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 تعالي بسمه

 

 

 گفتار پيش

 

ن ضـوابط موجـود در عرصـه        سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـري         ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       ساختمان، بي 

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود    عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي             ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

در ايـن مـسير ضـمن    . ا طي نمـوده اسـت  وقفه سير تكامل خود ر    مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار  

 قـرار  گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي        

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه  در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين            

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

هاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي                  ويژگيمحتوا و ساير    

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  اين مقررات فاقد  » قررات ملّي ساختمان  م«با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » مقررات ملّي ساختمان  «  �

 . تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است           

 پ
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هـا نيـستند بلكـه در          كيفيت سـاختمان   خودي خود متضمن    مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كـشور   كنار تدوين مقررات مذكور توجه به 

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ، سـاخت و سـاز  كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر      

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  مسئوليت

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد    با تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به             

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

ش و صرفة اقتصادي، اين اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان             دهي مناسب، آساي    بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت     وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان         

 .انقالب عينيت بخشند

 و  شمرده از اعضاي محترم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

 دارد با نظرات و پيشنهادات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند

 

 

 

 غالمرضا هوائـي                        
 مديركل امور مقررات ملّي ساختمان          
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 بندي و تنظيم صدا ايقعكننده مقررات  تهيه هيأت

   ساختمان ملّي مقررات   تدوين  شوراي)  الف

 عضو احمدي  دكتر محمدتقي •  

 ضوع كتر عباسعلي تسنيميد •  

 عضو پوراكبر رمضانيان ليعدكتر  •  

 عضو دكتر مرتضي زاهدي •  

  عضو  دكتر محسن غفوري آشتياني •        

 ئيسر هندس محمد فائزيم •  

 عضو هدي قاليبافيانمدكتر  •  

 عضو  كتر بهروز گتميريد •        

 عضو كتر محمود گالبچيد •        

 عضو اله منصف هندس حشمتم •  

 عضو هندس آلديك موسسيانم •  

 عضو  كتر سيدرسول ميرقادريد •  

 دبير مهندس نادر نجيمي •  

 »بندي و تنظيم صدا در ساختمان عايق« جدهمهث مبح تخصصي   كميته ) ب

 ضوع  باقريديكتر حمد •  

 عضو كتر غالمعلي لياقتيد •  

 ئيسر كتر خسرو موالناد •  

 عضو كتر پروين نصيريد •  

 عضو هندس محمدجعفر هدايتيم •  

 بيرد هندس مينا مكانيكم •  

 

 روه كار وزارت مسكن و شهرسازيگ ) پ

 محمدي كتر غالمرضا گلد •  

 مهد يدابراهيم بنيسهندس م •  

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن: كننده متن اوليه هيهت ) پ
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 ٣

 

 

 
 

   كليات 18-1

   هدف 18-1-1

در ساختمانها است تا ) صداي ناخواسته(هدف از تدوين اين مقررات به حداقل رساندن نوفه 

 . ضمن تأمين سالمت و آسايش ساكنان، شرايط مناسب شنيداري نيز فراهم گردد

 

  كاربرد ة  حدود و نحو18-1-2

  كه 1-1-2-18نوان شده در بند رعايت اين مقررات در مورد فضاهاي ساختماني ع) الف

بعد از تاريخ تصويب اين مقررات احداث مي گردند، الزامي است بناهاي مسكوني ملزم به 

 . رعايت اين بند نمي باشند

 سال 5، بايد ظرف مدت 1-1-2-18فضاهاي ساختماني موجود و عنوان شده در بند ) ب 

دند بناهاي مسكوني ملزم به رعايت   آن منطبق گر2-18بعد از تصويب اين مقررات با بند 

 . اين بند نمي باشند

رعايت اين مقررات در مورد كليه مجموعه هاي مسكوني با بيش از هشت واحد و يا ) ج 

بيشتر از چهار طبقه مسكوني كه بعد از تاريخ تصويب اين مقررات احداث مي گردند، الزامي 

 . است

 

رد اين مقررات مربوط به شرايط تحويل فضاها   تراز نوفه و واخنش در كليه موا18-1-2-1

 . در مورد البي هتل ها، تراز نوفه در شرايط بهره برداري نيز عنوان شده است. مي باشد

 

  روش اندازه گيري مربوط به تراز نوفه، زمان واخنش و شاخص كاهش صداي 18-1-2-2

معتبر داخلي يا بين المللي وزن يافته جدارها، بايد بر اساس استانداردها و آئين نامه هاي 

 .  انجام شودISOنظير 
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   تعاريف18-1-3

١-٣-١-١٨ ����  : 
 نوفه به هرگونه صداي ناخواسته گفته مي شود 

 
 :  امواج صوتي هوابرد 18-1-3-2

 . امواج صوتي هوابرد به امواج صوتي گفته مي شود كه محيط انتشار آن هواست

 

 :   نوفه زمينه 18-1-3-3

منشاء آن مي تواند خارجي، . ينه به نوفه موجود در فضاي موردنظر اتالق مي گرددنوفه زم

 . مانند نوفه وسايل ترابري يا داخلي مانند صداي ناشي از تأسيسات  و يا همهمه افراد باشد

 

 :   تراگسيل 18-1-3-4

ن يك تراكسيل به پديده اي گفته مي شود كه فرآيند انتقال انرژي در يك محيط يا از درو

 . جداكننده را مشخص مي كند

 

 :  تراگسيل هوابرد 18-1-3-5

هرگاه جداكننده اي به وسيله امواج صوتي هوابرد به ارتعاش درآيد، نحوه انتقال يافتن 

 . صداي اوليه به فضاي موردنظر را تراگسيل هوابرد گويند

 

 :   تراگسيل پيكري 18-1-3-6

تعش به ارتعاش درآيد نحوه انتقال يافتن صداي هرگاه جداكننده اي به وسيله يك جسم مر

 . اوليه به فضاي موردنظر را تراگسيل پيكري گويند

 

 :   بسامد 18-1-3-7

 بسامد به تعداد نوسانات چرخه اي و تكرارپذير يك موج در ثانيه گفته مي شود واحد تعداد 

 . چرخه ها در ثانيه هرتز ناميده مي شود
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 : يك جداكننده    ضريب تراگسيل 18-1-3-8

 : تعريف مي گردد )  1-1-18(ضريب تراگسيل يك جداكننده بر اساس رابطه 

)18-1-1(        
i

I

I
ττ = 

 
 : كه در آن

τ  =  ضريب تراگسيل جداكننده 

Iτ  = ات بر مترمربع شدت موج صوتي فرود آمده به يك طرف جداكننده به و . 

iI = شدت موج صوتي تراگسيل يافته از طرف ديگر جداكننده به وات برمترمربع. 

 
 :   ضريب جذب يك جداكننده 18-1-3-9

 .تعريف مي گردد) 2-1-18(ضريب جذب يك جداكننده توسط رابطه 

)18-1-2(              a

i

I
a

I
= 

  :كه در آن 

a =  ضريب جذب جداكننده 

iI =  شدت موج صوتي فرود آمده به يك طرف جداكننده به وات بر مترمربع. 

aI = شدت موج صوتي جذب شده توسط جداكننده به وات برمترمربع . 

