقتي كه قدر    براي مثال، . تنظيم محدوده آسايش حرارتي به كار رود      

 يـا   وتواند توسط تغييري معكوس در درجه حرارت سطوح اتاق، خنثي شـده     اثر فوق تا حدودي مي     ،يابد يا كاهش مي  
 .جبران شود

 بندي جمع
 

 كليات

 
وقتـي كـه    . شـوند  جـا مـي    اي است پويا كه در آن اشخاص به صورتي متناوب يا دايـم جابـه               فضا تجربه تجربه ما از    

اي متوجه حضور محيطـي جديـد      كند، جهت او تغيير پيدا كرده و در نقطه         شخصي به طرف فضاي مجاور حركت مي      
، اي كه در آن اثرات صوتي       گونه تواند منجر به ايجاد حس استمرار شود به        در نتيجه، اين حالت انتقال مي     . خواهد شد 

 . تواند به صورت تغيير و تقابل محيطي جلوه كند  و نوري، در دو محيط مجاور يكسان گردد يا اينكه ميحرارتي

 
وقتـي شخصـي از فضـايي كـه در آن نـور،       . زنـيم  بريم مثالي مي  بتر   براي اينكه مفهوم تقابل محيطي را گامي پيش       

كنـيم كـه     شود مشاهده مي   به فضايي ديگر كه عناصر فوق در آن غني است داخل مي           روشنايي، يا صدا ناچيز است،      

د اثـر مثبـت   نـ تر و مناسبتر جلوه خواهد كرد، اما اگر عوامل فوق به طور مـداوم افـزايش ياب    محيط جديد بسيار راحت   
 ايـن رابطـه را      ر بعـد  نمـودا . گذارد تا جايي كه اين انگيزه مثبت به عاملي منفي مبدل شود            محيطي رو به كاهش مي    

دهد كه وقتي هر يك از عوامل به عنوان عاملي موثر در تجربه و احساس راحتـي انسـان                    كند و نشان مي    تصوير مي 
وجود خواهد داشت كه در آن شخص، دست كم براي يـك            » مثبت«درنظر گرفته شوند، آنگاه، يك محدوده تجربي        

وجـود خواهـد    » خنثـي «همچنين، يك محدوده تجربي آسايش      . لحظه، از بهبود شرايط محيطي خودآگاه خواهد شد       
داشت كه در آن شخص از تاثير منفي كاهش يا افزايش عوامل محيطي در امان خواهد بود و باالخره، يك محـدوده           

 . اي، از وخامت وضعيت محيطي خود آگاه خواهد شد كه در آن شخص، دست كم لحظه» منفي«تجربي 
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 طباق ان

 

شود و او را بـه لحـاظ فيزيولـوژي قـادر             انطباق داللت دارد بر عمل ويژه بدن انسان كه موجب جستجوي تعادل مي            
پس از يك تطبيـق كوتـاه مـدت بـا محركهـاي سـاكن               . سازد كه با شرايط تحميل شده بر محيط همسازي كند          مي

حساسيت شخص را نسبت به شدت يـا اهميـت آن   گذارد به اينكه  عمل انطباق رو مي     ) نور، حرارت، و صدا   (محيطي  

زماني كه اين سازگاري صورت گرفت، ممكن است حساسيت شخص را بـراي تغييـري جديـد                 . محركها خنثي سازد  
 . تشديد كند

 
كند بايـد شـرايط فيزيولـوژيكي موقـت و محتمـل             بيني مي  طراح، وقتي كه آثار شرايط محيطي را پيش       به طور كلي    

هاي مختلف  كه در آن گيرنده اي  درجه شود؛  آن باز و بسته ميكه عنبيه چشم در اي  درجه :ه باشدس را مدنظر داشتحوا
 اسـت؛  اي كـه شـخص بـا آن انطبـاق يافتـه      شوند؛ تراز نوفه زمينه  ميهحساس يا فرسود  ) سلولهاي مخروطي (رنگ  

نسبت به شرايط محيطي  سخ ذهني شخصنهايتاً پا . حرارت، رطوبت، و هوا تغييرات درجه شرايط پوست و آثار احتمالي 

 . جديد، تحت تاثير عدم توازنها و درجه تغييراتي خواهد بود كه فضاي جديد براي هر يك از اين حواس ايجاد كند
 

