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 چکیده
 مطالعه، این است. هدف زندگی باالی کیفیت ارائه قابلیت با شهری فضاهای ایجاد شهری ریزیبرنامه اصلی هایچالش از یکی

 و فرم تأثیر بررسی و کالبدی متغیرهای تأثیر میزان بررسی با آلودگی صوتی، های شهریو کاربری ساختار بین رابطه به دستیابی

 ها،بیمارستان) حسّاس مناطق آلودگی صوتی کاهش منظوربه آینده مطالعات برای سازیزمینه و آلودگی صوتی بر هریش ساختار

و  آموزشی و اداری تجاری، واحدهای باالی تراکم باناحیه یک، منطقه شش شهر تهران مطالعه حاضر در  .است( غیره و مدارس

و  و بهار 5139پاییز و زمستان بازه زمانی  چهارایستگاه در  16در  (eqL) معادل صداترافیک سنگین انجام شده است. تراز 

های اصلی خیابانها و نزدیکی کاربریها در گیریگیری شد. اندازهاندازه در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر 1396 تابستان

های اصلی ها و خیاباندر اطراف تقاطع eqLمیزان . شدتهیه   10.3Arc Mapافزار صوتی توسط نرمهایو نقشهناحیه انجام 

ها، ترین میزان تراز معادل صدا مشاهده شد. از بین تمامی کاربریهای فرعی کمو در خیابان ناحیه یک بیشتر از سایر مناطق

 -داشتیبه صوتی و کاربری بیشترین میزان آلودگی 84تا  dB 72کارگاهی با محدوده کلی تراز معادل صدا از  -تجاری و صنعتی

مقدار تراز . صوتی را در اطراف خود داردترین میزان آلودگی کم 72تا  dB 58صدا از حدود  معادل تراز کلی محدوده درمانی با

 و بیشتر است ها بسیارناحیه یک نسبت به حد استاندارد آنهای ها و خیاباناطراف تمامی کاربری( در eqLمعادل صدا )

 .گذارندمی تأثیرناحیه  ترازهای معادل صوتیروی میزان در ناحیه یک هر دو ها رینوع و مکان کارب ،شهریفرم
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 بیان مسئله
ن زیستی در سه دهه اخیر بیش از گذشته توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است. در این میاهای محیطآلودگی

، باشد )فتحی و همکارانعنوان یک مشکل فراگیر و جهانی مطرح میموضوع آلودگی صوتی شهرها در اکثر ممالک به
عنوان یک مشکل (، سر و صدا را به1USEPAزیست آمریکا )(. در حال حاضر سازمان حفاظت محیط2: 1394
 Silva etاست ) مطرح کردهلودگی هوا و آب زیستی تأثیرگذار بر بخش عمده جمعیت ساکن در سیاره، پس از آمحیط

al., 2014: 366 مدت بر  شود و در درازصورت تدریجی ظاهر میبهاغلب (. آثار فیزیولوژیک و روانی صوت بر انسان
قسمتی از اثرات صدا  همچنین (.15: 1392، کند )موسویدستگاه عصبی انسان اثر گذاشته و پیامدهای منفی آن بروز می

یکی از  (.2: 1391)کریمی و همکاران،  باشدمیه تأثیر آن بر روی دستگاه عصبی، وضع روانی و رفتاری افراد مربوط ب
های روزانه با دخالت در فعالیت که دهنده سر و صدای مزاحم و محیطیبه تکثیر تعداد منابع افزایشترین عواملی که مهم

 (.Guedes et al., 2011: 66) استشهرسازی رشد سریع  ؛تمانند مطالعه، کار، تفریح و استراحت، کمک کرده اس

 Gozalo etرا کاهش دهد ) زیستیمحیطتواند اثر این معضل مهم ریزی مناسب شهری میدهد برنامهمطالعات نشان می

al., 2016: 143ستیزیمحیطهای ریزیهای فرم شهری را در برنامه(. از اواخر قرن بیستم، تعدادی از کشورها سیاست 
گذارد، که به نوبه خود، کیفیت وضعیت حرکت )رفت و آمد( تأثیر می برصورت غیرمستقیم اتخاذ کردند. فرم شهری به

(. الگوی کاربری اراضی Tang & Wang, 2007: 1750) دهدتأثیر قرار میهوا، آب و هوای جهانی و سر و صدا را تحت
نقل وکننده نیازهای بخش حملت. این دو مورد اساساً تعییندو ویژگی اصلی فرم شهری اس 3و هندسه شهری 2شهری

صوتی عالوه بر تأثیرات مخرب آلودگی (.Sheng & Tang, 2011: 3گذارد )است که مستقیماً بر آلودگی صوتی تأثیر می
ها برای دولتهایی را نیز هایی که برای سالمتی انسان دارد، در شهرهای مختلف متناسب با حجم آلودگی هزینهو هزینه

با بیش از دو با سیستم شبکه ارتباطی شطرنجی  شهر تهرانکالن (.1381به همراه دارد )شرکت کنترل کیفیت هوا، 
 آخرین براساس صوتی مواجه است. با معضل جدی آلودگی ،کیلومتر خیابان 13000میلیون ساختمان و بیش از 

