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های آموزشی و  محیط در صوتی وربریشن یرزمان  برای برآورد های الگوارزیابی 

 اداری
 

 2، مریم فرهادیان8آبادی محسن علی، 8*، رستم گلمحمدی8آرزو سارانی مالک
 دانشگاه علوم پزشکی همدان، بهداشتدانشکده  ای، مهندسی بهداشت حرفهگروه . 1

 علوم پزشکی همدان . گروه مهندسی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه2

 

 چکیده
و  فراینادهای یاادگیری   کاه هاا   محیط نیدر اشود.  محسوب می آموزشی و اداریهای  محیط در عوامل ترین آزاردهندهیکی از  نوفهآلودگی 

توصای   در مها    هاای  شاخصیکی از عنوان  به وربریشن ریزمان این مقاله به ارزیابی  است. موطراحی  ،دنشو فکری انجام می های فعالیت

طاور   باه و شد.  یریگ اندازه 288302-8832ایزو  استاندارد مطابق با وربریشن ریزمان  ،در این مطالعه .پرداخته است اتاقصوتی های  ویژگی

 .ه اسات شده مقایسه گردید گیری و با مقادیر اندازه محاسبهاتاق اداری  22درس و  اتاق 22در تجربی های  الگوبراساس این شاخص  متناظر

 83 در .اسات ثانیاه   23/8و  99/8های اداری باه ترتیا     های درس و اتاق شده در کالس گیری اندازه وربریشن ری های میانگین مقادیر زمان

شاده در هماه    گیری اندازه وربریشن ریمقدار زمان  ،اما .توصیه شده بود میزانباالتر از  وربریشن ریهای درس مقادیر زمان  درصد از کالس

از مقاادیر زماان   تر  بیش ها الگو شده نوسط محاسباتی وربریشن ریهای  میانگین تمام زمان .بوده است توصیهتر از میزان  های اداری ک  اتاق

جابب ساطو     ضاری  متوساط  در  وربریشن ریبینی زمان  ی پیشها الگو که ندنشان دادنتایج  چنین، ه  .بودشده  گیری اندازه وربریشن ری

 باشند. دارای اعتبار نمیهای مورد بررسی  مکانبرای  1/8تر از  ک 

 

 .درس، اتاق اداری اتاق، نوفهآلودگی ، وربریشن ریزمان  :ها دواژهیکل

 

   مقدمه.  8

محایط کاار    در عوامال  تارین  یکای از آزاردهناده   نوفهآلودگی 

 نوفااهی آلااودگی ادارهااای  شااود. در محاایط محسااوب ماای

 هاا  آنتواند باعث ناراحتی افراد و محدود نمودن کارایی  می

های آموزشی نیز باعث خستگی ذهنای   ، در مکان[1] شود

تمرکز و افات یاادگیری    دانشجویان، اختالل در توجه، عدم

تبادل  که محل ،آموزشیهای بسته  . در محیط[2]شود  می

احای  طر هساتند، شفاهی اطالعات یا فرایندهای یاادگیری  

. تااراز صاادای [8]باشااد  ماایمااورد نیاااز مطلااوب  صااوتی

بسته به توان صوتی منابع و بازتابش از وا ،های بسته محیط

متعادد و  دلیل سطو  بازتابشای   به جهینت درسطو  است. 

آسایش صوتی کاافی را  ی کار ها اتاق، کمبود سطو  جببی

 در صاادا کنتاارلمتااداول  یهااا روش از یکاای ندارنااد.

