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 محل دفاعيه : دانشکده ی معماری و شهر سازی



 چکيده:

آدهی در ایي فضاست کِ هدال اًذیطِ تِ خَد، خذا ٍ  هسدذ خایگاُ تدلی سخي اًساى تا خذاست ٍ

داًی است کِ اگز چٌیي ًثاضذ ٍ گفتار ٍاسطِ تیي فْن  ٍری ٍ سخي یاتذ. هسدذ خایگاُ سخي هحیط را هی

گٌدذ  آًچِ ّن ایٌک در هَضَع علن هی ًوایذ. ارسش هی اًساى ٍ عظوت الْی ًگزدد؛ ٍخَد چٌیي تٌایی کن

تا فاصلِ تیي هعواری ٍ خذا را تا قَاًیي علوی تپیوایذ؛ هَضَع ایي پضٍّص  تخطذ ٍ تِ اًساى تَاى هی

، ًیاسهٌذ ضٌیذاری ٍاضح است کِ در هَضَع علن آکَستیک خایگاُ ّویطگی ٍ خاٍیذاى است. گفتاری تلیغ

تِ تدشیِ ٍ تحلیل  ،تا اس ایي گزایص علن آکَستیک ُخَد را داضتِ است. لذا در ایي پضٍّص سعی گزدیذ

اری هساخذ پزداختِ ضَد ٍ تِ ایي هٌظَر، هساخذ دٍرٓ قاخار ٍ لذا تثزیش کِ ًگیي هعواری ایي دٍرُ هعو

ّا ٍ تشئیٌات آخزی  ّذف در ایي پضٍّص، تزرسی هیشاى تأثیز سطح کارتٌذی .ُ استاًتخاب ضذ هی تاضذ؛

آسهایطات در دٍ  در کاّص سهاى ٍاخٌص ٍ لذا تْثَد ضزایط ٍضَح گفتار است کِ تِ ّویي هٌظَر، توام

 ٍضعیت تا تٌذ آخز ٍ تشئیٌات ٍ تی تٌذ آخز ٍ کارتٌذی اًدام گزفتِ است.

هزٍری تز ادتیات  هعزفی پزٍصُ،ضاهل کِ  ضص فصل ٍ یک پیَست تٌظین ضذُ است هطالعِ حاضز در

هعزفی ًوًَِ ّای  ،در قالة سِ حَسُ سهاى ٍاخٌص، ٍضَح گفتار ٍ ًوًَِ ّای هَردیهَضَع تحقیق 

دی ایي پضٍّص ٍ لذا هزٍری تز هعواری اسالهی ٍ هعواری دٍرُ قاخار ٍ سپس ارسیاتی هیذاًی هساخذ هَر

هطالعِ  ،هَرد هطالعِ ارسیاتی ًزم افشاری ًوًَِ ّا کِ در دٍ حالت تا تٌذ ٍ تی تٌذ آخز ضثیِ ساسی ضذُ اًذ

استٌتاج  ٍ در ًْایت ى کلوات تک سیالتی، چٌذسیالتی ٍ اسواالحسٌی اضارُ داردتِ آسهَکِ اًساًی پضٍّص 

 فزضیات ٍ پیطٌْادات پضٍّص است کِ در قالة سِ فزضیِ تٌظین گزدیذُ است.

ساسی ٍ در تزخی  رٍش تحقیق در ایي هطالعِ کوی تَدُ ٍدر حالت کلی ضاهل هحاسثات دقیق، ضثیِ

گیزی اس هقاالت  ای، اًساًی ٍ تْزُ ّای هیذاًی، کتاتخاًِ اس طزیق ارسیاتیتاضذ کِ  ضزایط، تَصیفی تحلیلی هی

 هعتثز تِ استٌتاج ًتایح پزداختِ ضذُ است.  1پایگاُ ّای علوی

هسدذ تِ لحاظ حدوی  6تیي سی ٍ سِ هسدذ تافت تاسار تثزیش کِ خشٍ تٌاّای قاخاری ایي ضْز است؛ اس 

ٍ  EASEافشاری  ساسی در ًزم ًتخاب گزدیذ ٍ اس طزیق ضثیِدر سِ دستِ کن حدن، هتَسط ٍ حدن تاال ا

1357BZٌّای  ّای هیذاًی تا استفادُ اس دستگاُ دص، ّوچٌیي سB&K  هَرد ارسیاتی قزار گزفت ٍ در

، RT ،STI ،SPLهطالعات اًدام یافتِ هتغیزّای هتعذدی کِ در هیشاى کیفیت ٍضَح گفتار هَثزًذ ّوچَى 
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ALCons  ٍC50  قزار گزفت کِ اس هیاى آًْا سهاى ٍاخٌص هَرد سٌدص(RT)  تِ عٌَاى اصلی تزیي

پاراهتز پضٍّص ٍ اصل هتعارف اًتخاب گزدیذُ ٍ اهتحاى ضذ ٍ هتغیزّای دیگز تِ عٌَاى اصَل هَضَعی 

 در ًظز گزفتِ ضذًذ. 

 2ای ضاًِ ایفیلتزّ گزداًذ؛ اثثات تأثیز هثثت پذیذُ آًچِ کِ ایي پضٍّص را در خَر تَخِ ٍ ٍاخذ ارسش هی

ًتایح هطالعِ حاضز، ًطاى هی دّذ در در تیپ هعواری دٍرُ قاخار تز ٍضَح گفتار هساخذ است کِ 

صَرت در ًظز گزفتي تٌذکطی در آخزکاری کِ هی تَاى آى را گًَِ ای اس پذیذُ کام فیلتزیٌگ داًست؛ 

ت. تِ عٌَاى ًظزیِ هٌتح اس کاّص در سهاى ٍاخٌص اهزی تذیْی تَدُ ٍ در فزکاًس ّای تاالتز هطَْدتز اس

ایي پضٍّص هی تَاى تِ راتطِ ای خذیذ خْت هحاسثِ سهاى ٍاخٌص در هحیط ّای ّوگي کِ ضزایط 

آخزی یا هطاتِ تافت آخزی دارًذ ٍ کارتزی عوذُ آى ّا، فضایی تزای گفتار اًساى تا ضزایط تذٍى تلٌذگَ 

 است؛ اضارُ ًوَد.
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