 در صوتی آلودگی بیشترین رکورددار شش منطقه تراز صوتی، سنجش هایایستگاه انجام شده توسط هایگیریاندازه
با این رویکرد در این پژوهش تالش شده است به ارزیابی سطح آلودگی  (.1385 همکاران، و مهرآوران) است پایتخت

نین های مختلف بر میزان تراز صوتی مورد توجه قرار گیرد. تعیین چصوتی در این منطقه پرداخته شود و تأثیر کاربری
 زیست مؤثر و کارآمد واقع شود.های شهری با رویکرد محیطتواند در طراحیارتباطی می

 مبانی نظری
ثر بر آلودگی ؤکید شده است و مطالعات زیادی در مورد عوامل مأاثرات آلودگی صوتی در مطالعات گوناگون بررسی و ت
و در ارتباط با فرم شهری و آلودگی صوتی خل کشور( ویژه در دا)بهصوتی وجود دارد. هرچند تاکنون مطالعات محدودی 

روی آلودگی ( 2005پیکولو و همکارانش )در پژوهشی که  صورت گرفته است.ها و آلودگی صوتی همچنین کاربری
ای بین های اصلی این شهر انجام دادند مشخص گردید که ارتباط ویژهایتالیا بر روی جاده 4صوتی شهر مسینا
 ترکیه کشور در .(Piccolo et al., 2005:447) و آلودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد ژئومرفولوژی شهر

 که گرفت انجام 5قهرمان مرعش شهر آلودگی صوتی سازیکمّی هدف با (2008گوران ) و دویگون توسط ایمطالعه
 صوت معادل سطح مقادیر تی(صنع و مسکونی -تجاری مختلف )مسکونی، هایکاربری با شهر از نقطه 38 در آن طی

 ,Doygun & Gurunشدند ) شناسایی صدا و سر نظر از آلوده هایمکان استاندارد، مقادیر با مقایسه از بعد و رداشتب

                                                           
1 United States Environmental Protection Agency (EPA) 

ها با یکدیگر و با ها و چگونگی انطباق آنالگوی کاربری اراضی شهری، مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت ساماندهی فضای شهری، تعیین ساختمنظور از  2
 های شهری است.سیستم

 های فضایی شهر است. منظور از هندسه شهری، شکل، اندازه و ویژگی 3
4 Messina 
5 Kahraman maras 
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 هدف با (2012همکاران ) و کینگ است، مختلف هایکاربری با صدا و سر ارتباط بیانگر که ایمطالعه . در(65 :2008
 در 1هالیفاکس منطقه زیستمحیط صدای و سر سطح روی بر زمین کاربری و ساختسانان زیستمحیط اثر بررسی
 منطقه دو زمینی، عوارض و هوایی هایعکس زمین، کاربری به مربوط اطالعات جغرافیایی، سرشماری کمک به کانادا

 در صدا و سر سطح از ساعته 24 و مداوم بردارینمونه با و نمودند انتخاب مطالعه برای را مختلط و ساده هایکاربری با
 قابل طوربه مختلط هایکاربری با منطقه در زیستیمحیط صدای و سر سطح که رسیدند نتیجه این به مناطق این

 م ول(.  ,.2012:1017King et al) ( است2WHOجهانی) بهداشت سازمان استاندارد سطح از باالتر ایمالحظه
 کنگ بررسی کردند.ای و فرم شهری را در هنگبین سر و صدای ترافیک جادهرابطه  ایدر مطالعه( 2013)همکاران 

 :Lam et al., 2013) کننده صوت در محیط شهری استها نشان داد که فرم شهری از عوامل بانفوذ و تعیینیافته

 ن فشار صوتبر میزا شد، تأثیر شکل خیابان ( انجام2016) در تحقیق دیگری که توسط سانچز و همکارانش (.9683
 شناسی،، زمین( بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که شکل ساختمان3FDTDتوسط روش اختالف محدود دامنه زمان )

. ریو و (Sanchez et al., 2016: 96) ها و چیدمان خیابانی تأثیر قابل توجهی بر آلودگی صوتی شهر دارندفرم خیابان
برای هدف از این پژوهش، ارائه یک مدل آماری  کره جنوبی انجام دادند. 4گوانگجو( پژوهشی در شهر 2017همکاران )

، شاخص (5GSI) . مشخص شد عواملی مانند شاخص فضای زمینبودای سطح سر و صدای ترافیک جاده بینیپیش
ر (، حجم ترافیک، سرعت ترافیک، تراکم سطح جاده و بخشی از ناحیه صنعتی اثرات قابل توجهی د6FSIفضای طبقه )

 هاو کاربری در ایران نیز تحقیقات محدودی در زمینه تأثیر فرم شهری (.Ryu et al., 2017: 93) سطح سر و صدا دارند
 ترینشلوغ از یکی در (2006) طور مثال پژوهشی توسط منصوری و همکارانبر آلودگی صوتی انجام شده است. به

 از ناشی آلودگی صوتی مورد در داشت، قرار شهر مرکز در که خیابان هفت با( خمینی امام میدان)شهر تهران  میادین
 مراکز و هاخیابان به متعلق ترتیببه صوتی تراز کمترین و بیشترین که آمد دست به نتیجه این. پذیرفت صورت ترافیک

زنده های فرسوده، تکنولوژی قدیمی کارخانجات سادلیل اصلی ترافیک شهر تهران وجود ماشینبود. همچنین  خرید
های پایش ریزی و عدم وجود سیاستخودرو، تراکم باالی ترافیک، فقدان تجهیزات مدرن کنترل ترافیک، نبود برنامه