 

   دسي بل 18-1-3-10

-18(ي و لگاريتمي كه در مورد صدا، بر اساس يكي از دو رابطه دسي بل مقياسي است نسب

 .  نمايش داده مي شودdBمشخص مي گردد و به ) 1-3

 )18-1-3 (  ١

٢

P
dB ٢٠Log

P
١    يا                  =

٢

I
dB ١٠Log

I
= 

 :كه در آن 

١
I =  ربع، به وات به مترم1شدت صدا در نقطه . 

٢
I =  به وات به مترمربع2شدت صدا در نقطه ،. 

١
P =  پاسكال(، به نيوتن به مترمربع 1فشار مؤثر صدا در نقطه ( 
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 � 

٢
P =  پاسكال(، به نيوتن به مترمربع 2فشار مؤثر صدا در نقطه ( 

Log  =لگاريتم به پايه ده نسبت موردنظر . 

 

 :   تراز صدا 18-1-3-11

مشخص مي گردد كه ) 4-1-18(تراز صدا بر حسب دسي بل بر اساس يكي از دو رابطه 

 . مقدار آنها در عمل با يكديگر برابرند

 )18-1-4 (  p
o

P
L ٢٠Log

P
  يا                   =

١

o

I
L ١٠Log

I
= 

 : ر آن كه د

١
L =  تراز شدت صدا، به مقياسdB 

pL =  تراز فشار صدا، به مقياسdB 

oI =  ١٢وات به مترمربع (شدت صداي مبنا

oI ١٠
−=( 

oP =  ع نيوتن به مترمرب(فشار موثر صداي مبنا�

oP ٢ ١٠
−= ×( 

I =  شدت صداي موردنظر، به وات به مترمربع 

P =  پاسكال(فشار موثر صداي موردنظر ، به نيوتن به مترمربع ( 

Log =  لگاريتم به پايه ده نسبت موردنظر 

 

  : A  نمودار استاندارد 18-1-3-12

ملكرد موردنياز يك مدار الكترونيكي را تعريف مي   نموداريست كه عAنمودار استاندارد 

هدف از اين عملكرد ، كه بر اساس تجربه بدست آمده، اين است كه مدار مذكور بتواند . كند

نمودار مذكور بر . واكنش شنوايي انسان را با سهولت و دقت كافي در صدا سنجي تقليد كند

 مندرج و در شكل 1-1-18جدول اساس مقادير تغييرات نسبي مدار  بر حسب بسامد در 

كه بصورت شكل اين نمودار تغيير، يا به ) طيفي(بينابي .  رسم گرديده است18-1-1

 .  مشخص مي گرددAداده شود، با پسوند » وزن«اصطالح 
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 Aمقادير تغييرات نسبي مدار    1-1-18جدول 
بسامد 

بندهاي يك 

هنگامي به 

 هرتز

16 5/31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

تغييرات 

نسبي مدار 

A به دسي 

 بل

7/56- 4/39- 2/26- 1/16- 6/8- 2/3- 0 1/2 1 1/1 6/6- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  در بسامدهاي مختلف Aنمودار تغييرات نسبي مدار   1-1-18شكل 

 

 )A )PAL   تراز فشار صداي وزن يافته18-1-3-13

مشخص ) 5-1-18( است، بر اساس رابطه dB ، كه بر حسب Aيافته تراز فشار صداي وزن 

 . مي گردد

 )18-1-5  (        A
PA

o

P
L ٢٠Log

P

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 : كه در آن 
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 ٨ 

AP =  فشار مؤثر صداي وزن يافته بر اساس نمودار استانداردA به نيوتن برمترمربع 

 ) پاسكال(

oP = نيوتن برمترمربع 2 * 10-5ار مؤثر صداي مبنا كه مقدار آن برابر است با فش 

 ) پاسكال(

 

)A )L   تراز معادل صداي وزن يافته18-1-3-14 AeqT :  

 گفته مي شود، eqL "، كه اصطالحاAتراز معادل صداي وزن يافته با نمودار استاندارد 

 ، كه در يك Aمقدار تراز فشار صداي ممتد، پايدار و وزن يافته با نمودار عبارت است از 

 داراي همان فشار صداي مؤثر است كه هر صداي موردنظر با تراز Tمدت زمان معين 

 .  استdBمشخص مي گردد و بر حسب ) 6-1-18(اين تراز معادل طبق رابطه . متغيردارد

 )18-1-6 (         
٢

T A
AeqT o ٢

o

١ P (t)
L ١٠Log dt

T P
∫

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 

 : كه در آن 

AP (t) =  فشار صداي لحظه اي وزن يافته با نمودار استانداردA 

oP =  پاسكال( نيوتن بر مترمربع 2*10-5فشار مؤثر صداي مبنا كه مقدار آن برابر است با ( 

T = دقيقه قيد شده است30ست كه در اين مقررات مدت زمان اندازه گيري تراز صدا ا  . 

 

 :  بسامد مركزي استاندارد شده بندهاي يك هنگامي 18-1-3-15

بسامد مركزي بندهاي يك هنگامي كه در اين مقررات مورد استفاده قرار مي گيرد بشرح 

 .زير است 

  هرتز 5/31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
 

 :  استاندارد شده بندهاي يك سوم هنگامي   بسامد مركزي18-1-3-16

بسامد مركزي بندهاي يك سوم هنگامي كه در اين مقررات مورد استفاده قرار مي گيرد 

 .بشرح زير است 

  هرتز 100 125 160 200 250 315 400 500

 3150 2500 2000 1600 1250 1000 800 630  
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 ٩

  : )PNC(   نمودارهاي برسنج ترجيحي نوفه18-1-3-17

نوفه به منظور تأمين و ارزيابي وضوح ) طيف( براي ردجه بندي بيناب PNCنمودارهاي 

اين نمودارها بر اساس مقادير تراز فشار صدا در بسامد مركزي . گفتار استفاده مي شوند

 مندرج و تعدادي از آنها كه در اين مقررات 2-1-18بندهاي يك هنگامي در جدول 

 . سم شده اند  ر2-1-18استفاده شده در شكل 
 

 PNC مقادير تراز فشار صدا در بندهاي يك هنگامي نمودارهاي  2-1-18جدول 

 )dB(ترازهاي فشار صدا در بند يك هنگامي 

 )Hz(بسامد مركزي بندهاي يك هنگامي 

8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 5/31 

 شماره

 نمودارهاي

PNC 

8 8 10 15 21 28 35 43 58 15-PNC 

13 13 15 20 26 32 39 46 59 20-PNC 

18 18 20 25 31 37 43 49 60 25-PNC 

23 23 25 30 35 41 46 52 61 30-PNC 

28 28 30 35 40 45 50 55 62 35-PNC 

33 33 36 40 45 50 54 59 64 40-PNC 

38 38 41 45 50 54 58 63 67 45-PNC 

43 43 46 50 54 58 62 66 70 50-PNC 

48 48 51 55 59 62 66 70 73 55-PNC 

53 53 56 59 63 66 69 73 76 60-PNC 

58 58 61 64 67 70 73 76 79 65-PNC 

 

 