از طریق نصا   های صدا  کاهش بازتابش ،های بسته محیط

 ماواد  از اساتفاده  باا  تاوان  یما  را صادا . استمصالح جاذب 

                                                 
 
  0پاسخگونویسنده  olmohamadi@umsha.ac.irg 

 در صاوتی  جااذب  ساطو   قاراردادن  باا  یاا  مناس  صوتی

 از قبال  علاوم صاوتی   کارشناسان. داد کاهش کار، یها اتاق

 صادا باه دنباال یا      پار  کار یها اتاق اصال  برای طراحی

مها    هاای  شااخص مناس  هستند. یکی از  صوتی شاخص

 1وربریشاان یرزمااان اتاااق،  صااوتیهااای  توصاای  ویژگاای

بارای بهباود آساایش صاوتی،      صاوتی  ماداخالت باشد.  می

 ،های اجرایی است هزینه و دارای محدودیتصرف مستلزم 

اتاق برای  صوتیدر تغییرات  روربریشنی زمان نیب شیپ لبا

از نظر . [4]است  ضروریصوتی  شرایط مطلوبرسیدن به 

 ی اسات کاه  زماان  مدت (38RT) وربریشن ریزمان زیکی، فی

 شادن  قطع از پسی  محدوده بسته  در صدا انرژی چگالی

یابااد. ایاان شاااخص  کاااهش باال یدساا 38 صاادای منبااع،

جابب   ساو و قابلیات   هاا از یا    بازتابشکننده میزان  بیان

هاای بساته    محایط  از سوی دیگر در داخلی صوتی سطو 

تر باشاد   )به ثانیه( کوتاه وربریشن ریچه زمان  هرباشد.  می

دهنده جبب صوتی بهتر محیط است. بنابراین از ایان   نشان

                                                 
1 RT60; Reverberation Time 

mailto:golmohamadi@umsha.ac.ir
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محایط نیاز اساتفاده     صوتیشاخص برای تعیین مطلوبیت 

زمااان  یریااگ دالیاال متعااددی باارای اناادازه  شااود.  ماای

توان به این  از جمله این دالیل می وجود دارد. وربریشن ری

 و نیاز  از مناابع صاوتی   منتشرشاده صاوتی  فشاار   که نکته

قابلیت فه  گفتاار و در  حاری  خصوصای در یا  اتااق      

 .باشد، اشااره کارد   می وربریشن ریشدت وابسته به زمان  به

هاای   هاای کااری، محایط    اتااق در محایط   صاوتی اهمیت 

 ،های مبهبی نمایش و موسیقی، تاالرهای سخنرانی و مکان

 توجاه  ماورد  کاامالا  ،حضاور دارناد  هاا   که جمعیات در آن 

 اساتاندارد  براسااس توان  را می وربریشن ریزمان  باشد. می

تجهیااازات مخصاااو    توساااط 288302-8832ایااازو 

های محاسباتی تجربی،  الگوعالوه بر . [2] نمودگیری  اندازه

ردیاابی  مبتنای بار   روش  ریاضی مانند محاسباتی های الگو

هاای مبتنای بار     حتای روش و  متناهی عنصرروش ، امواج

ارائاه   وربریشان  ریبینای زماان    برای پیش هوش مصنوعی

 .  [3]ند ا شده

مطالعاات آزمایشای    1922سال  در 1سابین واالس کلمنت

تااالر   جمله ازاتاق،  صوتیهای  ی ویژگی ی دربارها گسترده

آماااری  یالگااو. او یاا  [7]ساامفونی بوسااتون انجااام داد 

انتشار صدا توساعه داد. ایان    نظریهمبتنی بر نظریه آماری 

 (الا   باشاد0  مای زیار  موارد  جمله ازهایی  دارای فرض الگو

میادان   صاورت  باه  صاوتی  نظار  ازبایاد   نظار  ماورد محیط 

انتشاری کامل باشاد، کاه در ایان صاورت چگاالی انارژی       

 (بای در داخال اتااق یکساان اسات.      صوتی در هر نقطاه 

بازتاابی   جنس باشاند تاا میازان انارژی صاوتی      دیوارها ه 

شاکل محایط    (ج سطو  در تمامی جهات یکساان باشاد.  

