
           

 

  
  
  
  
  

   87 زمستان، چهارم، شماره ده، دوره تکنولوژی محیط زیستعلوم و 
  

  

  ثیرتوسعه شهری بر روند آلودگی صوتی در منطقه یک تهرانتأ
   راهکارهای مدیریتی برای بهبود شرایطارایه و 

  
  1 ناصر محرم نژاد

moharamnejad@gmail.com  

 )مسئول مکاتبات(2مهسا صفری پور

  

 10/4/85: تاریخ پذیرش            25/11/84:تاریخ دریافت

  چکیده 
منطقه یک تهران از نظر آب و هوایی نسبت به سایر مناطق برتری داشته است و از دیر باز مورد توجه مسئولین و مـردم بـوده و           

ری بـر رونـد   در این تحقیق میزان تأثیر عوامل توسـعه شـه  .به همین علت در معرض مداوم توسعه شهری در منطقه تهران بزرگ بوده است   
 بـه دسـت   شدت آلودگی صوتی در یک دوره ده ساله به روش رگرسیون خطی محاسبه گردید و از طریق رسم منحنی هـای همبـستگی و                         

 بر آلودگی صوتی منطقه یک در بین عواملآوردن ضرایب همبستگی میان عوامل توسعه شهری و آلودگی صوتی، نتایج زیر در مورد اثر این    
  :ه است آمدبه دست 82 تا 72ی سال ها

ثیر فزاینده و منفی بر آلودگی صوتی منطقه مورد نظر داشته و رابطه مستقیمی میان ایـن                 تأاولین عامل یعنی افزایش جمعیت ،       
 تندتر از شیب آلودگی صـوتی و        سال ها  رفت و آمد خودروهاست که شیب منحنی رشد ترافیک در برخی             عاملدومین  .دو عامل وجود دارد   

 .نیـست  جمعیـت    عاملثیر آن به اندازه     تأ بالعکس می باشد و می توان گفت بین این دو عامل همبستگی وجود دارد ولی                  ها سالدر برخی   
  می توان نتیجه گرفت که میان این دو عامـل          ،سومین مورد افزایش تراکم مسکونی است که با توجه به رشد غیر یکنواخت آن در هر سال                  

مورد چهارم فضای سبز اسـت   .باشدثیر داشته   تأی تواند همراه با سایر عوامل بر روند رشد آلودگی صوتی            همبستگی  زیاد وجود ندارد ولی م      
 توسـعه  ، مؤثر و مهمی بر روند افزایش آلودگی صوتی منطقه اثر دارند         عوامل این که  با علم به     ،که اثر کاهنده بر آلودگی صوتی منطقه دارد       

 توانـسته اسـت   ، این عامـل نماید ولی با توجه به میزان رشد فضای سبز در دوره ده ساله مورد نظرفضای سبز می تواند نقش کلیدی را ایفا   
  .تنها بخشی از آن را کاهش دهد و برای کاهش بیشتر آن باید اقدامات جامع تری در زمینه توسعه فضای سبز صورت گیرد

 زیست محیطی در کـاهش آلـودگی صـوتی شـهرها اقـدامات      ایسیاست ه و وضع قوانین و اجرای   سیاست گذاری  کلی می توان با      به طور  
 ، جلوگیری از فروش تراکم مـسکونی مـازاد         فاده از گیاهان در معماری شهرها ،      ازدیاد فضای سبز و است       نیز یکدر منطقه   .مؤثری انجام داد  

                                                 
  دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم و تحقیقات،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی -1
   دانشگاه آزاد اسالمی،احد علوم و تحقیقات، و دانشکده محیط زیست و انرژی ، فوق لیسانس  مدیریت محیط زیست -2
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 ،ل به احـسن نمـودن خودروهـای فرسـوده      تبدی،های سنگین   جلوگیری از تردد ماشینستفاده از وسایل با صدای ناهنجار، منع و جریمه ا   
 جهـت   سازمان هـا   رواج فرهنگ استفاده درست از وسایل نقلیه عمومی و همکاری بیشتر شهرداری با               ، تعریض معابر عمومی     ،احداث مترو   

  . است که در این تحقیق پیشنهاد شده استراه هایی از ، کاهش آلودگیبه منظورکاهش حفاری ها 
  

  ودگی صوتی ، توسعه شهری ، جمعیت ، فضای سبز ، ترافیک ، مناطق مسکونی آل:واژه های کلیدی
  

  مقدمه
با نگاهی به جمعیت جهان شاهد افزایش بی سابقه 
جمعیت شهرنشین در جهان به خصوص در کشورهای در حال 

مانند سایر کشورهای در حال در ایران نیز ه.توسعه هستیم
نگرشی . ن بوده است سرعت روند شهرنشینی بسیار شتابا،توسعه

کوتاه به تاریخ بلندمدت اسکان مردم در ایران نشان می دهد 
مرکز سیاسی کشور از نظر راهبردی به عنوان شهر تهران 

 1164سالتهران در .  اهمیت بوده استحایزبسیار ) استرتژیک(
 تهران شهری ،در آن وقت. وان پایتخت انتخاب شد به عنشمسی

 البرز که به کوه های دامنه رشته بود پر از درختان چنار در
 در یک آن کهشهروندان آن احساس سرزندگی می داد و تصور 

 بسیار ، و تصویری جدید از شهر ایجاد شوددوره نسبتاً کوتاه،نما
اما این اتفاق به وقوع پیوست و تهران را . غیرمحتمل می نمود

افزایش جمعیت طوری  .معرض تهاجم تازه واردان قرار داددر 
 هزار 15تنها  شمسی 1175در سال که ود که جمعیت تهران ب

 میلیون نفر رسید و پیش بینی 02/6به 1365 در سال ،نفر بود
، شهرنشینی.  میلیون نفر برسد15 به 1389می شود تا سال 

د اثر  و  مشکالت زیادی به بار آورد که یکی از این موارخطرات
 تهران دارای توسعه شهری در .بر محیط زیست شهری می باشد