 PNCنمودارهاي   2-1-18شكل 
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 ١٠ 

  : )R(  شاخص كاهش صدا 18-1-3-18

شاخص كاهش صداي يك جداكننده كه افت تراگسيل نيز ناميده مي شود، طبق رابطه 

 . تعريف مي گردد) 18-1-7(

 )18-1-7 (   ١

٢

W ١
R ١٠Log ١٠Log

W

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ τ⎝ ⎠

 TL  يا         

 

 : كه در آن 

١
W   = توان صوتي فرود آمده به نمونه مورد آزمايش ، به وات 

٢
W =    توان صوتي تراگسيل شده از نمونه مورد آزمايش، به وات 

R يا  TL  = شاخص كاهش صدا يا افت تراگسيل ، به دسي بل 

τ  =    ضريب تراگسيل جداكننده 

 : بدست مي آيد ) 8-1-18(گاه صدابندي شاخص كاهش صدا از رابطه در آزمايش

 )18-1-8(    
١ ٢ ١ ٢

�/١�T.S S
R L L ١٠Log L L ١٠Log

V A
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + = − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 TL   يا 

 

 : كه در آن 

١
L =  تراز صدا در اتاق منبع به دسي بل 

٢
L = تراز صدا در اتاق دريافت به دسي بل 

T =  دريافت به ثانيه زمان واخنش اتاق 

S =  سطح جدار مورد آزمايش به مترمربع 

V =  حجم اتاق دريافت به مترمكعب 

A =  سطح معادل جذب كننده هاي صدا در اتاق دريافت 

 

 :   زمان واخنش 18-1-3-19

محاسبه مي گردد عبارتست از مدت ) 9-1-18(زمان واخنش كه طبق يكي از دو رابطه 

 .  دسي بل افت كند60 صدا، تراز فشار صدا زماني كه پس از قطع منبع

)18-1-9 (
n

٠/١�٣V
T

�mV SL (١ a)
=

− −
٠/١�٣Vيا  ) رابطه دقيق (

T
A

 ) رابطه تقريبي (=
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 ١١

 : كه در آن 

T =  زمان واخنش اتاق، به ثانيه 

S = مجموعه سطوح اتاق، به مترمربع 

V =  حجم اتاق، به مترمكعب 

A =  سطح معادل جذب كننده هاي صدا، به مترمربع 
m =  جذب طولي هوا، به متر به توان منفي يك 

 a =  ضريب جذب ميانگين اتاق 

nL = در پايه لگاريتم e 
 

  : )Rw(   شاخص كاهش صداي وزن يافته18-1-3-20

 كميتي )STC(شاخص كاهش صداي وزن يافته يا بعبارتي ديگر، گروه يا درجه تراگسيل 

است تك عددي به دسي بل براي درجه بندي نمودار افت تراگسيل جداكننده ها در بسامد 

  رسم 3-1-18 مندرج و در شكل 3-1-18 هرتز ، كه بر اساس نمودار مبنا در جدول 500

 . گرديده است
 

  مقادير مبنا براي   3-1-18جدول 

 درجه بندي كردن افت تراگسيل جداره 

 مقادير مبنا به

(dB) 

بسامد مركزي يك 

 (Hz) سوم هنگامي

33 

36 

39 

42 

45 

48 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

100 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

630 

800 

1000 

1250 

1600 

2000 

2500 

3150 

 نمودار مقادير مبنا  3-1-18شكل 

 براي درجه بندي افت تراگسيل جدارها
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 ١٢ 

 : )Li(   تراز فشار صداي كوبه اي18-1-3-21

تراز فشار صداي كوبه اي عبارتست از تراز ميانگين فشار صدا در يك بند بسامدي مشخص 

در اتاق دريافت در شرايطي كه طرف باالي سقف مورد آزمايش بوسيله دستگاه پاكوب به 

محاسبه مي )  10-1-18( صداي كوبه اي طبق رابطه مقدار تراز فشار. ارتعاش درآمده باشد

 . گردد

  )18-1-10 (            ١ ٢ ٣ n
i

o

P P P ... P
L ٢٠Log

np

+ + += 

 

 : كه در آن 

P1 ، P2  ،P3 و  ...Pn  =  فشار مؤثر صدا درn محل مختلف در اتاق دريافت، به نيوتن بر 

 . مترمربع

Po =  پاسكال( بر مترمربع   نيوتن2*10-5فشار مؤثر صداي مبنا برابر است با ( 

 

 : ) Ln(   تراز فشار صداي كوبه اي معمول شده18-1-3-22

تراز صداي كوبه اي معمول شده به شاخصي گفته مي شود كه مقدار تراز فشار صداي كوبه 

 را با توجه به شرايط آكوستيكي داخلي اتاق دريافت معمول مي Liاي اندازه گيري شده 

محاسبه مي ) 11-1-18(اي كوبه اي معمول شده طبق رابطه مقدار تراز فشار صد. نمايد

 . گردد

 )18-1-11  (          n ١ i
o

A �١/�T
L L ١٠Log L ١٠Log

A V

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 

 : كه در آن 

nL =  تراز فشار صداي كوبه اي معمول شده ، به دسي بل 

iL = تراز ميانگين فشار صداي كوبه اي ، به دسي بل  

A =  سطح معادل جذب كننده ها در اتاق دريافت، به مترمربع 

oA =  سطح معادل جذب كننده مبنا برابر با ده مترمربع 

V =  حجم اتاق دريافت، به مترمكعب 

T = ت، به ثانيه زمان واخنش در اتاق درياف 
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 ١٣

  : )Lnw(    تراز فشار صداي كوبه اي معمول شده وزن يافته18-1-3-23

 تراز فشار صداي كوبه اي معمول شده وزن يافته كميتي است تك عددي به دسي بل براي 

درجه بندي كردن نمودار تراز صداي كوبه اي معمول شده تراگسيل يافته از سقف در بسامد 

) 4-1-18(جدول  اين نمودار مبنا در. ار مبنا درجه بندي مي شودهرتز كه براساس نمود 50

 . رسم گرديده است) 4-1-18(مندرج و در شكل 

 

 مقادير مبنا براي درجه بندي 4-1-18جدول 

 كردن صداي كوبه اي تراگسيل شده از سقف

 مقادير مبنا به

(dB) 

بسامد مركزي 

 يك سوم هنگامي

(Hz) 
62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

54 

51 

48 

45 

42 

100 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

630 

800 

1000 

1250 

1600 

2000 

2500 

3150 

 

 :   اليه 18-1-3-24

مانند . اليه به ساختاري گفته مي شود كه چكالي حجمي آن در جهات مختلف يكسان باشد

 . اندود گچ، قيرگوني، ديوار آجري 

 

 ودار مقادير مبنا براي  نم3-1-18شكل 

 درجه بندي صداي كوبه اي تراگسيل شده از سقف 
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 ١� 

 :   جداكننده ساده 18-1-3-25

كننده ساده به جداكننده اي گفته مي شود كه در مقطع ، از يك يا چند اليه تشكيل جدا

مانند . آن در نقاط مختلف يكسان است) وزن واحد سطح(شده است، لذا چگالي سطحي 

 . در، پنجره، ديوار آجري با اندود گچ و خاك يا ديوار دو جداري آجري

 