 مکع  منظ  و با ی  منبع صوتی مشخص باشد.   صورت به

ی  محیط بسته، پاس  این نظریه انرژی صوتی در  اساسبر

کاهش پیادا  نمایی  صورت صوتی بهخاموش کردن منبع از 

زمااان  و بااه عنااوانثاباات اساات  کااه مقاادار آن کنااد ماای

 شود.  تعری  می وربریشن ری

هناوز ها    کاه   2ساابین  نظریه براساس وربریشن ریزمان 

ساااده اساات امااا  دارای یاا  رابطااه  شااود، اسااتفاده ماای

 متاداول هاای   تر اتاق های بسیاری دارد. در بیش محدودیت

 متناو  دلیل شکل هندسی نامنظ  اتاق و ضری  جابب   به

                                                 
1 Wallace Clement Sabine 
2 Sabine 

 -3]یکنواخت نیسات   صورت به یصوتامواج سطو ، انتشار 

انتشار صدا پدیده بازتابش را توصای    نظریه. سابین در [9

 1922نتایج تحقیقاتش در ساال   براساسچنین  و ه   کرده

 داده است0را ارائه  (1) وربریشن ریتجربی زمان  رابطه

(1      )                                    /

Sabine

 V
R T

S  α

0 16

  

(2)                                         
S ab ine
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1
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i

α α S
S

                              

RTSabine 0 ثانیه برحس  وربریشن ریزمان ،V0    حجا  اتااق

مساحت کال ساطو  داخلای اتااق      S 0،مترمکع  برحس 

متوسااط  یضااری  جاابب صااوت 0̅ و  متاار مربااع برحساا 

، 1888، 288، 228 هااای بسااامدسااطو  داخلاای اتاااق در 

  است. 2888

را بارای   (8) یا شاده  اصال  رابطه 8اِیرینگ 1988 در سال

بارای   رابطاه ارائاه داد. ایان    وربریشان  ریبینی زمان  پیش

 0شدبا استفاده میقابل باال  ضرای  جبب نسبتاا

(8)                                        
E yring

E yring

/
 V

R T
S  α


0 16                                       

(4)                                        
E yring

α ln ( )  1 α                               

ی زمااان ناایب شیپااباارای  4میلینگااتن 1982در سااال 

 رابطاه مشابه و با استفاده از  های الگو براساس وربریشن ری

بارای ضارای     رابطاه را ارائاه داد. ایان    (2رابطه ) ،اِیرینگ

و در شرایطی که ضرای  جابب ساطو     1جبب در حدود 

  0است شده شنهادیپ ندیکنواخت نیست

(2 )               
M illington
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 (3   )                       
M illington

α ln ( )  
1
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ضاری    وقتای این اسات کاه    ی مبکورالگویکی از معای  

را نزدیا  صافر نشاان     وربریشن ریجبب باال باشد، زمان 

 دهد. می

بینای   را بارای پایش   (7رابطاه )  2فیتزروی 1929در سال 

هاای مساتطیلی کاه دیوارهاای      در اتاق وربریشن ریزمان 

ارائه کرده است. در این  ،روبرو ضرای  جبب مشابهی دارند

 است. شده  استفاده اِیرینگ معادله نیز از  معادله

                                                 
3 Eyring 
4 Millington   
5 Fitzroy   
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روباارو   مساااحت دو دیااواره   و    ،    در ایاان رابطااه0 

متوسط ضری  جبب دو    و    ،   و  مترمربع  برحس

 2888، 1888، 288، 228 هااای بسااامدروباارو در   دیااواره

بینای   بارای پایش   1933در سال  1پوچادِز -آراو باشند. می

های مستطیلی با ضری  جبب  در محیط وربریشن ریزمان 

را ارائه کارده اسات. در    (3)رابطه  ،متوسط متفاوت سطو 

 رابطاه  اساسبرمتوسط را  این رابطه میانگین ضری  جبب

  0برای دیوارهای موازی در نظر گرفته است اِیرینگ

(3 )   
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 ؛وربریشان  ریبینی زماان   برای پیش 1972در سال  2پُژوله