 برای بررسی روشی عنوانبا (2011) همکاران و در تحقیق مهرآوران. (Mansouri et al., 2006: 267) بیان شد
 هایجاده در )eqL (صوت معادل تراز گیریاندازه از اصلح نتایج تهران، در آلودگی صوتی بحرانی مناطق شناسایی
 بحرانی مناطق و بررسی صدا و سر انتشار از منابع سازیمدل از حاصل رنگی تراز و صدا و سر نقشه شهر، این مختلف

(. Mehravaran et al., 2011:233است ) گرفته مطالعه قرار مورد و شناسایی آلودگی صوتی نظر از منطقه این در
شش شهر تهران به  گیری در ناحیه سه منطقهایستگاه اندازه 141های صدا حاصل از با استفاده از نقشه( 1390) غالمی

 رابطه در تحقیق یوسفی، درهای مکانی صدای محیط شهری ناشی از ترافیک پرداخت. بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی
 تراکم و وابسته فاکتور عنوان به یزد شهر جدید و قدیم بافت گیریمناطق نمونه در صوتیترازهای آلودگی صوتی با

 عنواناراضی به کاربری و خیابان در هاتقاطع تعداد درصد ترافیک، وضعیت بینیپیش ضریب جمعیت، تراکم راه، شبکه
 لحاظ زا تفاوتی شهر این جدید و قدیم بافت بین شد مشخص و گرفته قرار آماری هایآزمون مورد مستقل فاکتورهای

 از ناشی صوتی آلودگی بررسی که به دیگری تحقیق در(. 1390 ندارد )یوسفی، وجود آلودگی صوتی و ترافیکی بار
 مشخصانجام گرفت  همکاران و جهاندار توسط تهران شهر در هاتقاطع در خودروها حرکت و توقف شرایط در ترافیک

که  داد نشان تحقیق این دهد. نتایجمی افزایش را صدا و سر سطح ،ترافیکی چراغ دارای هایتقاطع وجود که شد

                                                           
1 Halifax 
2 World Health Organization (WHO) 
3 Finite-Difference Time-Domain (FDTD) 
4 Cheongju 
5 Ground Space Index (GSI) 
6 Floor Space Index (FSI) 
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 است چهارراهی هایتقاطع در آن از بعد شکل و Tهای بیشترین میزان صدای متوسط ترافیکی مربوط به تقاطع
(Jahandar et al., 2012: 184.) 

قه شلوغ شهری ارائه کنند های صوتی در یک منطهای صوتی که قادر باشند اطالعات کاملی از شاخصامروزه تهیه نقشه
رسد. کاهش آلودگی صوتی نظر میبر آلودگی صوتی ضروری به های شهریو کاربریساختار  ،در کنار بررسی تأثیر فرم

حل معضل آلودگی صوتی برای کلیه و  ها، مدارس و غیره(اس )مانند بیمارستانویژه مناطق حسّها، بهدر مجاورت کاربری
زیستی به شمار رود. در ثر در رفع برخی معضالت محیطؤتواند موضوعی کاربردی و مر تهران میویژه شهشهرها بهکالن

عنوان یک ابزار توانمند و تکنولوژی کارآمد در طراحی و ایجاد پایگاه به (1GIS) این راستا ابزار سامانه اطالعات جغرافیایی
 شود.تجزیه وتحلیل اطالعات آلودگی صدا استفاده می آوری، ذخیره، بازیابی واطالعات آلودگی صوتی به منظور جمع

بندی های پهنهدر پژوهش حاضر تالش شده است تا با استفاده از فناوری ارزشمند سامانه اطالعات جغرافیایی، نقشه
ناحیه یک منطقه شش تهران در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر و در هر چهار فصل های ها و خیابانکاربریصوتی 

آلودگی صوتی را  شهری بر هایو کاربری ها تأثیر فرم و ساختارتوان با کمک این نقشهمی. شوندبررسی و مقایسه  ،تهیه
ای را که در محدوده مقادیر باالی صدا هستند شناسایی کرد و برای کاهش آلودگی صوتی این بررسی کرد و مناطق ویژه

 الزم را پیشنهاد داد. هایمناطق اقدام

 ورد مطالعهمحدوده م
 انهدرصد منطقه( روز 30دلیل دارا بودن بافت اداری )بیش از یکی از مناطق مرکزی شهر تهران است که به ،منطقه شش

بر طبق . کنندحرکت می این منطقههای روزانه به سمت خیل عظیمی از شهروندان از سراسر شهر جهت انجام فعالیت
صوتی در صدر  نطقه شش به عنوان مرکز پایتخت از لحاظ آلودگیشرکت کنترل کیفیت هوای تهران م هایگزارش

و همچنین دارا بودن آلودگی صوتی  ،مناطق دیگر شهر تهران قرار دارد. این منطقه با دارا بودن بیشترین سطح ترافیک
هم شهر های اصلی و مو در برگرفتن خیابان فردمنحصربه کاربردی -فضایی و اقتصادی -اجتماعی منزلت و جایگاه
-. از طرفی بهه استمبنای انتخاب این پژوهش قرار گرفت ،(18: 1386 تهران، شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز)تهران 