 :   جداكننده مركب 18-1-3-26

به جداكنندهاي گفته مي شود كه سطح آن از چند جداكننده ساده جداكننده مركب 

 . مانند ديواري كه در و پنجره دارد. تشكيل شده باشد

 

 :  شرايط بهره برداري يك فضا 18-1-3-27

به شرايطي گفته مي شود كه كليه اجزاء تأسيساتي و تجهيزاتي مثل سيستم تهويه و 

 بوده و افراد حاضر در آن فضا نيز مشغول فعاليت هوارساني و مبلمان در حال بهره برداري

 . معمول خود باشند

 

 :   شرايط تحويل يك فضا 18-1-3-28

به شرايطي گفته مي شود كه در آن كليه تأسيسات غيرقابل حمل و وابسته به ساختمان 

فعال بوده، ولي اجزاء تأسيساتي و عوامل قابل حمل مانند تلفن، تلويزيون، جاروبرقي و 

 . چنين افراد در آن فضا فعال نباشندهم
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 ١�

 

 

 

   مقررات آكوستيكي انواع ساختمانها 18-2

 :   مقررات عمومي 18-2-1

ها،  ها، مدارس، بيمارستان   مقررات آكوستيكي در ساختمانهاي مسكوني، هتل18-2-1-1

، 3-2-18، 2-2-18كنفرانس و كتابخانه در بندهاي  هاي تجاري و سالن و اداري ساختمانهاي

 .   ارائه شده است7-2-18 و 18-2-6 ، 18-2-5 ، 18-2-4

 

 موردنياز )Rw(مقادير تعيين شده حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته   18-2-1-2

براي جداكننده ها در اين ساختمانها، در مناطقي مورد استفاده قرار مي گيرد كه تراز نوفه 

 دسي بل است، چنانچه تراز نوفه بيش 70 آن منطقه مساوي يا كمتر از )LPA(وزن يافته 

 . از اين مقدار باشد مقادير حداقل بايد به همان ميزان افزايش يابد

 

  مقادير شاخص كاهش صداي وزن يافته براي جداكننده هاي ساده مثل 18-2-1-3

ديوار، در و پنجره از طرف آزمايشگاههاي آكوستيك كشور ارائه مي گردد كه تعدادي از آنها 

در صورتيكه جداكننده موردنظر ، مانند نماي يك ساختمان، .  ارائه شده است2وست در پي

مركب باشد شاخص كاهش صداي وزن يافته اين جداكننده مركب با توجه به شاخص هاي 

 توضيح داده شده 1روش محاسبه در پيوست . اجزاء تشكيل دهنده آن محاسبه مي گردد

 . است

 

    ساختمانهاي مسكوني 18-2-2

رعايت مقررات آكوستيكي تعيين شده در بندهاي زيرين در ساختمانهاي   18-2-2-1

 . مسكوني الزامي است
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 ١� 

   تراز نوفه زمينه 18-2-2-2

در ) مانند آپارتمان(حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي هر واحد مسكوني 

 . ارائه شده است) 1-2-18(جدول 
 

 نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي هر واحد مسكونيتراز   حداكثر 1-2-18جدول 

 حداكثر تراز نوفه زمينه
 نوع فضا

LPA به dB )30(LAeq به dB 

 30 35 اتاق خواق

 35 40 اتاق هاي نشيمن

 45 50 آشپزخانه

 

   زمان واخنش 18-2-2-3

 و  هرتز براي راه پله2000 و 1000، 500حداكثر ميانگين زمان واخنش در بسامدهاي 

 .  ثانيه تعيين شده است5/1راهرو عمومي در ساختمانهاي مسكوني 

 

   شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي جداكننده ها 18-2-2-4

 موردنياز براي جداكننده ها در ساختمانهاي )Rw(حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

 . اراه شده است) 2-2-18(مسكوني در جدول 

 

 اقل شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي  حد2-2-18جدول 

 جداكننده ها در ساختمانهاي مسكوني

 عنوان
حداقل شاخص كاهش صداي 

 dBبه  (Rw) وزن يافته

 45 جداكننده اتاق خواب از فضاي بيروني ساختمان

 40 جداكننده ا تاق نشيمن از فضاي بيروني ساختمان

 35 مانجداكننده آشپزخانه از فضاي بيروني ساخت

جداكننده يا مجموعه جداكننده هاي موجود ميان اتاق خواب و اتاق تلويزيون 

 در يك واحد مسكوني
40 

جداكننده يا مجموعه جدارهاي ميان اتاق خواب و ساير فضاهاي داخلي به غير 

 از اتاق تلويزيون در يك واحد مسكوني
30 

 50 جداكننده دو واحد مجاور و مستقل
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 ١٧

    هتل ها18-2-3

  رعايت مقررات آكوستيكي تعيين شده در بندهاي زيرين در هتل ها الزامي 18-2-3-1

 .  است

 

   تراز نوفه زمينه 18-2-3-2

 . ارائه شده است)  3-2-18(حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي هتل در جدول 

 

 تلحداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي هر ه  3-2-18جدول 

 حداكثر تراز نوفه زمينه
 نوع فضا

LPA به dB )30(LAeq به dB 

 30 35 اتاق ميهمان

 35 40 هنگام تحويل) البي(سالن انتظار 

هنگام بهره ) البي(سالن انتظار 

 برداري
55 50 

 35 40 راهروها

 

   زمان واخنش 18-2-3-3

 . ارائه شده است) 4-2-18(حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي هتل در جدول 
 

 حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي هتل  4-2-18جدول 

 نوع فضا
 ، 1000، 500ميانگين زمان واخنش به ثانيه در بسامدهاي 

  هرتز2000

 8/0 اتاق ميهمان

 1 )البي(سالن انتظار 

 2/1 راهروها

 

   شاخص كاهش صداي وزن يافته مورد نياز براي جدارها 18-2-3-4

 موردنياز براي جداكننده ها در هتل ها )Rw(شاخص كاهش صداي وزن يافته حداقل 

 .ارائه شده است) 5-2-18(جدول 
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 حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي جداكننده ها در هتل  5-2-18جدول 

 عنوان
حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

(Rw)  بهdB 

جداكننده اتاق ميهمان از فضاي بيرون 

 ساختمان
45 

 50 جداكننده ميان دو اتاق ميهمان

 35 جداكننده ميان اتاق ميهمان از راهرو

 

   ساختمانهاي آموزشي 18-2-4

رعايت مقررات آكوستيكي تعيين شده در بندهاي زيرين در ساختمانهاي   18-2-4-1

 . آموزشي الزامي است

 

   تراز نوفه زمينه 18-2-4-2

) 6-2-18(جاز در فضاهاي داخلي هر واحد آموزشي در جدول حداكثر تراز نوفه زمينه م

 . ارائه شده است

 

 تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي ساختمانهاي آموزشي  حداكثر 6-2-18جدول 

  حداكثر تراز نوفه زمينه

 نمودار برسنج نوفه dBبه  dB )30(LAeq به LPA نوع فضا

 PNC - 35 35 40 كالس درس نظري

 PNC - 40 40 45 يشگاههاآزما

 45 50 كارگاهها
___ 

 . در اين مورد اجباري استPNC – 40 و PNC-35رعايت نمودار برسنج : تذكر              

 