دهناده میاانگین    کاه نشاان   ،lmمیانگین فاصله میدان آزاد 

 0را پیشنهاد داد ،ین دو بازتاب استفاصله عبوری موج ب
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 وربریشان  ریبینی زمان  میالدی برای پیش 1999در سال 

هِرِماا و   توساط  (12)های صنعتی رابطه تجربای   در محیط

 ژهیا و )باه انتشار صدا  نظریهها از  گردید. آنارائه  8هُدگسان

بارای اتااق    وربریشان  ری( در محاسبه زمان اِیرینگمعادله 

 0[18] اند نمودهبدون تجهیزات استفاده 

(18)             
H eerem a &  H odgson

. .  0 1 2

1
t t t

V
RT C C C

S α
 

هاایی باا دیوارهاای دارای بازتااب و      برای محیط 4کوتروف

را  (18)رابطاه   ،ضری  جبب غیریکنواخت سطو  محایط 

                                                 
1 Arau-Puchades 
2 Pujolle 
3 Heerema & Hodgson 
4 Kuttruff 

  2 را از طریااق واریااانس اِیرینااگ  او رابطااه. نمااودارائااه 

بارای   2 اسات. مقادار    کارده   اصاال  میانگین فاصله آزاد 

 0باشد می 4/8های مستطیلی شکل برابر با  محیط
 

(14 )                                        /
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شده اصال ضری  جبب متوسط 
 0برابر است با 
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 8/8تار از   هایی با ضری  جبب متوسط کا   اما برای محیط

 ،9]باشد  به شکل زیر می شده اصال ضری  جبب متوسط 

11]0 

(13 )                                              ( )  

2
21
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 ،(17)، رابطاه  کاوتروف  -فیتزروی شده اصال  رابطه 2نِیوبااِر

هایی با ضاری    در محیط وربریشن ریرا برای برآورد زمان 

کند  ه داده است. او فرض میارائ کنواختیریغجبب صوتی 

ی واقعی جبب اصلی در سق ، ک  و یاا هار   ها اتاقکه در 

   0[12]گیرد  صورت می دو
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)رابطاه در این  ) 1ρ α،   مسااحت  ،     ؛ضاری  بازتااب

مسااحت ساطو  دیوارهاای    ،        کا  و  -سطو  ساق  

 .هستند محیط

 وربریشن ریهدف از انجام این پژوهش مقایسه نتایج زمان 

هاای اداری باا    های درس و اتااق  در کالس شده گیری اندازه

چناین مقایساه مقادار     های داخلای و ها    استانداردحدود 

، اِیریناگ  های تجربی الگوبا نتایج  وربریشن ریواقعی زمان 

، هِرِما و هُدگسان، پوچادِز -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن

   باشد. مینِیوبااِر و کوتروف 

 

                                                 
5 Neubauer 
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 ها . مواد و روش2

 اتااق  22در  1897در ساال   تحلیلی -این مطالعه توصیفی

دانشااگاه علااوم  آموزشاایپااردیس اتاااق اداری  22درس و 

 است.  شده  انجامپزشکی همدان 

 