دلیل وسعت زیاد کل منطقه شش و تراکم باالی واحدهای تجاری، اداری و آموزشی در ناحیه یک منطقه شش و عدم 
عنوان محدوده ، ناحیه یک منطقه شش بهآنصوتی در  ر آلودگیب های ناحیه یکو کاربری مطالعه تأثیر فرم شهری

هکتار  368مساحت این ناحیه  گیری در این ناحیه تعیین شد.های نمونهر انتخاب گردید و ایستگاهضحا پژوهشمطالعاتی 
ت( برابر جمعیت ساکن آن اس 5/1)جمعیت غیرساکن آن گاهی نزدیک به  است نفر 22351حدود و جمعیت ساکن آن 

در شهر تهران را نشان موقعیت منطقه مورد مطالعه  1شکل  .(9: 1386 تهران، شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز)
 دهد.می

 روش پژوهش
ای گونهها بهایستگاه انتخاب شد. ایستگاه 16تعداد  شش، منطقه صوتی در ناحیه یک گیری ترازهایمنظور اندازهبه

 -های اداری، آموزشی، تجاری، بهداشتیهای مهم موجود در ناحیه شامل کاربریی کاربریانتخاب شدند که تقریباً تمام
ها و مراکز اس نظیر بیمارستانهای حسّکاربریمطالعه  غیره لحاظ شوند. کارگاهی، فضای سبز و -درمانی، صنعتی

کننده و ، فرعی، جمع و پخشهای اصلیها از جمله خیاباناشکال مختلف خیابان های غیرحسّاس وکاربری آموزشی و
ها از . برای تعیین موقعیت دقیق ایستگاهدر انجام پژوهش مدنظر قرار گرفتهای ناحیه ها و نیز تمامی بخشتقاطع

را نشان در محدوده مورد مطالعه گیری های اندازهپراکنش ایستگاه 2شکل  استفاده شد. GPS eTrex 20X  دستگاه
 دهد.می
 

                                                           
1 Geographic Information System (GIS) 
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 مطالعه در شهر تهران موردموقعیت محدوده  -1شکل 

 

 
 ا در محدوده مورد مطالعهگیری تراز صدهای اندازهپراکنش ایستگاه -2شکل 

 
و پس  ، ساخت فرانسهKIMO DB100 ترازسنج صوتیها با استفاده از از ایستگاه یکصوتی در هر گیری ترازهایاندازه

با سرعت پاسخ  Aی ها برای تعیین تراز فشار صوت در شبکهگیریفت. تمامی اندازهانجام گر دستگاه 1از کالیبره کردن
fast برای جلوگیری از رخداد هر گونه و . به منظور حذف اثر جریان هوا روی میکروفون از محافظ اسفنجی صورت گرفت

سنج، فاصله میکروفن صداسنج از گیری با دستگاه صداخطای محتمل در هنگام ارزیابی صدا براساس استانداردهای اندازه
الزم به ذکر است که شد.  در نظر گرفته m 5/1و از سطح زمین  m1 ها( حداقل سطوح انعکاسی )مانند دیوارها و ماشین

خطا ممکن است رخ دهد که عمدتاً ناشی از قرار گرفتن اپراتور در برابر منبع صدا  dB 6در هنگام استفاده از صداسنج تا 
ساعته در ساعات اوج  2زمانی  ةناحیه مورد مطالعه در دو باز صوتی در محدوده. ترازهای(1395، و خسرویاست )مجیدی 

تمامی روزهای هفته از هر چهار فصل  عصر در 19تا  17صبح و از ساعت   9:30تا  7:30ترافیک صبح و عصر از ساعت 
 های صوتی بهگیری شد. شاخصدر هر ایستگاه اندازه 1396تا مردادماه  1395)یک هفته کامل در هر فصل( از آذرماه 

صوتی در دوره )حداکثر تراز A ،)AmaxLی زمانی معین در شبکه وزنی تراز معادل صدا در دوره(  AeqLدست آمده شامل 
( است. شاخص Aصوتی در یک دوره زمانی معین در شبکه وزنی )حداقل تراز AminL( و Aزمانی معین در شبکه وزنی 

 ها بر مبنای این شاخص تهیه شده است.است و تمامی نقشه  eqLلی مورد استفاده در این پژوهش شاخص اص

                                                           
 منظور از کالیبره کردن حصول اطمینان از تنظیم دستگاه و سالم بودن باطری است.  1

منطقه 

 شش

 ناحیه یک
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 های پژوهشیافته
 eqLشاخص های مربوط به تمامی داده ،های فصلی به تفکیک ساعات اوج ترافیک صبح و عصرگیریپس از انجام نمونه

افزار مذکور به کمک ابزار نرمدر  eqLهای شاخص ترسیم نقشه د.ش  10.3ArcMapافزار ها وارد نرمبرای ترسیم نقشه
Geostatistical Analyst یابی وزنو بر اساس روش میان( 1دهی فاصله معکوسIDWانجام گرفت. در شکل ) 3 

به تفکیک ساعات اوج های مختلف ناحیه ها و تقاطعهای و خیابانمربوط به کاربریترسیم شده  صوتی هاینقشه
های صوتی دهنده ترازها نشانتر در نقشهمناطق روشن. است افیک صبح و عصر در هر چهار فصل نشان داده شدهتر