ها را به رویه های مثبت و  دو روی متضاد است و می توان آن
  .منفی توسعه تعبیر کرد

وان ارتقای استاندارد زندگی وجه مثبت آن را می ت
 و افزایش تنوع خدمات مثل رشد و فن آوری رشد ،شهری

از وجوه منفی . توسعه فضای سبز برای عموم مردم دانست
 آن کمبود پیامدجمعیت را نام برد که توسعه نیز می توان رشد 

ین رفتن از ب  صنعتی و تجاری،فعالیت هایمسکن و افزایش 
و در ، ازدیاد حمل و نقل و ترافیک فضای سبز موجود در تهران

  . آلودگی های محیطی مانند آلودگی صدا و هوا می باشدنتیجه 

 مفهوم همراه سه شهری همواره با مسایلبررسی 
 ها شهرنشینی و شهرگرایی که هر یک از آن ،رشد شهری: است

یده غیرقابل اجتناب شهرنشینی پد .مفاهیم خاص خود را دارد
 اگرچه شهر و شهرنشینی از حدود هفت هزار قرن جدید است،

، ولی معنای جدید و توسعه سال قبل از میالد وجود داشته
  ).5(فزاینده آن متعلق به قرون معاصر و جدید است 

صوتی و تأثیر توسعه شهری بر موضوع آلودگی 
صدا به صورت امواج  .آن،محور پژوهش در این مقاله می باشد

 که از می گردددر حال حرکت، موجب نوساناتی در هوا 
فرستنده به سمت گیرنده تغییراتی را در مسیر ایجاد می کند 

)6(.  
مطالعات زیادی در جهان و در ایران در زمینه 

  .ت آلودگی صوتی صورت گرفته اس
در دنیا سابقه  بررسی آلودگی صدا در محیط زیست،

 درباره این موضوع مربوط گزارش هااولین  .نسبتاً طوالنی دارد
سال به بررسی میزان صدا و سنجش شنوایی در نیویورک بین 

د از انتشار نتایج این بع. میالدی بوده است1928 تا1924ی ها
به امروز فعال ، کمیسیون کاهش صدا تشکیل گردید و تا بررسی

 میالدی یک نقشه صدا حاوی 1938در آلمان در سال .می باشد
شارلوتنبرگ و  نقاط با تراز صدای باال در شهرهای دوسلدروف،

 . جداگانه توسط دستگاه، اندازه گیری گردیدبه طوردورتموند 
 توسط مرکز تحقیقات ساختمان 1936مطالعه دیگری در سال 

 آوردن اطالعاتی درباره تراز تبه دسلندن در انگلستان جهت 
در این مطالعه صدا در  .فشار صوت در آن شهر انجام گرفت

 پایی از هم 1500 مساوی و با فاصله مساحت های نقطه با 540
 نزدیک به ساکناناندازه گیری شد و اطالعات مربوط به واکنش 

در سال  . آمدبه دستآن نقاط نسبت به آلودگی صوتی نیز 
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 ساکنانلبی از بررسی صدا و اثرات ذهنی آن بر  نتایج جا1946
در توکیو از سال  . آمدبه دستو شهروندان در کشور سوئیس 

تجاری، صنعتی  حومه شهر،: گانه4 میالدی در مناطق 1965
 . مداومی ادامه داشته استبررسی هایسبک، و صنعتی سنگین 

 عالیمتوکیو جزء اولین شهرهایی در دنیا محسوب می شود که 
دار صدا در نقاط بحرانی و شلوغ نصب نمود تا میزان صدا هش

  و همکارانChung ).13( مشخص باشدساکنان و عابرانبرای 
 کارگر مرد تحت 100 در مورد میالدی پژوهشی 1978در سال 

کاهش قدرت شنوایی انجام بر  فردی خصوصیاتعنوان تأثیر 
 بین سن و نتایج بیانگر این مطلب بود که تأثیر مستقیمی دادند،

 دارد ولی  وجودبا کاهش شنوایی سابقه کار و اعتیاد به سیگار،
 ارتباطی بین کاهش شنوایی و اختالالت قلبی و هیچ گونه

 در  و همکارانBhattachary.عروقی و دیابت مشاهده نشد
بین  میالدی تحقیقی تحت عنوان قدرت شنوایی در 1981سال 

سته در معرض صدای  پیوبه طورکارگران کارخانه نساجی که 
در  .انجام دادند  دسی بل قرار گرفته بودند،104 تا 102باالتر از 

، پژوهشی در مورد اثر صدای  میالدی در اسپانیا1989سال 
تحقیقاتی  . روی تغییرات خواب شهروندان انجام گرفتمحیطی، 

 در سوئیس بر  و همکارانHerboldتوسط  1989در سال نیز 
های فشار خون  یک بر روی شیوع بیماریروی اثرات صدای تراف

 1993 در سال Hyashi و Kuno. انجام گرفتدر مردان 
 میزان صدا در مناطق مسکونی در موردمیالدی مطالعه ای 

  .ند ناگویای ژاپن و پکن انجام دادشهرهای
همچنین مطالعه آلودگی صوتی در ایران  و تهران 

عات چندانی در  مطال1356نشان داده است که تا قبل از سال 
زمینه آلودگی صدا در ایران انجام نگرفته و تحقیقات انجام 

اثرات سوء ناشی از  شده در زمینه آلودگی صدا در محیط کار،
 پژوهش های کاهش و کنترل آن بوده و اکثر روش هایآن و 

 در صنایع شاغالنموجود در زمینه ارزشیابی اثرات صدا بر 
 به آن کم تر طبیعی ط هایمحیمختلف انجام شده است و در 

نخستین مطالعه در زمینه شناخت وضعیت  .توجه می شود
 توسط شرکت مهندسان 1356آلودگی صوتی تهران در سال 