استتاندارد   با مطابق وربریشن ریزمان گیری  . اندازه2-8

 های اداری  ها و اتاق در کالس 2881:2-9912ایزو 

شاده   در غیااب کارکناان و دانشاجویان انجاام     گیری اندازه

مختل  ی  اتااق   های موقعیتدر  وربریشن ریاست. زمان 

مختلاا   یهاا  در مکاان  یکساان نیسات، بناابراین معماوالا    

گیری  گیری توسط دستگاه اندازه اندازه .شود می یریگ اندازه

 شااارکتسااااخت  1لَااا  -اِی وی وربریشااان ریزماااان 

. در این مطالعه با توجه به شده است  انجام 2دابلیواِی اِس بی

افازار آن،   و ساخت  افازار  نرمگیری موجود و  تجهیزات اندازه

گیاری   روش صدای منقطع و سطح بازرسی، جهات انادازه  

گیری  . در سطح اندازهشده است  استفاده وربریشن ریزمان 

مورد  دوگیری  های مکانی اندازه نو  بازرسی تعداد موقعیت

گیااری،  ، کااه در هاار موقعیاات مکااانی اناادازه شااده  توصاایه

ی میکروفن ها و موقعیت ی موقعیت قرارگیری منبع صدا 

. در هر موقعیات قرارگیاری   ندا شده  هیتوصمورد  دوحداقل 

اسات.   شده  هیتوصگیری  اندازه بار  میکروفن نیز حداقل ی

باشاد.   هرتاز مای   4888الای   122ی نیز از بسامدمحدوده 

های منبع وابساته باه حجا  و ابعااد محایط و باا        موقعیت

مقررات ملای سااختمان   . ندا شده  نییتعرعایت استانداردها 

هاای   در کاالس را  وربریشان  ریزماان   حدود توصیه شاده 

ثانیه تعیاین کارده    2/1های اداری  ثانیه و در اتاق 1درس 

حاادود  38/128 اِی اِس اِس آی/اِی اِس اِن اِی اساتاندارد  اسات. 

باا  های درس  برای کالس را وربریشن ریشده زمان  توصیه

ثانیه و باا حجا     3/8با  مترمکع  برابر 238تر از  حج  ک 

. [18] اسات   تعیاین کارده  ثانیاه   7/8برابر با  233تا  238

حدود توصیه شاده زماان    199301-11398ایزو  ستانداردا

تار از   کا  های کااری باا حجا      را برای محیط وربریشن ری

-8/1برابر باا   1888تا  288و حج   2/8-3/8برابر با  288

 وربریشااان ریزماااان  .[14] اسااات  تعیاااین کااارده 3/8

استاندارد ملی ساختمان ایران در  مطابق باشده  یریگ اندازه

                                                 
1 VA-Lab 
2 BSWA 
3 ANSI/ASA S12.60 

 شده اسات  یریگ نیانگیم 2888و  1888، 288 بسامدسه 

[12]  . 

 

     موجود های الگوبرآورد محاسباتی توسط  . 2-2

 هاای  الگو براساس یبررس موردمکان  هر وربریشن ری زمان

، پوچاادِز  -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن، اِیرینگ، سابین

 .ندا   هشد  محاسبه نِیوبااِرو کوتروف  هِرِما و هُدگسان،

 ساطو   جابب  ضری  متوسطجمله  از ثرؤم صوتی ویژگی

جانس و  شاده اسات.     محاسابه  (28) رابطاه از طریق  (̅ )

 ضاری   وشاده    ثبت دقت با ها مساحت سطو  داخلی اتاق

 گردیاده اسات  تعیاین   معتبار  مناابع  ازها  آن صدای جبب

[13- 17]. 

(28                                              )i i
S

S


 

 

S،  داخلی هر اتااق و   کل سطو مساحتSi    مسااحت هار

 است.ضری  جبب صوتی هر جزء آن     جزء و

ی، میانگین بسامدصوتی در هر باند با تعیین ضری  جبب 

 2888، 1888، 288، 228ی بسااامداعااداد در باناادهای  

 بب صااوتی اتاااقجااعنااوان شاااخص  هرتااز محاساابه و بااه

 .ندا در محاسبات آورده شده 4آرسی( اِن)

 

 ها یافته. 9

اساتاندارد   مطاابق باا  درس  اتاق 22 در وربریشن ریزمان 

تارین   شاده اسات. بایش    گیری اندازه 288302-8832ایزو 

 وربریشن ریترین زمان  ثانیه و ک  48/1 وربریشن ریزمان 

ثانیاه   99/8برابر با  ها آن میانگین است که بودهثانیه  19/8

مقااادیر زمااان  هااا آندرصااد  83کااالس  22از  باشااد. ماای

جادول  در  .اناد  داشتهاستاندارد  باالتر از مقدار وربریشن ری

های درس  کالس صوتینتایج توصی  آماری خصوصیات  1

 .شده است  ارائه 1/8تر از  ضری  جبب ک متوسط با 

شود، مقادیر میانگین  مشاهده می 1که در شکل  طور همان

هاای   الگاو محاسباتی از طریق  وربریشن ریهای  تمام زمان

پوچاادِز،   -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن، اِیرینگ، سابین