 دهنده ترازهای صوتی باال هستند.تر و مناطق تیره رنگ نشانپایین
م یرست دراز نمودار استفاده شد.  های مهم( کاربریeqLصدا ) تراز معادلبرای نشان دادن حداقل و حداکثر میزان 

ها روی محور افقی و نوع کاربری .ها استخراج شدهای مهم به کمک نقشهکاربری eqLنمودارها، حداقل و حداکثر میزان 
  eqLمقادیر حداقل و حداکثر میزان  4شکل . نشان داده شده استها روی محور قائم کاربری eqLثر میزان کحداقل و حدا

 دهد.نشان میبرداری را نمونهات اوج ترافیک صبح و عصر چهار فصل های مهم ناحیه یک را در ساعکاربری

  
 عصر پاییز صبح پاییز

  
 عصر زمستان    صبح زمستان

                                                           
1 Inverse Distance Weighted (IDW)  
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 عصر بهار    صبح بهار

  
 عصر تابستان صبح تابستان

 ساعات اوج ترافیکر دهای مختلف بر حسب کاربری eqL شاخصتوزیع فضایی  -3شکل 
 

  
 پاییزعصر  پاییزح صب

  
 زمستانعصر  صبح زمستان
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 عصر بهار صبح بهار

  
 عصر تابستان صبح تابستان

 در ساعات اوج ترافیک dB های مهم بر حسبکاربری eqLحداقل و حداکثر  - 4شکل 

 های پژوهشتحلیل یافته
در ( eqLکه بیشترین میزان تراز معادل صدا )( مشخص گردید 3 های صوتی ناحیه مورد مطالعه )شکلبا بررسی نقشه

 چراغ دارای هاییچهارراه ویژههای اصلی، بهدر محدوده اطراف تقاطعساعات اوج ترافیک صبح و عصر هر چهار فصل 
گرفته نشان مطالعات صورت دهد.نمایند، روی میها بعد از توقف شروع به حرکت میکه وسایل نقلیه در آن راهنمایی

 50ای که با سرعت ثابت نقلیهوسیله بیشتر از  dB 15تواند نقلیه موتوری در هنگام شروع حرکت مییله وسدهد می
همچنین مشخص گردید که میزان تراز معادل  .(148: 1392نمایند، صدا تولید کنند )قریب، کیلومتر در ساعت حرکت می

خان که به ترتیب های کالج و کریمقرار دارند، نظیر چهارراههایی که نزدیک به پل ( در محدوده اطراف چهارراهeqLصدا )
های ها )به ویژه میداندر محدوده اطراف میدان eqLمیزان غربی و شمال ناحیه قرار گرفتند زیاد بود. در بخش جنوب
 در eqLاست. مقادیر ها باشند باال، ولی کمتر از سطح چهارراهها میتیر( که خود نیز یکی از انواع تقاطعفردوسی و هفت

های انقالب، نهمانند خیابامتر(  3/37)عرض متوسط حدود های اصلی درجه یک با عرض زیاد محدوده اطراف خیابان
ها باال بود. هرچه عرض خیابان بیشتر باشد تعداد خان، حافظ، قرنی، مفتح و خیابان ولیعصر تقریباً همانند میدانکریم

به همین دلیل مقادیر ترازهای صوتی در محدوده اغلب  وانند در آن تردد داشته باشند تونقلیه بیشتری می وسایل
ها قرار های مهم و اصلی در محدوده این خیابانهای شریانی درجه یک باال است. از طرفی بسیاری از کاربریخیابان

همانند متر(  9/25ض متوسط حدود )عرهای اصلی درجه دو با عرض کمتر محدوده اطراف خیاباندر  eqLدارند و میزان 
های های اصلی درجه یک بود. کاربریهای طالقانی، استاد نجات اللهی و ایرانشهر تا حدودی کمتر از خیابانخیابان

ها نسبتاً زیاد است. نقلیه در این خیابان ها قرار دارند و اغلب میزان تردد وسایلمهمی در محدوده اطراف این خیابان
های اصلی های سمیه، اردالن و ... نیز بعد از خیاباننظیر خیابان متر 9/18با عرض حدود کننده جمع و پخش هایخیابان

های های اصلی است و برخی از کاربریها کمتر از خیابانتراز معادل نسبتاً باالیی داشتند. تردد وسایل نقلیه در این خیابان
ترین میزان کممتر(  11)عرض متوسط حدود های فرعی و باریک ارد. خیابانها قرار دمهم در محدوده اطراف این خیابان

ترین میزان تردد وسایل نقلیه و حجم تراز معادل را در تمامی ساعات و فصول در کل ناحیه داشتند. این نواحی کم
 ها قرار دارند.های مسکونی در محدوده این خیابانترافیک را دارند و اغلب کاربری
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 منطقه جمله از تهران مناطق ارتباطی شبکه سیستم بنابراین. است شطرنجی شکل به تهران شهر ارتباطی هسیستم شبک
توان دید، ناحیه یک می 1با توجه به تصویر موجود از ناحیه یک منطقه شش تهران در شکل . است شطرنجی نیز شش

 زیاد هایتقاطع وجود شطرنجی سیستم اصلی معایب و مهم هایویژگی از یکینیز به طبع دارای سیستم شطرنجی است. 
 دلیل دارا بودنناحیه یک به بنابراینها است. صوتی در ناحیه یک مربوط به تقاطعبیشترین میزان آلودگی. است آن در