 اثرات گذراي مربوط به روشنايي

 

ح رنگـي   نسبت به سـط   ) بعد از گذشت زمان معين    (بيند   اين اثر، تغييري موقت در درك انسان از رنگي كه چشم مي           
جايي اين قوه درك، مجدداً بستگي به خستگي موضعي بعضي از سلولهاي مخروطي شـكل                جابه. كند ديگر ايجاد مي  

وقتي كه شخص از ميان . دارد كه باعث ازدياد حساسيت نسبي چشم به طول موجهاي مكمل رنگ اصلي خواهد شد

  تحريك ناكافي                    خنثي    وضعيت                 زيادتحريك 
 

 گي    خيره                                                                       تاريكي
 

 ماي زيادگر                                                                   ماي زيادسر
                                             

 

  زمينة   پس                                                                    زمينة  پس
  پر سر و صدا                                   بسيار ساكت                              

 
 هواي ساكن                                                                  هواي كوراني

 

+         محدود آسايش         -         

 

-
 

+
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آميـز   جـايي اغـراق   ه است، اين عمل موجـب جابـه     شد  روشن سفيدكند كه با منابع مختلفي از نور         فضاهايي عبور مي  
بينـايي وارد  » سـرد «بينايي، وقتي كه شخص از يك فضاي   » گرم«براي مثال، يك فضاي     . شود رنگهاي محيط مي  

 . آن شود گرمتر از وقتي به نظر خواهد رسيد كه همان شخص از يك فضاي گرم ديگر وارد آن شده باشد
 

 اثرات گذراي مربوط به صوت 

 
 ٧تواند قابل تشخيص باشد اما زماني كه اين تفاوت از  بل در شدت نوفه زمينه به زحمت مي      دسي ٣يري به اندازه    تغي

تغييرات در زمان واكنش نيز قابل درك هستند اگر كه شخص از . بل بيشتر شود به راحتي قابل درك خواهد بود دسي
عموماً، زمان تغيير واخنش بين فضـاها بايسـتي حـدود    . برود) يا برعكس (مكاني بسيار نرم و جاذب به مكاني سخت         

 .  ثانيه يا بيشتر باشد تا اينكه بتواند تغيير عمده از خود برجا نهد٧٥/٠
 اثرات گذراي مربوط به درجه حرارت و جريان هوا 

 
 ستتغييرات ناگهاني درجه حرارت محيطي يا جريان هوا در مجاورت بدن موجب افزايش يا كاهش فوري حرارت پو

به عنوان يك قاعده كلي، اين تغييرات گذرا زماني دلپذير خواهد بود كه شامل افزايش قابل توجهي در                  . شود بدن مي 
بـه عـالوه هـواي     ) شـوند   در دقيقه، اما زير سرعتهايي كه به نام باد شـناخته مـي              متر ٣٠ تا   ١٥باالتر از   (جريان هوا   

اي  وقتي كه سرعت هوا ثابت باشد، شـواهد اوليـه         . ل اتاق باشد  متحرك كمي باالتر از درجه حرارت هواي اصلي داخ        
اين .  باشد تا تغيير قابل توجهي به وجود آيد        MRT درجه   ٦ يا   ET درجه   ٣وجود دارد كه تغيير محيطي بايد در حدود         

از بـدن پـس   . نتيجه زماني كاربرد دارد كه يك محيط حرارتي عمومي نزديك به شرايط آسودگي بهينه داشته باشيم            
 جريان خون را به قصد جبران شرايط، تنظيم كرده و محيط را متعارف               آنكه كوتاه زماني در معرض فشار قرار گرفت،       

 . خواهد كرد

 
بـه ارائـه راهكارهـايي در زمينـه كنتـرل      » هاي كنترل محيط   سيستم« با عنوان     نشريات  دوم اين مجموعه   در بخش 

تر انسـان بـه ويـژه در         ساختن تمامي اين موارد براي زندگي مطلوب       مناسبهاي روشنايي، صوتي و حرارتي و        مولفه
 . پردازيم فضاهاي كاري مي
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منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   52 کنون  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری - استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(
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50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارک های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -51

محیط روشنایی )پاییز 1380(

52- تنظیم شرایط محیطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محیط های 

صوتی و حرارتی )پاییز 1380(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