مشاور مک دونالد و سازمان محیط زیست ایران صورت گرفته 

 1362مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال . )13(است 
بررسی انجام شده در  .بررسی دیگری را در تهران انجام داد

سازمان حفاظت محیط زیست در شهر تهران توسط آقای دکتر 
 تحت عنوان آلودگی صدا در تهران از 1371محرم نژاد در سال 

گذشته تا حال می باشد که در ابتدا به مفهوم صوت و آلودگی 
صوتی از نظر علمی پرداخته و سپس منابع ایجادکننده آلودگی 

ت آلودگی صوتی بر انسان و گیاه و صوتی تشریح شد و اثرا
کارها و این بررسی در قسمت دوم . حیوان آورده شده است

 در مورد ارزیابی 1362 و 1356ی سال هاتحقیقات گذشته در 
به . )7(آن در تهران انجام شده استآلودگی صداو پراکندگی 

منظور بررسی میزان آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در مسیر 
میدان راه آهن و بررسی اثرات احتمالی آن بر  -میدان تجریش

 و زمستان پاییزشهروندان در این مسیر، تحقیق در مسیر در 
قاسمپوری در سال  . توسط آقای پورانصاری انجام گرفت1374
 منابع آالینده مهم ترین  به منظور شناسایی و معرفی 1374

صوتی در تهران تحقیقی تحت عنوان آلودگی صدا و نقشه 
همچنین در سال . اکوسیستم های شهری انجام دادسازی
 نیز طرح جامع بررسی آلودگی صدا در مسیر شریعتی از 1376

میدان قدس تا پیچ شمیران و با تکمیل پرسشنامه توسط خانم 
دکتر نصیری و آقای دکتر عباسپور صورت گرفت و در این 

 ایستگاه انتخاب شد و آلودگی صوتی آن مناطق 17مسیر 
گیری شد و نیز تحقیق دیگری هم در همان سال توسط اندازه 

 20محمدزاده تحت عنوان بررسی آلودگی صوتی در منطقه
تحقیق دیگری  .تهران و رسم منحنی های هم صدا انجام شد

 1378توسط توکلی و حوزه پژوهشی دانشگاه گیالن در سال 
تحت عنوان طرح مطالعاتی بررسی آلودگی صوتی در شهر 

، آلودگی صوتی مناطق 1380همچنین در سال .رشت انجام شد
 تهران توسط شرکت کنترل کیفیت هوا اندازه گیری 12 و 6

ی اخیر پایان نامه چندتن از سال هاشده است و نیز در 
دانشجویان محیط زیست در دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقیقات تهران و واحد تهران شمال در مورد آلودگی صوتی 

ن بوده است ولی تاکنون اندازه گیری مناطق مختلف تهرا
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 تهران توسط هیچ ارگانی صورت 1آلودگی صوتی منطقه 
   . نگرفته است

آلودگی صوتی در ایران دارای حد استاندارد است که 
 تجاری ،کاربری ها در مناطق مسکونیبا توجه به تقسیم 

 ، صنعتی و در صبح یا شب، مسکونی صنعتی، تجاری،مسکونی
  ).4(تی متفاوتی پیشنهاد گردیده است تراز معادل صو

ی اخیر بسیار سال هاآلودگی صوتی در تهران در 
 پدیده طبیعی و دورشد داشته است که علت آن را می توان 

  .)3(اجتماعی دانست 
در این پژوهش تأثیر چهار عامل مهم توسعه شهری 

فضای سبز،ترافیک و سطوح مسکونی بر شدت  یعنی جمعیت،
 تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار یک منطقه آلودگی صوتی در

  .گرفته است
  

  منطقه مورد مطالعه
طقه یک نسبت به سایر به دلیل سرعت توسعه من

توسعه شهری در این منطقه طی ده سال گذشته  ،مناطق تهران
بررسی شده و ابتدا شرح مختصری از مشخصات این منطقه 

  : آورده می شود
تان البـرز قرارگرفتـه     منطقه یک در دامنه جنوبی کوهس     

 شـمال بـه     ز کیلومترمربع مساحت دارد و ا     5/32است که تقریباً    
 از   البرز، از جنـوب بـه دوراهـی هتـل آزادی،           ارتفاعات کوه های  

شرق به شهرک نفت و از غرب به اراضی اطراف رودخانـه درکـه              
 ناحیـه بـه نـام       8 محله و    32دارای  این منطقه   . منتهی می شود  

 و   الهیـه  ، دارآباد ، کاشانک ، نیاوران ، دربند ،رانیه زعف ،های فرمانیه 
 مـسیره بـا     3دارای خیابان های    یک  منطقه  . )2(چیذر می باشد  

 تمرکـز   ، زمین های گـران تـر      ،کم تر  تراکم   ،خانه های بزرگ تر   
بیشتر امکانات رفاهی مدرن و فضای سبز بیشتر اسـت و همـین             

 ولـی   .مشخصات سبب مهاجرت بیشتر  به این منطقه شده است         
 همهاجرت به منطقه یک در سال های اخیر چنان افـزایش یافتـ            

افـزایش  . ه اسـت که این منطقه را دچار مـشکالت زیـادی نمـود    
در نتیجـه سـاخت و سـازهای فـراوان و           و  جمعیت منطقه یـک     

 مـی باشـد  ازدیاد رفت و آمد و ترافیک همه از تبعات این اتفـاق        

 کـه از    هود آمـد   مشکالت زیست محیطی فراوانی نیز به وجـ        .)8(
  . می توان آلودگی صوتی منطقه یک را نام بردجملهآن 

  
  مواد و روش ها

 در .ایــن مطالعــه در دو مرحلــه انجــام گرفتــه اســت
مرحله اول تعدادی از منـابع مهـم آالینـده صـوتی شناسـایی و               
سپس برای دستیابی به اطالعات مـورد نظـر بـه سـازمان هـا و                

مهـم تـرین آن هـا در        . ته اسـ   موردنظر مراجعه شـد    مکان های 
که با مراجعـه مـستمر و مکـرر بـه آن هـا               مرکز بوده    17حدود  