 ناحیه است.   صوتیهای زیادی است که همین امر عامل مهمی در  افزایش آلودگی دارای تقاطع سیستم شطرنجی
های مهم و سایر کاربریدرمانی  -های بهداشتیکاربری ،های تجاری، اداری، آموزشیش مهمی از کاربریناحیه یک بخ

 شش ها در منطقهکاربری کل به را نسبت یک ناحیه ها درکاربری درصد 5شکل  منطقه شش را در خود جای داده است.
وسایل  ورود منجر به امر همین .شودمی یک رد ناحیهزیادی وا روزانه جمعیت ها،کاربری این وجود دلیل دهد. بهنشان می

 ترافیک نتیجه ایجاد در و ناحیه به( ظهر حدودی تا و عصر صبح، هنگام ویژهبه)بیشتر در ساعات گوناگون روز  نقلیه
 آموزشی قطب ترینمهم) امیرکبیر عنوان مثال وجود دانشگاهبه. شودمی ناحیه در ترازهای صوتی افزایش میزان و بیشتر
 مرکز حدودی تا و غرب شمال، قسمت در اداری مهم مراکز وجود ناحیه و همچنین غربیجنوب بخش در (یک ناحیه
 این در نقلیهمردم و وسایل  بیشتر تردد به منجر همگی ناحیه مرکز و جنوب شمال، در موجود تجاری مراکز نیز و ناحیه

سبز ناحیه بسیار ناچیز است )حدود ها و فضاهایده کرد که سرانه پارکتوان مشاهمی 5شوند. با توجه به شکل می مناطق
های حسّاس نظیر مراکز آموزشی و توان مشاهده کرد که در اطراف کاربریمی 3 (. همچنین با توجه به شکل40/4%

 ها است.این کاربری سبز چندانی وجود ندارد. همین امر خود دلیلی بر افزایش آلودگی صوتی در اطرافها فضایبیمارستان
گذارد. برای ها تأثیر میها تا حد زیادی بر میزان ترازهای صوتی اطراف کاربریو ساختار خیابان الزم به ذکر است که فرم

اند، نسبت به های فرعی قرار گرفتههایی نظیر فیروزگر و پانزده خرداد که در محدوده خیابانمثال بیمارستان
تری در ها اصلی هستند، ترازهای صوتی بسیار پایینو آپادانا که در مجاورت چهارراه و خیابان های هشترودیبیمارستان

رود، در اغلب شمار میکنند و یا دانشگاه امیرکبیر که از مراکز مهم آموزشی ناحیه یک بهمحدوده اطراف خود تجربه می
ود پل حافظ در یک سمت دانشگاه و از طرفی وجود موارد تراز صوتی باالیی در اطراف خود دارد که دلیل اصلی آن وج

دلیل قرارگیری در ها و مراکز آموزشی بهباشد. سایر دانشگاهخیابان اصلی ولیعصر در سمت دیگر این دانشگاه می
وع ها و نتوان گفت فرم و ساختار خیابانصوتی کمتری در اطراف خود دارند. بنابراین میهای فرعی ناحیه، آلودگی خیابان

تواند روی شهری با ساختار خود میگذار هستند و از طرفی فرمصوتی تأثیرها  هر دو روی میزان آلودگی و مکان کاربری
 ها نیز تأثیر بگذارد.صوتی اطراف کاربری آلودگی

 
 شش منطقه هایکل کاربری به نسبت یک ناحیه هایکاربری درصد - 5شکل 

 

های مهم ناحیه را ارزیابی کرد. بر صوتی در اطراف کاربریوان وضعیت کلی ترازهای ت، می4و  3های با بررسی شکل
درمانی ناحیه در محدوده مناطق با ترازهای معادل صوتی  -توان مشاهده کرد که اغلب مراکز بهداشتیاین اساس می

(eqLپایین قرار گرفته ) اند. محدوده کلیeqL ها از حدود در آنdB 58  ها )ه نسبت به حد استاندارد آناست ک 72تاdB 

های اصلی های نامناسب همانند خیابانها در مکان( بسیار باالتر است و دلیل اصلی آن قرار گرفتن اغلب بیمارستان45
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( متوسط رو به باال قرار گرفتند eqLصوتی )آموزشی ناحیه در محدوده مناطق با ترازهای معادل  -است. اغلب مراکز اداری
 dBها )است که همانند کاربری درمانی نسبت به حد استاندارد آن 80تا  dB 68ها از حدود در آن eqLوده کلی و محد

 کارگاهی تقریباً وضعیتی مشابه یکدیگر دارند و در محدوده مناطق -های تجاری و صنعتی( بسیار بیشتر است. کاربری55
است که نسبت به حد  84تا  dB 72ها از حدود در آن eqLکلی باال قرار گرفتند و محدوده   صوتی معادل ترازهای با

( بسیار بیشتر است و دلیل اصلی آن تردد بسیار زیاد مردم و وسایل نقلیه در محدوده اطراف این مراکز dB 65استاندارد )
مناطق با ترازهای آموزشی در محدوده  -های ناحیه نیز همانند مراکز اداریویژه مراکز تجاری( است. اغلب پارکینگ)به