   زمان واخنش 18-2-4-3

ارائه ) 7-2-18(حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي ساختمانهاي آموزشي در جدول 

 . شده است
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 ١٩

 ان واخنش در فضاهاي داخلي ساختمانهاي آموزشيحداكثر زم  7-2-18جدول 

 نوع فضا
ميانگين زمان واخنش به ثانيه در بسامدهاي 

  هرتز2000 ، 1000، 500

 1 )در شرايط خالي(كالس درس نظري 

 2/1 آزمايشگاهها

 5/1 راهرو، راه پله، كارگاهها

 

   شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي جداكننده ها 18-2-4-4

 موردنياز براي جداكننده ها در ساختمانهاي )Rw(حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

 . ارائه شده است) 8-2-18(آموزشي در جدول 

 

 ها  حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي جداكننده)8-2-18(جدول 

  در ساختمانهاي آموزشي

 

 عنوان

حداقل شاخص كاهش صداي وزن 

 dBبه  (Rw)يافته 

 40 جداكننده كالس درس نظري از فضاي بيروني ساختمان

 35 جداكننده كارگاه يا آزمايشگاه از فضاي بيروني ساختمان

 50 جداكننده ميان دو كالس درس نظري

 35 جداكننده كالس درس نظري از راهرو

 30 جداكننده آزمايشگاه از راهرو

 35 جداكننده كارگاه از راهرو

 

 مارستانها و مراكز بهداشتي و درماني   بي18-2-5

رعايت مقررات آكوستيكي تعيين شده در بندهاي زيرين در ساختمان   18-2-5-1

 . بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني الزامي است

 

   تراز نوفه زمينه 18-2-5-2

ماني در حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي بيمارستان و مراكز بهداشتي و در

 . ارائه شده است) 9-2-18(جدول 
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 ٢٠ 

 حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني 9-2-18جدول 

  حداكثر تراز نوفه زمينه

 dBبه  dB )30(LAeq به LPA نوع فضا

اتاقهاي بخش بستري، مراقبت هاي ويژه، 

 جراحي، اتاق زايمان
35 30 

 

   زمان و اخنش 18-2-5-3

 حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني در جدول

 . ارائه شده است )  18-2-10 (

 

 حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني  10-2-18جدول 

 نوع فضا
ميانگين زمان واخنش به ثانيه در 

  هرتز2000 ، 1000، 500امدهاي بس

 اتاقهاي بخش بستري، مراقبت هاي ويژه،

 جراحي، اتاق زايمان
2/1 

 5/1   راهرو-راه پله 

 

   شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي جداكننده ها 18-2-5-4

 موردنياز براي جداكننده ها در بيمارستانها و )Rw(حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

 . ارائه شده است) 11-2-18(اكز بهداشتي و درماني در جدول مر
 

حداقل شاخص كاهش وزن يافته موردنياز براي جداكننده ها در بيمارستانها و مراكز   11-2-18جدول 

 بهداشتي و درماني

 عنوان
حداقل شاخص كاهش صداي 

 dBبه  (Rw)وزن يافته 

يژه، جراحي و جداكننده كليه اتاقهاي بخش بستري، مراقبت هاي و

 زايمان از فضاي بيروني ساختمان
45 

 50 زايمان و بستري، مراقبت هاي ويژه، جراحي بخش جداكننده ميان كليه اتاقهاي

 35 جداكننده كليه اتاقهاي بخش بستري و زايمان از راهرو

 40 جداكننده كليه اتاقهاي مراقبت هاي ويژه وجراحي از راهرو
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 ٢١

 ي و تجاري  ساختمانهاي ادار18-2-6

رعايت مقررات آكوستيكي تعيين شده در بندهاي زيرين در ساختمان اداري و   18-2-6-1

 .تجاري الزامي است

   تراز نوفه زمينه18-2-6-2

حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي ساختمانهاي اداري و تجاري در جدول 

 . ارائه شده است ) 18-2-12(

 

  تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي ساختمانهاي اداري و تجاريحداكثر  12-2-18جدول 

  حداكثر تراز نوفه زمينه

 dBبه  dB )30(LAeq به LPA نوع فضا

فضاهاي اداري و مراكز كامپيوتري، سالن عمومي در 

 كليه بانكها
45 40 

 

   زمان واخنش 18-2-6-3

-2-18(اداري و تجاري در جدول حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي ساختمانهاي 

 . ارائه شده است) 13

 

 حداكثر زمان واخنش در فضاهاي داخلي ساختمانهاي اداري و تجاري)  13-2-18(جدول 

 نوع فضا
ميانگين زمان واخنش به ثانيه در 

  هرتز2000 ، 1000، 500بسامدهاي 

 2/1 اتاقهاي اداري، مراكز كامپيوتري، سالن عمومي بانكها

 5/1   راهرو-ه راه پل

 

   شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي جداكننده ها 18-2-6-4

 موردنياز  براي جداكننده ها در ساختمانهاي )Rw(حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

 . ارائه شده است) 14-2-18(اداري و تجاري در جدول 
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از براي جداكننده ها در ساختمانهاي حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته موردني  14-2-18جدول 

 اداري و تجاري

 عنوان
حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

(Rw)  بهdB 

جداكننده هاي اتاقهاي اداري، مراكز كامپيوتري سالن هاي 

 عمومي بانك ها از فضاي بيروني ساختمان
35 

 45 جداكننده ميان اتاقها در ساختمانهاي اداري و تجاري

 30 اقها در ساختمانهاي اداري و تجاري از راهروجداكننده  ات

 

   سالنهاي سخنراني و كتابخانه ها 18-2-7

رعايت مقررات آكوستيكي تعيين شده در بندهاي زيرين در فضاي سالنهاي   18-2-7-1

 . سخنراني و كتابخانه ها الزامي مي باشد

 

   تراز نوفه زمينه 18-2-7-2

ر فضاهاي داخلي در كتابخانه و سالن سخنراني در جدول حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز د

 . ارائه شده است) �������(

 

 حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز در فضاهاي داخلي كتابخانه و سالن سخنراني  15-2-18جدول 

  حداكثر تراز نوفه زمينه

 نمودار برسنج نوفه dBبه  dB )30(LAeq به LPA نوع فضا

 PNC - 35 35 40 بخانه هاكتا-سالنهاي سخنراني

 .   در اين مورد اجباري استPNC-35رعايت نمودار برسنج : تذكر    

 

   زمان واخنش 18-2-7-3

براي تعيين زمان واخنش بهينه در كتابخانه ها و سالن هاي سخنراني، مقررات ويژه اي ارائه 

 . خواهد شد
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 ٢٣

 جداكننده ها   شاخص كاهش صداي وزن يافته موردنياز براي 17-2-7-4

 موردنياز براي جداكننده هاي راهرو از فضاي )Rw(حداقل شاخص كاهش صداي وزن يافته 

در .  دسي بل تعيين شده است30 دسي بل و براي كتابخانه 40داخلي سالن سخنراني 

 . ضمن براي تعيين افت صوتي بقيه جداكننده ها مقررات ويژه اي ارائه خواهد شد 

 