هِرِما و هُدگسان، کوتروف و نِیوبااِر نسبت به مقاادیر زماان   

 ایازو اساتاندارد  مطاابق باا   شاده   گیاری  اندازه وربریشن ری

ن مفهومااند، به ای شده 2برازش شیبدچار  8832-288302

                                                 
4 NRC; Noise Reduction Coefficient 
5 Overestimate 
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 .های درس کالس صوتیآمار توصیفی خصوصیات  8جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل واحد نماد متغیرها

 8/77 22/133 34/882 9/72 مترمکع  V حج 

 27/39 9/218 22/841 112 مترمربع S مساحت کل سطو  داخلی

̅̅    ضری  متوسط جبب ̅̅ ̅̅  - 88/8 82/8 84/8 81/8 

 وربریشن ریزمان 

 شده یریگ اندازه
RT 19/8 99/8 48/1 33/8 ثانیه 

 

 
از طریاق   محاساباتی  وربریشان  ریهاای   زماان و  38RT شده یریگ اندازه وربریشن ریزمان ای  نمودار جعبه 8 شکل

نِیوباااِر در  و  کاوتروف ، هِرِماا و هُدگساان  ، پوچاادِز  -آراو، پُژولاه ، فیتازروی ، میلینگاتن ، اِیریناگ ، های ساابین   الگو

 .های درس کالس

 
 .اداری های اتاق صوتیآمار توصیفی خصوصیات  2جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل واحد نماد متغیرها

 99/18 28/23 28/93 22/44 مترمکع  V حج 

 23/12 7/98 1/181 14/23 مترمربع S مساحت کل سطو  داخلی

̅̅    ضری  متوسط جبب ̅̅ ̅̅  - 84/8 82/8 84/8 81/8 

 19/8 23/8 92/8 23/8 ثانیه RT شده یریگ اندازه وربریشن ریزمان 

 

  شاده از مقادیر واقعی برآورد  تر بزرگبینی  که مقادیر پیش

اتااق اداری مطاابق باا     22در  وربریشان  ریزماان   هستند.

گیاری شاده اسات.     انادازه  288302-8832ایازو  استاندارد 

تارین زماان    ثانیه و کا   92/8 وربریشن ریترین زمان  بیش

برابار   هاا  آن میانگین که است ثانیه بوده 23/8 وربریشن ری

 وربریشاان ریمقااادیر زمااان   باشااد. ثانیااه ماای  23/8بااا 

تار از مقادار    هاای اداری کا    شده در همه اتااق  گیری اندازه

نتاایج توصای  آمااری     2در جادول  باشد.  توصیه شده می

با ضری  جبب متوساط   های اداری اتاق صوتیخصوصیات 

 .شده است  ارائه 1/8از  تر ک 

میانگین تمام نشان داد که مقادیر  2شکل  مربوط به نتایج

، سابینهای  الگو محاسباتی از طریق وربریشن ریهای  نزما

هِرِماا و  ، پوچاادِز  -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن، اِیرینگ

نساابت بااه مقااادیر زمااان  نِیوبااااِر و کااوتروف ، هُدگسااان

ایازو  اساتاندارد   مطاابق باا  شاده   گیاری  اندازه وربریشن ری

اند، به ایان مفهاوم    شده برازش شیبدچار  8832-288302

  شاده از مقادیر واقعی برآورد  تر بزرگبینی  که مقادیر پیش

 هستند.
 