است که همانند  dB 80تا  dB 70ها از حدود در آن eqLصوتی متوسط رو به باال قرار گرفتند و محدوده کلی معادل 
سبز ناحیه اغلب در ها و فضاهای( بسیار بیشتر است. پارکdB 55ها )آموزشی نسبت به حد استاندارد آن -کاربری اداری

است که نسبت به  78تا  dB 65از حدود  eqLدل صوتی پایین قرار گرفتند. محدوده کلی محدوده مناطق با ترازهای معا
 ( بسیار بیشتر است.dB 55حد استاندارد )

ها، جایگاه تابلوهای بوق زدن ممنوع موجود در ناحیه نیز مشخص شده است. یکی از عالوه بر کاربری 3 در شکل
های ها است. بررسی بخشهای بوق زدن ممنوع در اطراف آنتابلو های حسّاس در ناحیه، وجودهای کاربریویژگی

ها و برخی از مراکز های حسّاس )بیمارستانها در اطراف کاربریکند که وجود این تابلومشخص می 3 مختلف شکل
های ف کاربریویژه در اطرادهد و در اغلب موارد )بهصوتی را کاهش میآموزشی( تنها به میزان بسیار اندکی ترازهای 

ها دلیل اصلی این امر جایگاه نامناسب اغلب کاربریصوتی اطراف کاربری ندارد.  آموزشی( تأثیر خاصی روی میزان تراز
طور کلی کاهش ترازهای صوتی ناشی از تابلوهای بوق زدن ممنوع در هنگام صبح در در فضای شهری ناحیه است. به

های بهار و تابستان است ولی در هنگام عصر اوضاع زمستان( بیش از فصل های پاییز و زمستان )به ویژه فصلفصل
های زمستان، متفاوت است و فصل بهار بیشترین میزان کاهش در ترازهای صوتی را دارد و پس از آن به ترتیب فصل

عادل صوتی )مقایسه میانگین ترازهای م 6و همچنین شکل  4در کل با بررسی شکل  پاییز و تابستان قرار دارند.
گردد ها در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر چهار فصل با میزان استاندارد ترازهای معادل صوتی(، مشخص میکاربری

 بسیار استاندارد حد به نسبت هاکاربری تمامی و عصر و در صبح ترافیک اوج ساعات ( درeqLکه میزان تراز معادل صدا )
ها در ساعات اوج حسّاس مثل بیمارستان هایصوتی در اطراف کاربریمعادل  برای مثال میانگین ترازهایاست.  بیشتر

( از حد استاندارد باالتر است. به dB 17است که به مقدار بسیار زیادی )بیش از  dB62 ترافیک صبح و عصر تقریباً حدود 
آلودگی صوتی وجود دارد. از  همین دلیل در کل ناحیه و در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر تمامی فصول تا حد زیادی

گردد که میزان تراز معادل صدا در ساعات ، مشخص می6تا  3 هایطرفی با بررسی وضعیت تراز معادل صدا در شکل
ها )به ویژه فصل تابستان( بیشتر بوده است. بعد از فصل اوج ترافیک صبح و عصر فصل زمستان نسبت به سایر فصل

بیشترین میزان تراز معادل را در هنگام صبح داشتند و تقریباً میزان تراز معادل در ساعات  های پاییز و بهارزمستان فصل
اوج ترافیک صبح این دو فصل مشابه بود. ولی وضعیت تراز معادل در هنگام عصر در این دو فصل متفاوت بود. بعد از 

رد و سپس فصل بهار بیشترین میزان تراز فصل زمستان، فصل پاییز بیشترین میزان تراز معادل را هنگام عصر تجربه ک
توجه به ها داشت. از طرفی باترین میزان تراز معادل را هنگام صبح و عصر مابین فصلمعادل را داشت. فصل تابستان کم

 توان مشاهده کرد که میزان آلودگی صوتی در هنگام عصر در هر چهار فصل بیش از صبح بوده است.ها میشکل
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 صوتی معادل ترازهای میزان با عصر و صبح ترافیک اوج ساعات در هاکاربری صوتی معادل ترازهای میانگین مقایسه - 6شکل 

عصر و صبح استاندارد  

 

 یریگجهینت
ایستگاه ناحیه یک منطقه شش شهر تهران مشخص گردید  16در (  eqLهای تراز معادل صدا )گیریتوجه به نتایج اندازهبا

بیشتر  متناظر بسیارناحیه یک نسبت به حد استاندارد های ها و خیاباناطراف تمامی کاربریمعادل صدا در  که مقدار تراز
عوامل اصلی افزایش ترازهای صوتی و ایجاد آلودگی صوتی در ناحیه وجود و تردد باالی وسایل نقلیه )به ویژه است. 