ز صداي كوبه اي تراگسيل شده از سقف ميان طبقات   حداكثر ترا18-2-8

 در ساختمانها 

 دسي بل در 50 به مقدار )Lnw(رعايت حداكثر تراز صداي كوبه اي معمول شده وزن يافته 

مقادير تراز صداي كوبه اي معمول شده از .   الزامي است2-18ساختمانهاي مذكور در بند 

 ارائه شده 2 كه تعدادي از آنها در پيوست طرف آزمايشگاههاي آكوستيك ارائه مي گردد

 . است
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 ٢� 

 

 

 

 :پيوست ها 

 

 :شامل 

 

  روش تعيين شاخص كاهش صداي يك جداكننده -1پيوست 

 مركب 

 

   مقادير صدابندي جداكننده ها در ساختمان -2پيوست 
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 ٢�

 

 

 

  روش تعيين شاخص كاهش صداي يك جداكننده -1پيوست 

 مركب

 

   روش محاسبه 1-1

حاسبه شاخص كاهش صداي يك جداكننده مركب از مقادير شاخص كاهش صداي براي م

جداكننده هاي ساده تشكيل دهنده آن كه از طرف آزمايشگاههاي آكوستيك ارائه شده 

ابتدا با داشتن شاخص كاهش صداي جداكننده ساده و با توجه به رابطه . استفاده مي گردد

يل و شاخص كاهش صداي هر جداكننده را كه وابستگي متقابل بين ضريب تراگس) 1-1پ(

 . مشخص مي كند ضريب تراگسيل جداكننده ساده محاسبه مي شود

R١(٠/١)       ) 1-1پ( 
R ١٠Log ١٠

−= ⇒ τ =
τ

 

 

 : كه در آن 

R =  شاخص كاهش صداي جداكننده ، به دسي بل 

τ =  ضريب تراگسيل جداكننده 

) 2-1پ (س با داشتن ضريب تراگسيل براي هر  جداكننده ساده و با استفاده از رابطه سپ

 . ضريب تراگسيل جداكننده مركب محاسبه مي شود

١       ) 2-1پ (   ١ ٢ ٢ n n

١ ٢ n

s s ... s

s s ... s

τ + τ + + ττ =
+ + +

 

 

 : كه در آن 

τ =  ضريب تراگسيل جداكننده مركب 

1
s ، 

2
s ،  ... وns سطح هر يك از جداكننده هاي ساده تشكيل دهنده جداكننده مركب ، 

 . ، به مترمربع
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 ٢� 

شاخص كاهش صداي جداكننده مركب محاسبه ) 3-1پ ( در رابطه τبا قرار دادن 

 . ميگردد

١         ) 3-1پ ( 
R ١٠Log=

τ
  

 : كه در آن 

τ =  ضريب تراگسيل صداي جداكننده مركب 

R = شاخص كاهش صداي جداكننده مركب به دسي بل. 

 متر ، شامل ديوار بيست و دو سانتي 10 * 7/4جداكننده مركبي به ابعاد : به عنوان مثال

در صورتي كه شاخص .  متر است5*1  و پنجره اي به ابعاد 1*2آجري و يك در به ابعاد 

 دسي بل باشد، شاخص 20 و 15، 50كاهش صداي وزن يافته ديوار، در و پنجره به ترتيب 

 : كاهش صداي وزن يافته اين جداكننده مركب بصورت زير محاسبه مي شود 

 

 : حل 

 

2010

1
10

×−=τ              پنجره S1 = 5  *1 = 5   مترمربع       پنجره )/(

1510

1
10

×−=τ              در S2 = 1 * 2 = 2  مترمربع      در )/(

5010

1
10

×−=τ     S = 10 * 47 –) 2+5 = (40    مترمربع      ديوار )/(

 جداكننده 

 

 
(٠/١) ٢٠ (٠/١) ١� (٠/١) �٠

٣� ١٠ ٢ ١٠ � ١٠
٢/�٢ ١٠

�٧

− × − × − ×
−× + × + ×τ = = × 

 

٣

١
R ١٠Log ٢�dB

٢/�٢ ١٠
−= =

×
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 اده از نمودار   روش تخميني با استف1-2

در مواردي كه سرعت محاسبه از دقت آن اهميت بيشتري دارد مي توان مقدار شاخص 

.  تخمين زد1-1كاهش صداي جداكننده مركب را با استفاده از نمودارهاي شكل پ 

محدوديت اين روش ، اين است كه از مجموعه ساختارهاي يك جدار مركب در هر مرحله 

ده و نتيجه بدست آمده با ساختار بعدي مورد بررسي قرار مي دو ساختار در نظر گرفته ش

 . گيرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R1شاخص كاهش صداي ساختاري كه افت صوتي بيشتري دارد  . 

R2
 

 .  شاخص كاهش صداي ساختاري كه افت صوتي كمتري دارد

S1سطح جداري كه افت صوتي بيشتري دارد  . 

S2د  سطح جداري كه افت صوتي كمتري دار. 

R شاخص كاهش صداي جدار مركب  

 

   نمودار تخمين شاخص كاهش صداي جداكننده مركب1-1شكل پ 

 

www.civilan.ir مرجع دانشجويان و مهندسان عمران و معمارى



 بندي و تنظيم صدا عايق: مبحث هجدهم

 

 ٢٨ 

 مطرح شده است مي توان به دو روش 1-1به عنوان نمونه، جواب مثالي را كه در بند 

بدين منظور ابتدا ديوار را به عنوان يك ساختار و پنجره را به عنوان . تخميني بدست آورد

 :  در نظر گرفته و به صورت زير عمل مي شودساختاري ديگر

) R1 - R2 = 50 – 20 = 30( اختالف دو كاهش صداي دويار و پنجره را بدست آورده -الف 

 .  از روي شكل مشخص مي گردد30و سپس منحني 

١  نسبت دو سطح تشكيل دهنده ديوار و پنجره را بدست آورده - ب 

٢

S � ١
( )
S �٠ ٨

= = 

وط به اين نسبت در روي محور عمودي خطي به موازات محور افقي رسم و از نقطه مرب

سپس از محل تالقي بدست آمده خطي .  دسي بل را قطع كند30كرده تا نمودار اختالف 

در . را قطع كند» كسر شده از شاخص كاهش صدا«عمود بر محور افقي رسم كرده تا محور 

 : دست مي آيد ، به صورت زير بRنتيجه، شاخص كاهش صداي مركب 

١
R R ٢٠ �٠ R ٢٠ R �٠ ٢٠ ٣٠− = ⇒ − = ⇒ = − = 

 . نشان داده شده است2-1مراحل فوق روي شكل پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار تخمين شاخص كاهش صداي جداكننده مركب  2-1شكل پ
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 ٢٩