اطالعاتی به طور اعم، در مورد پارامترهای توسعه شهری شـامل           
ترافیک و تراکم مسکونی و همچنین انـدازه   ، فضای سبز  ،جمعیت

 یـک گیری های انجام شده شـدت آلـودگی صـوتی در منطقـه              
 آغاز شـد کـه      طرح مرحله دوم    سپس. تهران جمع آوری گردید   

کـه  (می بایست پارامترهای مؤثر بر توسعه شهری  منطقه یـک            
 10، بـر آلـودگی صــوتی منطقـه در طــی    )در بـاال ذکـر گردیــد  

بررسی گردد که به دلیل کمبود آمارهای مربـوط         ) 72-82(سال
کـه  ) 12(و فضای سبز  ) 10( ترافیک ،)9(در مورد عوامل جمعیت   

 با اسـتفاده از رگرسـیون خطـی         ،داشتآمار چند سال آن وجود      
. نیز جمع آوری گردید   ) 11(محاسبه شد و آمار تراکم ساختمانی     

اندازه گیری آلودگی صوتی در منطقه یک تهران نیز، با توجه به            
جستجوی انجام گرفته ، تاکنون صورت نپذیرفته و تنها در سال           

 میزان آلودگی صوتی در ایستگاه میدان تجـریش         76 و   75های  
بـه منظـور  پرکـردن خـأل اطالعـات در             .ه دسـت آمـده اسـت      ب

خصوص شدت آلودگی صوتی، اقـدام بـه انـدازه گیـری میـدانی              
گردید و برای این کار   با استفاده از دستگاه ترازسـنج آلـودگی               

ایستگاه اندازه گیـری شـدت       27 در   ،B&K 2237صوتی مدل   
   .آلودگی صوتی انجام گرفت

طـورکلی    بـود کـه بـه     انتخاب ایـستگاه بـدین صـورت        
توان در دو مقولۀ وسیع احتمالی و غیـر احتمـالی             ها را می    نمونه

انتخاب نمونۀ احتمالی بـه مـدد عامـل شـانس انجـام             . جای داد 
د بـود کـه بـا       شود، بنابراین اشتباهات از نوع تـصادفی خواهـ          می

توانـد بـا اطمینـانی تعریـف           محقق می  ،های آماری   کمک آزمون 
امـا در   .  نتایج به دست آمده قـضاوت کنـد        پذیری  میمعشده بر ت  
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جا که هرگونـه     گیری آلودگی صدا، از آن      مباحث مرتبط با اندازه   
... ان، جـاده، فـضای سـبز و       عامل انسان سـاخت ماننـد سـاختم       

د تأثیر خاصی در رژیـم صـوتی شـهر داشـته باشـد، اگـر                توان  می
بخواهیم برای هریک از عوامل ذکر شده که در تقلیل یا تـشدید             

برداری    شویم باید به نوعی به نمونه      قایلدا نقش دارد، سهمی     ص
های   در مطالعات صوتی در اکوسیستم    . غیر احتمالی دست بزنیم   

بـرداری قـضاوتی و       برداری، تلفیقـی از نمونـه       شهری اصوالً نمونه  
 به نسبت مـساحت شـهری یـا         الًیعنی عم . ای خواهد بود    سهمیه

بنـدی    شۀ، مناطق دسـته   یک پیمایش اجتماعی و کار بر روی نق       
  . شدند

بنا براین به دلیل این که بافت منطقه اغلب مسکونی 
 ایستگاه 6 ایستگاه تجاری و 7 ایستگاه مسکونی، 14است، لذا 

 با ایستگاهبه صورتی که به طور تقریب هر اداری تعیین گردید، 
 و در ضمن سعی بر باشدای مساوی داشته   دیگر فاصلهایستگاه

 مسکونی انتخاب شده در کنار مدرسه، ه ایستگااین شد که هر
 غیره تا ارک و پ ساختمان سازی،،بست، بیمارستاندر کوچه بن 

 EPA طبق استاندارد  .تفاوت این مراکز با هم سنجیده شود
 روی ک خیابان بهترین منطقه پیادهگیری در ی نیز برای اندازه

ابان فاصله  متر از جدول خی5/0 متر از دیوار و 5/3باشد که  می
یابان از نظم خاصی روهای خ  که پیادهآن جاداشته باشد، از 

 به ایستگاه های سعی شد تا حد امکان انتخاب ،کند تبعیت نمی
  .شرایط استاندارد نزدیک باشد

 تهران و یک مذکور در منطقه ایستگاه هایموقعیت    
  . نشان داده شده است1ها در شکل شماره  همچنین آدرس آن

 82های آلودگی صوتی در مهرماه سال  گیریاندازه 
 ظهر 12 تا 10در روزهای عادی شنبه تا چهارشنبه بین ساعات 

 یا تراز معادل صدا می LeqA پارامتر که یکی 2انجام شد و 
 یا بیشینه باالترین مقدار تراز فشار LpMaxباشد و دیگری 

 5هر ایستگاه دوبار و هرکدام به مدت زمان در . )1(صوت 
  .قه اندازه گیری شددقی

 سئوال 15حاوی مرحله سوم نیز تکمیل پرسشنامه 
اثر احتمالی تأثیر آلودگی صوتی بر مردم و  است و سعی گردید،

اثر توسعه شهری بر آلودگی صوتی منطقه و آثار روانی آن بر 
) جامعه آماری( نفر 120شهروندان بررسی شود که پرسشنامه 

  .)14( ایستگاه تکمیل گردید27در 

  

  
  شهر تهران  یک  اندازه گیری تراز صوتی در منطقهایستگاه های موقعیت -1شکل 
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  : ایستگاه های مستقر در مراکز مسکونی -
 نـبش خیابـان     ، شـهرک نفـت    -2  جنب موزه  ، خیابان دارآباد  -1