های گوناگون آموزشی، وز، کمبود فضای سبز، وجود کاربریها( و در نتیجه وجود ترافیک در اغلب ساعات رموتور سیکلت
تجاری و غیره و در نتیجه افزایش رفت و آمد و افزایش جمعیت در ناحیه است. از طرفی یکی دیگر از عوامل درمانی، 

دلیل ها در مکان نامناسب است. در ناحیه یک بهمهم ایجاد و افزایش آلودگی صوتی در ناحیه قرارگیری اغلب کاربری
های آموزشی، درمانی، تجاری و غیره در محدوده اطراف های مسکونی،  اغلب کاربریپراکندگی بسیار زیاد کاربری

های مسکونی قرار دارند که همین امر خود سبب افزایش آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای منازل مسکونی کاربری
روی هر دو ها شهری و نوع و مکان کاربریفرم تیجه گرفت کهتوان نمیها و نمودارهای موجود با بررسی نقشهاست. 
تواند روی آلودگی صوتی اطراف شهری با ساختار خود می از طرفی فرمگذارند. می تأثیر ترازهای معادل صوتیمیزان 
های ودة خیابانهای حسّاس( در محدویژه کاربریها )بهگیری کاربریعنوان مثال قرار. بهها نیز تأثیر بگذاردکاربری

. بنابراین باید سعی شود تا حد امکان با تغییراتی در فرم دهدها را تا حدود زیادی افزایش میصوتی کاربریاصلی، ترازهای
ویژه در منطقه شش به شهری )به سفانه تغییر بافت و فرمأو معابر ناحیه آلودگی صوتی ناحیه را تا حدودی کاهش داد. مت

هایی با مکان ،بهتر است در صورت امکانبه همین دلیل کاری بسیار دشوار و پرهزینه است.  ن منطقه(دلیل قدمت زیاد ای
هایی با آلودگی صوتی کمتر انتقال آلودگی صوتی شدید قرار دارند را به مکان ناحیهاس که در حال حاضر در کاربری حسّ

ها و مراکز بهداشتی، آموزشی و حتی اداری در تاناس نظیر بیمارسهای حسّبهترین مکان برای احداث کاربری .دهیم
که حساسیت غیره  های تجاری و صنعتی وتردد است و بهتر است کاربریهای فرعی، باریک و کممحدوده خیابان

کردن و هدایت ترافیک عبوری به شوند. جمع ها و میادین قرار دادههای اصلی و چهارراهخیابان ةکمتری دارند در محدود
طرفه در مناطق مسکونی به منظور ممانعت از های یکاصلی، ایجاد سیستم هایعالئم راهنمایی، به سمت شریان کمک

توان انجام داد. است که میاقداماتی عبوری به محدوده مسکونی و کاهش سرعت وسایل نقلیه از دیگر ورود ترافیک 
استفاده از گیاهان مؤثر در کاهش آلودگی بنابراین دارد.  سبز منطقه شش تهران ترین میزان سرانه فضایناحیه یک کم

 سبز در اطراف مناطق با آلودگی و پرچین هادرختچه زیاد، صمغ با متراکم برگانسوزنی دائمی، برگانصوتی مانند پهن
تر مقدور ق ساکتها به مناطها و مدارس که امکان انتقال آنهای اداری، بیمارستانویژه اطراف ساختمانصوتی باال به

ها نسبت به نیست، برای کاهش آلودگی صوتی ناحیه بسیار مؤثر است. از طرفی مناسب است تا حد امکان سطح خیابان
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کنترل و در  اجرایی پیشنهادهایدیگر . تر قرار گیرد )در واقع خیابان در یک گودی قرار گیرد(های اطراف پایینکاربری
ایجاد  ،های گردش به راست، نصب تابلوهای عالئمبا استفاده از راه توانمی شود.خالصه میها بهبود وضعیت تقاطع
هایی که دارای بازوهای کمتری های مناسب بین تقاطعکشیبیش از چهار بازو و ایجاد خط باهایی میادین در بین تقاطع

توان به موارد زیر اشاره می عنوان پیشنهادهای تخصصی در حل این معضلبهکرد. کمک  هااست، به ساماندهی آن
 داشت:

 مسکونی، کاربری همچون همجواری، و نظر عملکردی از یکدیگر با هاکاربری تداخل و پرهیز از ناسازگاری -
های دارای کاربریاستقرار  های با شدت تراز باال. بنابراین ازدر محدوده انبارداری و کارگاهی-تولیدی صنعتی،

های و غیره در محدوده اکز ورزشی، کارگاهی، نظامی، انتظامی، فرودگاهیمرآلودگی صوتی زیاد همچون 
 ها به حداقل برسد؛زیستی منفی آنمسکونی باید اجتناب شود تا اثرات محیط

ها در سه بخش همجواری )سازگاری(، تقسیمات کالبدی شهر رعایت معیارها و استانداردهای مکانی کاربری -
 اضی شهری( در محدوده مورد مطالعه؛ل استقرار کاربری ار)ماتریس ظرفیت( و مطلوبیت )مح

رو برای جلوگیری از آلودگی ویژه توسعه متنقل عمومی بهونقل شخصی و گسترش حملومحدودسازی حمل -
 صوتی؛

طور های مسکونی باید بهو غیره. در واقع محدوده روی، دوچرخه سواریها از طریق پیادهکید بیشتر بر دسترسیأت -
ها به داخل ناحیه مسکونی نفوذ نکند. های اصلی دسترسی داشته و این خیابانمستقیم به شبکه راهغیر

 های مسکونی باید از ترافیک عبوری و خطرات ناشی از آن در امان باشند؛محدوده

 صوتی؛کاهش آلودگی  منظوربه ی همیشه سبز هادرختان و درختچهکاشت  -

زمین به منظور  توپوگرافی عامل از استفاده و مدرن صوتی هایمچون دیوارساخت هفیزیکی انسان موانع ایجاد -
 تعدیل شدت صوت.
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