سپس به همين روش ساختار مركب ديوار و پنجره بعنوان يك ساختار با ساختار در به 

 . شودعنوان ساختاري ديگر در نظر گرفته مي 

          جداكننده S = 10 * 7/4 = 47  مترمربع   

          در S2 = 2 * 1 = 2          مترمربع   

S1 = 47 –) 2 = (45  مترمربع   
        

   ديوار و پنجره 

٢

١

S ٢ ١

S �� ٢٢/�
= =  

١
R R � R ٣٠ � ٢�− = ⇒ = −            و              =

١ ٢
R R ٣٠ ١� ١�− = − = 

 .   نشان داده شده است3-1حل فوق روي شكل پ مرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار تخمين شاخص  كاهش صداي جداكننده مركب  3-1شكل پ 

 

 دسي 26 دسي بل و از روش محاسبه 26در نتيجه مقدار جداكننده مركب از روشتخميني 

 . بل بدست آمده است
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 ٣٠ 

 

 

 

 ن مقادير صدابندي جداكننده ها در ساختما :  2پيوست 

جهت انتخاب صحيح جداكننده ها در يك ساختمان ضروري است كه طراح مقادير 

شاخص كاهش (صدابندي جداكننده ها مانند ديوار، در و پنجره در مقابل صداي هوابرد 

تراز صداي كوبه اي معمول شده (، سقف در مقابل صداي كوبه اي )RW صداي وزن يافته

جداول ارائه شده در بندهاي زير مي تواند طراح . باشد را در اختيار داشته )Lnw(وزن يافته 

 . را در اين جهت ياري دهند

 

   مقادير صدابندي  ديوارها 2-1

مقادير شاخص كاش صداي وزن يافته تعدادي از ديوارهاي يك جداره و دو جداره تهيه 

پ  تا 1-2شده در آزمايشگاههاي آكوستيك معتبر داخلي و خارجي به ترتيب در جدول پ 

 .   ارائه شده است2-4
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   مقادير شاخص كاهش صداي وزن يافته ديوارهاي يك  جداره1-2جدول پ 

 

 نوع ديوار

چگالي 

سطحي به 

كيلوگرم بر 

 مترمربع

شاخص 

كاهش صداي 

وزن يافته به 

 دسي بل

 

 نوع ديوار

چگالي 

سطحي به 

كيلوگرم بر 

 مترمربع

شاخص 

كاهش 

صداي وزن 

يافته به دسي 

 بل

 ديوار آجري

 فشاري

  سانتيمتري12

 دورو اندود

205 

240 

275 

44 

46 

48 

 ديوار آجر ماسه

  سانتيمتري20آهكي 

 دورو اندود

345 

400 

455 

50 

52 

55 

ديوار آجري 

 فشاري

 سانتيمتري15

 دورو اندود

245 

280 

315 

47 

49 

51 

 ديوار بتني

  سانتيمتري12

265 

280 

295 

47 

49 

52 

ديوار آجري 

 فشاري

  سانتيمتري18

 ورو اندودد

290 

325 

360 

48 

50 

53 

 ديوار بتني

  سانتيمتري15

330 

350 

370 

50 

52 

54 

ديوار آجري 

 فشاري

  سانتيمتري25

 دورو اندود

350 

365 

420 

49 

51 

54 

 ديوار بتني

  سانتيمتري18

440 

465 

490 

53 

56 

59 

 ديوار آجرماسه

 12آهكي 

 سانتيمتري

 دورو اندود

250 

285 

320 

46 

48 

50 

 6:            چيديوار گ

 سانتيمتري

  سانتيمتري8

  سانتيمتري10

62 

83 

106 

32 

35 

38 

 ديوار آجرماسه

 12آهكي 

 سانتيمتري

 دورو اندود

305 

340 

375 

48 

50 

53 

 1:         تخته نئوپان 

 سانتيمتري

  سانتيمتري2

  سانتيمتري3

  سانتيمتري4

5/5 

11 

5/16 

32 

18 

22 

25 

28 
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 خص كاهش صداي وزن يافته ديوارهاي دوجداره  مقادير شا2-2جدول پ 

 ضخامت ديوار به سانتيمتر نوع ديوار دو جداره
شاخص كاهش صداي وزن 

 يافته به دسي بل

  سانتيمتري6جدار اول از صفحات گچي 

  سانتيمتري2اليه وسط از پشم سنگ 

  سانتيمتري5جدار دوم از صفحات  گچي 

 

13 

 

40 

 تيمتري سان6جدار اول از صفحات گچي 

  سانتيمتري2اليه وسط از پشم سنگ 

 سانتيمتري5/1جدار دوم از صفحات  گچي 

 

5/9 

 

47 

 

  سانتيمتري6جدار اول از صفحات گچي 

  سانتيمتري2اليه وسط از پشم سنگ 

  سانتيمتري5/2جدار دوم از صفحات  گچي 

 

5/10 

 

48 

  سانتيمتري8جدار اول از صفحات گچي 

 سانتيمتري 2اليه وسط از پشم سنگ 

  سانتيمتري4جدار دوم از صفحات  گچي 

 

14 

 

50 

  سانتيمتري15جدار اول از صفحات گچي 

  سانتيمتري2اليه وسط از پشم سنگ 

  سانتيمتري2/1جدار دوم از صفحات  گچي 

 

2/18 

 

52 

 

 

 مقادير شاخص كاهش صداي وزن يافته ديوارهاي يك جداره  3-2جدول پ 

 نوع ديوار

 ) شدهدو طرف اندود(

چگالي سطحي به 

 كيلوگرم بر مترمربع

شاخص كاهش صداي وزن 

 يافته به دسي بل

  سانتيمتري35ديوار آجري فشاري 

  سانتيمتري14ديوار آجري فشاري 

  سانتيمتري12ديوار آجري سفالي 

  سانتيمتري12ديوار با بلوكهاي بتن سبك توپر 

  سانتيمتري12ديوار با بلوكهاي بتن سبك توپر 

  سانتيمتري17 با بلوكهاي بتن سبك توپر ديوار

  سانتيمتري27ديوار با بلوكهاي بتن سبك توپر 

  سانتيمتري21ديوار با بلوكهاي بتن سبك توپر 

 سانتيمتري 10با بلوكهاي گچي درزبندي شده  ديوار

690 

248 

107 

100 

144 

150 

230 

186 

69 

60 

47 

42 

42 

45 

45 

51 

46 

47 
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  كاهش صداي وزن يافته ديوارهاي دو جدارهمقادير شاخص  4-2جدول پ 

 ديواره دو جداره گچي
ضخامت ديوار به 

 سانتيمتر

شاخص كاهش صداي وزن 

 يافته به دسي بل

  سانتيمتري1جدار اول از صفحه گچي 

  سانتيمتري5اليه وسط از پشم سنگ به ضخامت 

  سانتيمتري1جدار دوم از صفحه گچي 

 

12 

 

51 

  سانتيمتري2/1روكش دارجدار اول از صفحه گچي 

  سانتيمتري5اليه وسط از پشم سنگ به ضخامت 

  سانتيمتري2/1جدار دوم از صفحه گچي روكش دار 

 

10 

 

48 

  سانتيمتري4/2جدار اول از صفحه گچي روكش دار

  سانتيمتري5اليه وسط از پشم سنگ به ضخامت 

  سانتيمتري4/2جدار دوم از صفحه گچي روكش دار

 

5/12 

 

52 

 