  مهماندوسـت  ، خیابان فرمانیه  -4  خیابان شهید نوریان   -3 کیش
 مجتمـع   ، خیابان نیاوران  -6  نرسیده به میدان   ، خیابان دربند  -5

  بـرج الهیـه    ، تقاطع بزرگراه چمران و آفریقا     -7 مسکونی پیروزی 
 خیابـان   -9  نـبش کوچـه کیهـان      ، خیابان مقـدس اردبیلـی     -8

  کوچه قیطریه یـک    ، خیابان قیطریه  -10  کوچه مسجد  ،زعفرانیه
 ،یعـصر یابـان ول   خ -12  خیابـان آقـابزرگی    ، خیابان فرشـته   -11

 ، خیابـان درکـه  -14  کوچه علـوی   ، خیابان فرمانیه  -13 دربندی
  کوچه احمدپور

  : ایستگاه های مستقر در مراکز تجاری-
 ، خیابان کاشانک -2  نبش کوهستان دهم   ، خیابان پاسداران    -1

 -4  میـدان میـوه و تـره بـار فرمانیـه           -3 نبش کوچه مهدیخانی  
خیابـان   -7  نمایـشگاه   پـل  -6  میدان قـدس   -5 میدان تجریش 

   مجموعه ورزشی چمران،شریعتی  نرسیده به پل صدر
  

  : ایستگاه های مستقر در مراکز اداری-
 خیابان  -2  شرکت ایزایران  ، خیابان لنگری  ، خیابان پاسداران  -1

   دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه، شهید آقایی،نیاوران
 خیابـان   -4  شرکت مخابرات شهید جعفـری     ، خیابان ولنجک  -3
ــنا ــشگاه شــهید بهــشتی،وی ــان شــریعتی خ-5  دان  کوچــه ،یاب

  ، خیابـان فرشـته    -6  سازمان مدیریت جهادکـشاورزی    ،موسیوند
  بیمارستان اختر

  

  نتایج
  :تهرانیک  نتایج بررسی تراز فشار صوت در منطقه -الف

 ایـستگاه شـامل     27دراین بخش تراز معادل صوت در       
 بـه صـورت    مرکز اداری    6 مرکز تجاری و     7 ، مرکز مسکونی  14

 نـشان  1 تنظیم و سپس این مقادیر به صورت نمـودار   1جدول  
  .داده شده تا بتوان مقایسه واضح تری انجام داد

   تهرانیک سه گانه در منطقه ایستگاه های نتایج اندازه گیری تراز معادل فشار صوت در تمام -1جدول 
  اداریایستگاه های مراکز   تجاریه های مراکز ایستگا  ایستگاه های مراکز مسکونی

شماره 
 ایستگاه

Leq 
A 

(dB) 

Lpmax 
(dB)A  

شماره 
 ایستگاه

Leq A 
(dB)  

Lpmax(dB)A  شماره
 ایستگاه

Leq A 
(dB) 

Lpmax(dB)A

1  70  5/102  1  6/71  106  1  2/73  9/109  
2  7/61  7/98  2  6/71  9/105  2  70  2/104  
3  9/71  5/105  3  5/72  6/106  3  6/66  2/100  
4  7/55  7/96  4  3/81  112  4  2/66  5/100  
5  8/66  2/99  5  6/77  102  5  8/68  7/102  
6  8/65  8/100  6  69  5/97  6  8/65  9/99  
7  73  5/106  7  9/78  6/108  
8  3/70  8/101  
9  64  8/93  
10  7/57  7/92  
11  1/70  6/106  
12  2/69  1/105  
13  3/61  3/93  
14  3/68  7/100  
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82نام ایستگاهها از کمترین به بیشترین در تمام مراکز منطقه یک تهران، سال 

  تهران یک ین تا بیشترین در منطقهکم تراز ایستگاه های تمام تراز معادل فشار صوت در -1نمودار  
  

ها به منظور دسـتیابی بـه اطالعـات روز           اندازه گیری   
هـای انجـام شـده در        با اسـتفاده از انـدازه گیـری       .انجام گردید 

ــتفاده از     ــا اس ــین ب ــته و همچن ــشگران گذش ــات پژوه  مطالع

، رونـد   ر خصوص تکمیل خأل آمار و اطالعات      رگرسیون خطی د  
 آمد که در نمودار     به دست  تهران   یکآلودگی صوتی در منطقه     

  . نشان داده شده است 2شماره 

66.5

66.7

66.9

67.2

67.4
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67.9

68.1
68.4

68.6
68.9
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66

66.5
67

67.5
68
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69

69.5

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Le
qA

(dB
)

سال

   در منطقه یک تهران72-82ی سال ها روند تغییرات آلودگی صوتی بین -2نمودار  
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   تهرانیکه شهری درمنطقه  روند عوامل توسع-ب
 تهران  یکبرای شناخت روند توسعه شهری در منطقه  

 عامل تأثیرگذار برآلودگی صدا در محیط زیست استفاده 4از 
 ساله زیر در 10برای این منظور آمار و اطالعات  .گردید

  . تهران جمع آوری شدیک خصوص منطقه
  ساله فضای سبز شهری در منطقه10روند تغییرات  -

  82 تا 72ی سال هادر  فاصله  یک

 در  یک ساله جمعیت در منطقه10روند تغییرات  -
  82 تا 72فاصله سال های 

 در 1 ساله سطوح مسکونی در منطقه10روند تغییرات  -
 82 تا 72فاصله سال های 

  یک ساله شدت ترافیک در منطقه10 روند تغییرات  -
بر حسب حجم هم سنگ سواری در فاصله سال های 

   82 تا 72
 نمودارهای مختلف به صورت آمده به دستاطالعات   

روند تغییرات فضای سبز  3نمودار .نشان داده شده است
 هم سنگحجم  5، نمودار روند تغییرات جمعیت4نمودار

 مورد اندازه گیری آلودگی صدا و ایستگاه هایسواری در 
 72ی سال هاروند تغییرات تراکم مسکونی در فاصله  6نمودار

