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 دکتر پروین نصیری  دکتر سپهری مقدم  -دکتر عباس زادگان بررسی تحلیلی رابطه بین ویژگی های کالبد جداره خیابانهای شهری و شاخص های صوتی محیط حسن اکبری 

 



 

 و 

 

  چكيده
  

ها و ميادين از عناصر مهم محيط شهري بوده و شرايط آكوستيكي و آسايش صوتي آنها با خيابان
هدف از اين رساله بررسي تاثير . شهري مورد توجه بيشتري قرار گرفته است گسترش و احياي مراكز

ارايه راهكارهاي  وهاي شهري بر انتشار صوت داره خيابانشهري فرم جطراحي معماري و تغييرات 
  .باشدطراحي مطلوب جداره خيابانهاي شهري از منظر آكوستيكي مي

 ش مرحله اول تحقيق رو. باشدازي ميسروش تحقيق در اين پژوهش، تركيبي از روش تجربي و شبيه
، نمونه كالبدي خيابانهاي و ويژگي يكتراف در اين مرحله ابتدا بر اساس تراز صداي زمينه. تجربي است

افزارهاي تخصصي آكوستيكي در ها و نرمموردي انتخاب گرديده، سپس متغيرهاي وابسته توسط دستگاه
در مرحله دوم پس از اعتبارسنجي و روايي . گيري و مورد بررسي قرار گرفته استمحيط واقعي اندازه

سازي هاي صوتي با استفاده از راهبرد شبيهكالبدي بر شاخصافزار، تاثير متغيرهاي مستقل هاي نرمداده
هاي تركيبي حل سازي و بر اساس روشمداخله در وضع موجود توسط راهبرد شبيه. مطالعه شده است

و قانون كسينوس المبرت انجام شده  Image source method ،Ray tracing methodمعادله 
گيرنده،  - نسبت فاصله طولي و ارتفاعي منبع "مچون هاي كالبدي هدر اين پژوهش ويژگي. است

، نسبت )فرم خط آسمان(ها، پراكنش سطوح بازتابي رفتگي جدارهآمدگي و پسميزان پيش
به عنوان  "پراش صوتي مصالح  - ضريب جذب و) بالكن، رواق(ابعادي خيابان، الحاقات معماري 

به  "مان واخنش و زمان افت اوليهتراز فشار صوت، ز"هاي صوتي متغيرهاي مستقل و شاخص
  . عنوان متغيرهاي وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است

ها، تمركز سطوح بازتابي جدارهدر آمدگي پيش"نتايج بيانگر آن است كه متغيرهاي كالبدي همچون 
 پراش - بالكن، افزايش نسبت ابعادي و كاهش ضريب جذب و ها، الحاقات معماري رواقدر وسط جداره
، باعث افزايش ميزان زمان واخنش، زمان افت اوليه و تراز فشار صوت در خيابانهاي شهري "مصالح جداره

هاي ها، كاهش مساحت جدارهجدارهدر رفتگي پس "همچنين متغيرهاي كالبدي همانند. شده است
، باعث "هپراش صوتي مصالح جدار -افزايش ضريب جذب كاهش نسبت ابعادي و بازتابي در وسط خيابان،

  .كاهش ميزان زمان واخنش، زمان افت اوليه و تراز فشار صوت شده است

  :كليد واژه
  سازي آكوستيكي، زمان واخنش، زمان افت اوليه، تراز فشار صوتجداره خيابان، شبيه

  
  