      درها2 ـ 2

  ارائه شده ا 5-2مقادير شاخص كاهش صداي وزن يافته تعدادي از درها كه در جدول پ 

 .  در آزمايشگاههاي آكوستيك معتبر داخلي و خارجي آزمايش شده است6 تا 1ست رديف 
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 مقادير شاخص كاهش صداي وزن يافته براي تعدادي درها  5-2جدول پ 

 نوع در

چگالي سطحي 

م بر به كيلوگر

 مترمربع

شاخص كاهش 

صداي وزن يافته 

 به دسي بل

 ) :ساده(  در يك اليه براي اتاق ساختمان -1

  سانتيمتر2با چارچوب ساده بدون درزبندي به ضخامت 

 ) :نيمه سنگين( در دو اليه براي آپارتمان -2

  سانتيمتر2-6با چارچوب ساده با درزبندي به ضخامت 

 ) :نسنگي( در دو اليه صدابند -3

  سانتيمتر8/4با درزبندي در چارچوب و آستانه به ضخامت 

 :  در دوتايي سبك -4

 )1(شامل دو در سبك همانند رديف 

   سانتيمتر30-15فاصله ميان دو در 

 :  در دوتايي سنگين -5

 )2(شامل دو در سنگين همانند رديف 

  سانتيمتر30-15فاصله ميان دو در 

 ) صدابند"كامال: (  در دوتايي مخصوص -6

 )3همانند بند (شامل دو در ساده سنگين 

  سانتيمتر50-25فاصله ميان دو در بيش از 

  سانتيمتر از دو اليه فيبر يا تخته4  در چوبي به ضخامت -7

 : ميليمتر و شبكه در وسط 3 سه اليي به ضخامت       

 بدون آستانه و درزبندي نشده 

 با آستانه و درزبندي نشده 

 درزبندي شدهبا آستانه و  

 

5-10 

 

10-25 

 

25-50 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

 

____ 

 

 

 

5/13 

5/13 

5/13 

 

15-25 

 

25-35 

 

35-45 

 

 

30-40 

 

 

40-50 

 

 

 

40-60 

 

 
 

14 

17 

20 

  

 

    پنجره ها 2-3

  ارائه شده 6-2مقادير شاخص كاهش صداي وزن يافته تعدادي از پنجره ها در جدول پ 

 . است
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 كاهش صداي وزن يافته براي تعدادي از پنجره هامقادير شاخص   6-2جدول پ 

شاخص كاهش صداي وزن 

 يافته براي پنجره
 نوع پنجره

 

10 

20 

 

 

28 

39 

 

45 

 

 

 

16 

21 

 

24 

 :  پنجره ساده -1

  ميليمتري، چارچوب چوبي ساده بدون درزبندي2 با يك اليه شيشه -

 ندي ميليمتري، چارچوب چوبي ساده بدون درزب8 با يك اليه شيشه -

 :  پنجره با شيشه دوبل -2

  ميليمتر از يكديگر8 ميليمتري با فاصله 4 با دو اليه شيشه -

  سانتيمتر از يكديگر5 ميلميتري با فاصله 8 و 4 با دو اليه -

 :  پنجره دوتايي -3

  سانتيمتر ، يك15 متشكل از دو قاب پنجره ساده جداگانه به فاصله حداقل -

 ميليمتري با درزبندي 8متري و پنجره ديگر با شيشه  ميلي4  پنجره با شيشه -

 كامل

 :  پنجره معمولي -4

  ميليتمري بدون درزبندي4 ساخته شده از پروفيلهاي آهني بازشو با شيشه -

   مانند باال با درزبندي قاب الستيكي-

 :  پنجره دو جداره -5

  شيشه ساخته شده از پروفيلهاي وژه، بازشوي آلومينيومي با دو اليه-

  ميليمتري به فاصله يك سانتيمتر از يكديگر با درزبندي4 -

 

   سقف ها 2-4

  دو نوع سقف با پوشش هاي مختلف كف )Lnw(تراز صداي كوبه اي معمول شده وزن يافته 

كه در آزمايشگاه آكوستيك مركز تحقيقات ساختمان و مسكن آزمايش شده در جدول پ 

 .   ارائه شده است2-7
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 مقادير تراز صداي كوبه اي معمول شده وزن يافته براي سقف ها  7-2جدول پ 

تراز صداي كوبه اي معمول شده 

 وزن يافته براي سقف به دسي بل

 نوع سقف

 

68 

47 

49 

55 

36 

 

88 

 

83 

46 

36 

 

69 

60 

51 

46 

 : سقف از تيرچه هاي آهني و طاق ضربي آجري فرش شده با پوشش 

   موزائيك -

  ميليمتر 8 موكت كات به ضخامت   موزائيك بعالوه-

  ميليمتر 9  موزائيك بعالوه موكت لوپ به ضخامت -

  ميليمتر 4  موزائيك بعالوه موكت كبريتي به ضخامت -

  ميليمتر 10  موزائيك بعالوه فرش دستباف به ضخامت -

 : سقف بتني با  ساختار تيرچه بلوك 

  بدون پوشش -

 : فرش شده با پوشش 

  موزائيك -

  سانتيمتر 5 سانتيمتري و روكش بتني 5ف شناور متشكل از پشم سنگ ك-

هاي  كف شناور رديف باال بعالوه سقف كاذب گچي در زير آن متشكل از اليه-

  سانتيمتر از سقف 30 سانتيمتر و به فاصله 1پيش ساخته گچي به ضخامت 

  موكت نمدي -

 موكت كبريتي

  ميليمتر 9 موكت كات به ضخامت -

  ميليمتر 9 گلزار به ضخامت  موكت-
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 ٣٧

 

 نامه واژه

 
١- Noise 1- نوفه   
٢- Air- borne Sound Waves 2- امواج صوتي هوابرد   
٣- Backrtound Noise 3-نوفه زمينه   
�- Transmission 4-تراگسيل   
�- Air-borne Transmission 5-تراگسيل هوابرد   
�- Structure-borne Transmission 6-تراگسيل پيكري   
٧- Frequency 7-بسامد   
٨- deciblee 8-دسي بل   
٩- Sound Level 9-تراز صدا   
١٠- A-Weighted Sound Pressurelevel 10- تراز فشار صداي وزن يافته  A 

١١- Equivalent Continuous A-Weighted Sound 
Pressure Level 

 A تراز معادل صداي وزن يافته -11

١٢- Perferred Noise Criterion Curves 12- نمودارهاي برسنج  

 نوفه  ترجيحي
١٣- Sound Reduction Index 13-شاخص كاهش صدا   
١�- Transmision Loss 14- افت تراگسيل   
١�- Reverberation Time 15- زمان واخنش   
١�- Weighted Sound Reduction Index 16- شاخص كاهش صداي  

 يافته  وزن
١٧- Sound Transmission Class 17- گروه يا درجه تراگسيل   
١٨- Impact Sound Pressure Level  18- تراز فشار صداي كوبه اي   

١٩- Normalized Impact Sound Pressure Level  

 شده   اي معمول   تراز فشار صداي كوبه-19
٢٠- Weighted Normalized Impact Sound Pressure Level 

   تراز فشار صداي كوبه اي معمول شده وزن يافته-20
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