   .می باشدیک ر منطقه  د82تا 
  

7771
64

5754
50464339

31
22
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40

60

80

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
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ر)
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(ه
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ای
ض
ت ف
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مس

   در منطقه یک تهران72-82ی سال ها  در بین فضای سبز روند تغییرات-3نمودار  
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ایستگاه مسکونی و  ایستگاه تجاری و  ایستگاه اداری 27نام 

  
  مورد اندازه گیری شدت صوت ایستگاه های سواری درهم سنگ حجم -5 نمودار

 

1000
5000
9000
13000
17000

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

نی 
کو
 مس

وح
سط

)
10

00
 

ربع
ترم

م
( سال

  ک تهرانر منطقه ید 72-82بین سال های  مسکونی در  روند تغییرات سطوح-6نمودار 
   نتایج تفسیر
 مرکز تجاری  در ایستگاه مورد مطالعه27دربین  .1

تجریش باالترین تراز معادل صوت و در خیابان 
 .ترین تراز وجود دارد فرمانیه کم

 مستقر در مناطق مسکونی، ایستگاه هایدر بین  .2
ین تراز کم تردارای ) مهماندوست (ایستگاه فرمانیه

معادل صوتی و ایستگاه الهیه دارای باالترین تراز 
 .معادل صوت است

 مستقر در مناطق تجاری، ایستگاه هایدر بین  .3
ترین تراز و ایستگاه  ایستگاه نمایشگاه دارای کم

 .میدان تجریش  باالترین تراز معادل صوت است

 اداری،  مستقر در مناطقایستگاه هایدر بین  .4
ین تراز و کم ترایستگاه بیمارستان اختر دارای 

دارای باالترین تراز معادل صوت  ایران شرکت ایز
 .است

 ایستگاه مسکونی فرمانیه 2به طور کلی  .5
دارد ــو قیطریه تقریباً در حد استان) مهماندوست(
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 و در مراکز اداری نیز دانشگاه شهید بهشتی باشدمی 
 تر از حد استاندارد یینپاو شرکت مخابرات ولنجک 

هستند و در میان مناطق تجاری نیز هیچ ایستگاهی 
 .در حد استاندارد نمی باشد

  
  پرسشنامهابی ارزی •

، پرسـشنامه ای    کیستگاه موجود در منطقه یـ     ا 27در  
هدف دار به افراد ساکن در مناطق مـسکونی         ال  ؤس 15در قالب   

 طی آن کهشد  یهاراا مراکز اداری  در مراکز تجاری و ی  شاغل ایو  
 زانپایـه میـ   االت را بـر     سؤ ال شوندگان خواسته شده بـود     ؤساز  

جمعیت و فضای    اثر   در مورد آلودگی صوتی و نیز     (شناخت خود   
سبز و ترافیک و تراکم واحدهای مسکونی و تجـاری و اداری بـر              

تکمیل  از از منطقه موردنظر پاسخ دهند که پس   ) آلودگی صوتی 
 آمـد و در تحلیـل نتـایج         به دسـت  اوتی   نتایج متف  ،رسشنامه ها پ

  .مورد استفاده قرار گرفت
 به 82 تا 72 از سال ایستگاه هاروند کلی آلودگی صوتی  -

بر اساس (ر آلودگی صوتی در ده ساله اخی منظور بررسی افزایش
تحلیل   در اینمورد مطالعه قرارگرفته است که) 7منبع شماره 

 سال محاسبه شده و در گاه در هر ایست27 میانگین ای مقایسه
 شده  آمده و با هم مقایسهبه دستنگین ایک عدد میهر سال 

محاسبه رشد تراز معادل صوت در هر سال و پیش بینی . است
افزایش آن در ده ساله اخیر بسیار مهم می باشد و می توان از 

 آورد و به دستی آینده سال هااین طریق روند رشد را نیز در 
  . در جهت کاهش این معضل ارایه دادییتدابیر و راهکارها

اهده ـمش) 2نمودار(نمودار روند آلودگی صوتی ر د
 در همین راستا اغلب شیب منحنی زیاد است که می شود

 استاندارد آلودگی صوتی ی قبل درحدسال هاه در ــکاطق ــمن
  .ها باالتر از حد استاندارد شده است   اکنون آلودگی آن،بوده اند

ی توسعه شهری که شامل یک مورد اثر مثبت فضای  پارامترها-
 ترافیک و تراکم مسکونی ،عیتسبز و سه مورد با اثر منفی جم

 مورد بررسی قرارگرفته و پس از آن روند رشد ده ساله ،می باشد
 . ها هرکدام به صورت یک منحنی درآمده است آن

  
همبستگی سطح فضای سبز با شدت آلودگی صوتی         -

 ندر منطقه یک تهرا

سال یش فضای سبز در  روند افزا، شیب3مطابق نمودار
 خیر روند افزایشی اسال هاالبته در . ی متفاوت متغیر استها
ان ـمشاهده می شود و نشز ری نیب تندت تر است و شییعسر

 کم کم به توسعه فضای سبز منطقه سال هامی دهد با گذشت 
  .یک اهمیت بیشتری داده شده است

 آوردن  به دست و  7بستگی در نمودار    منی ه اما با نگرش به منح    
 منحنی مشاهده می 2 در این    R2=  9134/0ضریب همبستگی 

شود شیب در دو منحنی آلودگی صـوتی و فـضای سـبز بـسیار               
نزدیک بهم می باشد و می توان نتیجه گرفـت فـضای سـبز اثـر                

 عامـل مـؤثر،این دو    4کاهنده بر آلودگی صوتی دارد و در میـان          
 بسیار باالیی با هم دارند و نتیجتاً فضای سبز          منحنی همبستگی 

در ایـن مـورد دارد ولـی بـه دلیـل وجـود               ثریمؤنقش کاهنده   
 پارامترهای منفی توسـعه شـهری کـه رشـد بـاالیی نیـز دارنـد،               