 گیری . بحث و نتیجه4

شااخص   نیتار  پرکااربردترین و معاروف   وربریشن ریزمان 

گیاری و کااربرد دارای    انادازه  نظار  ازکه  ،اتاق است صوتی
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، های سابین محاسباتی از طریق الگو وربریشن ریهای  زمانو  38RTشده  یریگ اندازه وربریشن ریای زمان  نمودار جعبه 2شکل 

 های اداری. پوچادِز، هِرِما و هُدگسان، کوتروف و نِیوبااِر در اتاق -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن، اِیرینگ

 
صاوتی   هاای  در دستورالعمل .[13]باشد  سابقه طوالنی می

 باا توجاه  این شاخص  صدا،بعد از تعیین شاخص تراز فشار 

هاای   به اهمیت آسایش صوتی و ارتباط گفتاری در کاالس 

کیاد قارار گرفتاه اساات.    أی اداری ماورد ت هاا  اتااق درس و 

د به مدت طوالنی در افرا که زمانیدر ضعی   صوتیشرایط 

و اختالل در آسایش صوتی  باعثد، نداشته باش حضوراتاق 

تواند سب  اثارات ناامطلوب شاناختی و ذهنای در      مینیز 

دهاد.   کارایی حافظه آناان را کااهش    جیتدر بهافراد شده و 

شرایط ضعی  برای گوش دادن که ناشی از زماان بازتااب   

کناد   باشاد، حافظاه و یاادگیری را مختال مای      طوالنی می

در  وربریشاان ریدر ایاان مطالعااه میااانگین زمااان   .[19]

