 7راه برای خالص شدن از سر و صدا

شاید یکی از مشکالتی که در شهرهای بزرگ ایران وجود داشته و باعث سلب آسایش مردم می شده ،صدای دستفروشان و
خریداران لوازم قدیمی ای بوده که از داخل ماشین های خود با بلندگوهای دستی ،کسب و کار خود را فریاد می زدند و اعصاب
اهالی محل را خرد می کردند...
این یک آلودگی صوتی سنتی بوده که حاال به اشکال جدیدتری نیز ظاهر می شود؛ آپارتمان های امروزی با مصالحی ساخته
می شوند که بیشترین صرفه جویی را برای سازندگان داشته باشند .دیوارهای نازک با آجرهای سفالی توخالی ساخته می شوند
و به همین دلیل در آپارتمان های نوساز ،صدای همس ایه ها خیلی واضح شنیده می شود و این ماجرا به دردسر بزرگی برای
زندگی های آپارتمان نشینی تبدیل شده است.
مشکالت صوتی در آپارتمان های امروزی ،معموال به  ۲صورت رخ می دهد؛ یک مشکل این است که آپارتمان نشین ها در
همان روزهای اقامت در خانه جدید خود متوجه می شوند با آلودگی های صوتی بسیاری روبرو هستند .آنها همیشه صدای
خیابان و اتوبان های مجاور را می شنوند و حتی نیمه شب ها از خواب می پرند ،برای اینکه یک موتوسیکلت با صدای بلند گاز
می دهد و از کوچه رد می شود ،اما آلودگی صوتی دیگر ،به نامرغوب بودن مصالح ساختمانی و مشکل عایق نبودن دیوارها و
سقف و کف مربوط می شود .این روزها بسیاری از افراد از آلودگی صوتی به وسیله همسایه ها و نیز نداشتن حریم صوتی برای
خود شکایت می کنند .در آپارتمان های نوساز سال های اخیر بسیاری از همسایه ها می توانند به طور واضح صدای تلویزیون،
موسیقی و حرف ها ی دیگر همسایه ها را بشنوند .حتی گاهی سخنان همسایه ها در اتاق خواب نیز به راحتی در آپارتمان
واحد مجاورشان شنیده می شود.
در آیین نامه های ساختمان سازی آمده است که حد مطلوب صدا در اتاق خواب  ۰۳دسی بل ،در اتاق نشیمن  ۰۳دسی بل و
درآشپزخانه  ۰۴دسی بل است و حداکثر صدا نباید  ۴دسی بل بیش از این مقادیر باشد ،اما این روزها شاهد نفوذ صداهای
بسیار باالی  ۴۳دسی بل به داخل ساختمان ها هستیم و مهم تر اینکه صداهای همسایه ها را می شنویم و آنها هم صدای ما را
می شنوند که کمتر از حد مجاز انرژی دارد اما حریم خانه های ما را می شکنند .حاال چاره کار چیست؟
 .۱بهترین راه برای ایجاد عایق صوتی در دیوارها و سقف و کف ،این است که از مواد عایق از نظر صدا در مرحله ساختن
آپارتمان استفاده کنید .امروزه عایق های بسیاری از حرارتی و صوتی گرفته تا عایق رطوبتی در بازار مصالح ساختمانی دیده
می شود که م ی توان از آنها زیر روکاری دیوارها و در کف واحدها استفاده کرد .البته ممکن است در نظر اول با خود بگویید
استفاده از عایق های صوتی باعث می شود ،هزینه های ساختمان باال برود اما رضایت ساکنان آپارتمان نشان می دهد این
هزینه های اندک نسبت به کل هزینه ساخت (تنها  ۲درصد) ،کامال مقرون به صرفه است.
 .۲شکل بلوک های ساختمانی نیز باید طوری باشد که باعث تشدید ،انعکاس و تفرق نامطلوب صوتی نشود ،اما اگر ساختمانی
از لحاظ عایق بودن صوتی ،درست ساخته نشده باشد ،پس از ساخت باید با آن چه کرد؟

.۰یکی از راه حل هایی که می توانید ساختمان های آماده را عایق کنید ،استفاده از مواد عایق صوتی در کف ،دیوارها و سقف
است .برای عایق شدن صوتی باید هم از موادی استفاده کرد که انرژی صوتی صداهای بیرون را کاهش دهد و هم از جنس
هایی بهره برد که جذب کننده صوت هستند .پشم سنگ ،کنف ،عایق های سربی ،کاشی های سلولزی ،اندودهای آکوستیکی و
اسفنج پلی استایرن از موادی هستند که هم جاذب صدا و هم کاهش دهنده انرژی صوتی است .این مواد برای استفاده در
داخل دیوارها و کف استفاده می شوند اما ورقه هایی از برخی از آنها نیز در بازار وجود دارد که روی دیوارها نصب می شوند.
برای مثال ،ک سانی که می خواهند در خانه تمرین موسیقی کنند ،از این عایق ها روی دیوارهای اتاق خود استفاده می کنند.
 .۰استفاده از فضای سبز اطراف ساختمان یکی از راه هایی است که می تواند آلودگی های صوتی خانه ها را کاهش دهد.
طراحی محوطه سازی مجتمع ها و ساختمان ها باید به گونه ای باشد که از فضای سبز به عنوان مانعی در برابر صدا استفاده
شود.
 .۴پنجره های ساختمان در عایق بودن صوتی آنها بسیار تاثیر دارد .اگر پنجره ها دوجداره باشند ،صداها بسیار کمتر از خیابان
به خانه نفوذ می کنند ،اما اگر حتی پنجره های دوجداره به صورت استاندارد نصب نشده باشند ،ممکن است خاصیت عایق
بودن خود را از دست بدهند .حتما از عایق بودن درست پنجره های خانه خود مطمئن شوید .درزگیری پنجره ها نیز در این
زمینه بسیار مهم است.
 .۶استفاده از دیوارهای صوتی در اطراف ساختمان هایی که کنار بزرگراه ها قرار دارند نیز می تواند تا حدی ساختمان ها را از
نظر صوتی عایق کند ،اما استفاده از همه این موارد ،ممکن است از عهده صاحب یک واحد آپارتمانی برنیاید .برای عایق کردن
داخل آپارتمان ها که خرج کمی هم داشته باشد ،باید چه کرد؟
 .۷شاید تنها راهی که بتواند شما را از شنیدن صدای مزاحم همسایه هایتان تا حدی راحت کند ،چیدمان مناسب کاربری های
مختلف اتاق های خانه تان باشد .باید ابتدا با چند روز سکونت در واحد جدید ،تالش کنید جاهایی را که بیشترین صداهای
همسایه ها را به داخل می آورد ،شناسایی کنید .سپس سعی کنید اتاقی را برای خواب در نظر بگیرید که کمترین آلودگی
صوتی را دارد .اگر نمی توانید اتاقتان را تغییر دهید ،تختخوابتان را کنار دیوارهایی که با همسایه ها مشترک است ،نگذارید .با
گذاشتن کمدها پشت دیوارهای مشترک ،تالش کنید موانعی برای صداهای مزاحم ایجاد کنید ،اما باید بدانید با این کارها،
نمی توانید صداهای مزاحم را حذف کنید؛ یا باید پول بیشتری خرج کنید و روی دیوارها عایق صوتی نصب کنید یا اینکه
تحملتان را باال ببرید.