  . مؤثری عمل نمایدبه طورنتوانسته 
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سال آلودگی صوتی

فضای سبز

  تهرانیک  در منطقه 72-82های   سالصوتی در بین منحنی همبستگی فضای سبز با آلودگی -7نمودار 
  

 ک تهرانلودگی صوتی منطقه ی آا ب همبستگی جمعیت-

 مشاهده) 4نمودار  (جمعیت   در منحنی روند تغییرات   
 نفـر بـه    6/4065 در حدود     به طور میانگین   می شود در هر سال    

ـ       ک افزوده شده است     جمعیت منطقه ی  د  تعدا  هکـه طبـق آمـار ب
خیـر نـرخ رشـد    هـای ا  افت که در سال وان دری دست آمده می ت   

 بـوده اسـت کـه رشـد         %6/1یک تهران معـادل      منطقه   جمعیت
  .باالیی را نشان می دهد

با نگاهی به مطالـب ذکـر شـده مـشاهده مـی شـود               
  .ه بر آلودگی صوتی داردجمعیت، اثر فزایند

 ود، هـر    8در نمـودار    بـستگی   مدر منحنـی ه   کـه    با علم به این   
  آمـده و بـه دسـت  رگرسـیون خطـی   ده از روش   منحنی با استفا  
 در هـر دو    ، و شـیب   یباً ثابت اسـت    تقر  ها  منحنی تغییرات شیب 

 و با استفاده از حاصل ضریب همبـستگی ایـن           تند است منحنی  
می توان دریافت از عوامل مهم       R2 = 9001/0دو متغیر یعنی    

خیـر  های ا   در سال   رشد جمعیت  ، آلودگی صوتی  ثر افزایش مؤو  
 ولـی بـه انـدازه فـضای سـبز بـا هـم               ک مـی باشـد    ه ی در منطق 

  .همبستگی ندارند
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   تهرانیکدر منطقه  72-82های  بین سال آلودگی صوتی در ا ب منحنی همبستگی جمعیت-8نمودار 

  
  :ک تهران همبستگی ترافیک با آلودگی صوتی منطقه ی-

سـنگ    حجـم هـم    ینمراکز تجـاری دارای بـاالتر      5طبق نمودار 
حجم در مراکز تجـاری،       که باالترین  استیک  سواری در منطقه    

 مجموعه ورزشی چمران و بعـد از        یش و سپس  دان تجر یعنی می 

یک متعلـق   حجم در منطقه یین ترینامیدان قدس است و پ   آن  
  .استهای مسکونی  هایستگادر ) مهماندوست (به فرمانیه

یکی از گرفت که   می توان نتیجه،با مرور مطالب گذشته
  .سعه شهری افزایش ترافیک می باشدمترهای منفی تواراپ
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 بر آلودگی که اثر عامل ترافیک) 9نمودار (همبستگیدر منحنی 
ها تند و  شیب آن است اما تغییرات شیب ثابت،  می باشدصوتی

دست آمده و ضریب همبستگی  ه و از اطالعات بفزاینده است 
8993/0=  R2 رابطه می شود که چنین نتیجه گیری

فیک ترا همبستگی نسبی میان این دو منحنی وجود دارد و

 در باالبردن آلودگی صوتی  جمعیتعاملپس از  منطقه نیز
سایر ثری داشته است و همراه با مؤیک تهران نقش منطقه 

 افزایش آلودگی صوتی را به ،پارامترهای منفی توسعه شهری
  .دارددنبال 
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آلودگی صوتی
ترافيک

   تهرانیک در منطقه 72-82های  در بین سال آلودگی صوتی ا بسنگ سواری  منحنی همبستگی هم-9نمودار 
  

ک همبستگی تراکم مسکونی با آلودگی صوتی منطقه ی -
 تهران

 نشان مـی دهـد کـه         6 در نمودار    شیب تند منحنی      
 اد اسـت رشد تراکم مسکونی طی ده سال مورد مطالعه، نسبتاً زی       

دا کرده است ، بـه طـوری        منطقه مذکور توسعه چشمگیری پی    و  
روانه سـاخت    مترمربع پ  15465922خیر حدود   که در ده سال ا    

  .یک صادر شده استمسکن در منطقه 
بر طبق اطالعات به دست آمده افزایش تراکم مسکونی     

   .سبب افزایش آلودگی صوتی منطقه می باشد

ده ــور که دیــط  همان 10ودار ـبستگی در نممدر منحنی ه
 و از مقایسه دو منحنی می شود منحنی ها سیر صعودی دارند

می توان نتیجه گرفت  R2 = 8389/0و ضریب همبستگی 
، میان دو ادی در مقایسه با سایر پارامترهارابطه همبستگی زی

ت قابل قبولی منحنی وجود ندارد زیرا تغییرات آن دو از مشابه
 این پارامتر هم عامل توان گفتبرخوردار نیست و می 

ه   اما ب،ثیرگذار نسبتاً ضعیفی در افزایش آلودگی صوتی استأت
 باعث باالرفتن ،لی افزایش تراکم مسکونی در منطقهطور ک

  . شیب منحنی آلودگی صوتی می شود
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   تهرانیک در منطقه 72-82ی ها بین سال آلودگی صوتی ا ب منحنی همبستگی تراکم مسکونی-10نمودار  
  

  نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به منحنی های عوامل توسعه پایدار شهری 

، ترافیک و معیت جعاملبر آلودگی صوتی می توان گفت سه 
تراکم مسکونی دارای شیب باالیی هستند و این نشانگر این 

رفتن واقعیت است که پارامترهای مذکور همگی باعث باال
از میان پارامترهای منفی توسعه . ی صوتی منطقه شده اندآلودگ

سزایی در افزایش ه  بیشتر و بثیرأتشهری عامل جمعیت  
ثیرگذار أتآلودگی صوتی منطقه دارد و پس از آن ترافیک عاملی 