شاده   ، حدود توصیهاست  ثانیه بوده 99/8های درس  کالس

مشاااهده  1طااور کاه در شاکل    هماان  وربریشان  ریزماان  

کاالس در   22که از ایان  باشد  د با خط مشخص میشو می

بااالتر از مقادار    وربریشان  ریمقادیر زمان  ها آندرصد  83

 2812و همکااران در ساال   آگیوالر  .بوده است شده توصیه

 درس براسااس اساتاندارد   اتاق 23 در را وربریشن ریزمان 

انتگارال پاساض ضاربه باا انفجاار یا        و روش  8832ایازو  

 اند. ی کردهریگ اندازهمنبع صدا  عنوان بهبادکن  

ثانیاه   81/2تا  92/8های درس از  کالس وربریشن ریزمان 

و ثانیاه   21/1متوسط  وربریشن ریمتغیر بوده است، زمان 

ز میاانگین  ها بااالتر ا  درصد از کالس 43 وربریشن ریزمان 

در ایان  . دنا خوانی دار ه حاضر ه عکه با نتایج مطال اند بوده

داخلی دلیال اصالی   پایین سطو  ضری  جبب مطالعه نیز 

هااای درس  در کااالس وربریشاان ریزمااان  باااالی مقااادیر

 وربریشاان ریشااده زمااان  حاادود توصاایه. [28]باشااد  ماای

مشاخص   با خط شود مشاهده می 2طور که در شکل  همان

شده در هماه   گیری اندازه وربریشن ریمقدار زمان باشد،  می

 باشد.   میشده  مقدار توصیهتر از  های اداری ک  اتاق

هناوز ها    کاه   ساابین نظریاه   براسااس  وربریشن ریزمان 

 وه اسات  دارای یا  رابطاه سااد    شاود،  می معتبر شناخته

های  تر اتاق دارد. در بیشدر کاربرد های بسیاری  محدودیت

دلیل شکل هندسی نامنظ  اتااق و ضاری     به بررسی مورد

 صاورت  باه  یصاوت  اماواج  جابب متفااوت ساطو ، انتشاار    

لبا کااربرد رابطاه فاوق را دچاار مشاکل       یکنواخت نیست

برای  سابین نشان داد که رابطه هنتایج این مطالع. نماید می

کاه ضاری  جابب     1/8تار از   هایی با ضری  جبب ک  اتاق

خطای غیرقابال   است شدهن عیتوزیکنواخت  صورت بهصدا 

تر کاارایی   ی پیچیدهها اتاقساده در  معادالت. اغماض دارد

نتایج حاصال از مقایساه میاانگین    . [9 -3]ندارند چندانی 

شااده بااا نتااایج  یریااگ اناادازه وربریشاان ریمقااادیر زمااان 

 موضاو  نشاانگر ایان   دیگر تجربی  های الگواز  آمده دست به

 اعتمااد   قابال تجربای در تماام شارایط     هاای  الگو است که

های کاری باا متوساط    تجربی در محیط های لگوانیستند و 

زماان  بارای بارآورد    2/8تار از   ضاری  جابب ساطو  کا     

در ایان پاژوهش    .[19 ،13]مناس  نیساتند   وربریشن ری

هاای درس و   در کاالس  وربریشان  ریمحاسبه زماان  نتایج 

، اِیرینااگ هااای تجرباای  الگااو براساااسهااای اداری  اتاااق

، هِرِما و هُدگسان، پوچادِز -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن

باوده  شاده   یریا گ انادازه از مقاادیر   بایش نِیوبااِر و کوتروف 

زمااان نیااز  2817و همکاااران در سااال  واثویااتنو. اساات

هاای   الگاو باا   شاده  محاسابه گیاری و   را اندازه وربریشن ری
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، پوچاادِز  -آراو ،پُژوله، فیتزروی، میلینگتن، اِیرینگ، سابین

در ی  اتااق مکعبای   را نِیوبااِر و کوتروف ، هِرِما و هُدگسان

نشاان داد کاه تفااوت بسایار      ها آن نتایجاند.  مقایسه کرده

شده و مقاادیر محاساباتی از    گیری زیادی بین مقادیر اندازه

خاوانی   که با نتایج این تحقیق ه  وجود دارد ها الگوطریق 

توان نتیجه گرفت  مینتایج این مطالعه  سبراسا. [3] دندار

در  وربریشان  ریبینای زماان    هاای تجربای پایش    الگاو که 

 ،1/8ر از تا  ک  آرسی( اِن) های جبب سطو  ضری متوسط 

هاای متاداول اداری و آموزشای را     که اتفاقاا اغلا  محایط  

قابلیت استفاده ندارند ، ازشبر دلیل بیش به ،شوند شامل می

برای اصاال  سااختار محاساباتی     تاکنون و تالش محققین

باا  گاردد   پیشنهاد مای  نبوده است. بخش تیرضاها  الگواین 

هاای صاوتی در    شبه اهمیت موضاو  کنتارل بازتااب    توجه

های اداری و تاثیر آن بار   ها و اتاق های داخلی کالس محیط

تاری در ایان زمیناه صاورت      مطالعات بیشآسایش صوتی 

های محاساباتی مناسابی بارای بارآورد زماان       الگوگیرد و 

 ا تدوین گردد.ه مکان گونه نیا وربریشن ری
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Abstract 

Noise pollution is considered as one of the most annoying factors in educational and office 

environments. In these environments where learning processes and intellectual activities are ongoing, 

an effective acoustic design is necessary. The aim of this paper is to assess the reverberation time as 

one of the important indicators in describing the acoustic characteristics of rooms. In this study, the 

reverberation time was measured in accordance with ISO 3382-2: 2008. This indicator was calculated 

based on experimental models for number of classrooms and offices. The calculated values were 

compared to that of measured corresponding ones. The mean values of reverberation times measured 

in classroom and office rooms were 0.99 and 0.58 seconds, respectively. In 36% of the classrooms, the 

amount of reverberation time was higher than the recommended amount. But, the amount of 

reverberation time measured in all office rooms was less than the recommended amount. The mean of 

all the reverberation times calculated by the models were greater than the amounts of measured 

reverberation time. The results also showed that the theoretical models for predicting reverberation 

time were not valid for the understudy places with the mean absorption coefficients of less than 0.1.

  

Keywords: Reverberation time, Noise pollution, Classroom, Office room. 
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