.  داردها اثر بیشتری در این امر می باشد که البته در برخی سال
وجود  همبستگی مورد دیگر تراکم مسکونی می باشد که با 

کمی که با آلودگی صوتی دارد ولی آن نیز سبب افزایش 
 فاکتور فضای .آلودگی صوتی منطقه در دهه اخیر شده است

که اثر کاهنده بر آلودگی صوتی دارد و دارای  رغم این سبز علی
 عامل 4باالترین ضریب همبستگی با آلودگی صوتی در میان 

قه یک در سال های می باشد، لیکن توسعه فضای سبز منط
 آلوده کننده که رابطه مستقیم عاملاخیر نتوانسته است بر سه 

 اثر خنثی کنندگی ،و زیادی با افزایش آلودگی صوتی  دارند
کافی داشته باشد و تنها می تواند بخشی از آلودگی صوتی 

در پایان به منظور کاهش اثرات منفی  .منطقه را کاهش دهد
تهران و در نتیجه کاهش آلودگی توسعه شهری در منطقه یک 

 ارایه به شرح زیر هاییصوتی منطقه مذکور راهکارها و پیشنهاد
 کم ترینشده است تا توسعه شهری به صورتی انجام شود که 

اثر فزاینده را بر آلودگی صوتی منطقه یک تهران بر جای 
  .بگذارد

ش اثر توسعه شهری بر  راهکارهای مدیریتی برای کاه ارایه-
  گی صوتیآلود

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات ذکر شده در 
خصوص آلودگی صدا، شهر تهران به مدیریت زیست محیطی 

های مؤثر   ها و تکنیکراهبردکارگیری ه آگاهانه نیاز دارد تا با ب
طور کلی می توان ه و کارآمد از شدت آلودگی صوتی بکاهد و ب

  :راهکارهای زیر را ذکر نمود
نه آلودگی صوتی که در این روش تحقیق در زمی .1

مطالعاتی آلودگی صوتی به خصوص در مناطق متأثر 
از آلودگی های صوتی، بررسی های جامع در تعیین 

ها و نوسانات  آلودگی صوتی و میزان آن و ویژگی
فصلی و حدومرز آلودگی صوتی صورت گیرد و 
همچنین آموزش عمومی از طریق دوره های 

وهی و نصب تابلو و غیره آموزشی و رسانه های گر
انجام گیرد و مورد دیگر سنجش مداوم از طریق 

 پراکنش جغرافیایی و ،نظارت مستمر بر میزان شدت
منشأ آلودگی صوتی است و نیز کاهش صدا در منشأ 
هم ایده آل ترین روش تقلیل صدا در منبع است و 

کارگیری برخی از مواد ه اختالل در مسیر انتشار با ب
خلل و فرج یا فرم الیافی هستند که در این که دارای 

صورت این مواد بخشی از آلودگی صوتی را جذب 
 .ها ممانعت می نمایند نموده و از انتشار آن
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فضای سبز باعث کاهش آلودگی صوتی می شود پس  .2
باید قوانین محکم در جهت منع ساخت و ساز بی 

ها و جلوگیری از قطع درختان  رویه به جای باغ
 برقرار شود و همچنین ایجاد دیوارهای سال کهن

ها در جهت کاهش  ها و بزرگراه سبز در خیابان
تلطیف هوا و زیباسازی شهری و  آلودگی صوتی و

وضع قوانین که برخی از قوانین شامل جرایم نقدی و 
جزایی و داشتن استاندارد ملی و محلی و مجاب 

های عمومی پررفت و آمد  نمودن سازندگان مکان
ها از  که محیط داخلی اتاق ایننی بر ها مب تلمثل ه

 می تواند از ،ولی برخوردار باشدتراز صدای قابل قب
 .های مؤثر باشد روش

گونه ای ه سیاست مدیران دولتی محیط زیست باید ب .3
 باشد که مجموعه اقدامات و عملیات در نهایت به به

سازی و بازسازی و سازگاری فرایند توسعه با محیط 
فزایش کیفیت زیستی سرزمین کمک زیست و ا

 .نماید

در مورد آلودگی صوتی منطقه یک نیز عالوه بر موارد  .4
باال به طور اختصاصی می توان این موارد را پیشنهاد 

  : داد
کاری و  جا که منطقه یک دارای باغات و درخت از آن

فضای سبز بسیاری است و می تواند آلودگی صوتی را کاهش 
نتیجه منحنی های همبستگی فضای سبز دهد ولی با توجه به 

 زیرا تأثیر ،نمی تواند این نقش را در این منطقه داشته باشد
سایر پارامترهای توسعه شهری بر افزایش شدت آلودگی صوتی 
منطقه بسیار باالست از جمله در مورد افزایش جمعیت بایستی 

در مورد . از مهاجرت بی رویه به این منطقه جلوگیری شود
 ، احداث مترو،جه به قوانین راهنمایی و رانندگی، توترافیک

 رواج فرهنگ استفاده درست از ،های تفصیلی ایجاد طرح
های   جلوگیری از ساخت ساختمان،وسایل نقلیه عمومی

مسکونی مازاد بر طرح جامع و چند طبقه به خصوص در کوچه 
های تنگ و باریک و درمورد تراکم مسکونی نیز دادن مجوز 

 جدا سازی مناطق با و ابق طرح تفصیلی منطقهساخت مط

کاربری تجاری و اداری از مناطق با کاربری مسکونی و در مورد 
طور مستقیم نیز تبدیل به احسن ه کاهش آلودگی صوتی ب

 منع استفاده از صداهای ناهنجار ،نمودن خودروهای فرسوده
مثل بوق های غیر استاندارد، بلندگوها و جلوگیری از تردد 

 همکاری بیشتر شهرداری با ،دروهای سنگین و سبکخو
سازمان آب و برق و مخابرات و فاضالب و غیره جهت کاهش 

نیز جلوگیری از عملیات شهرسازی و ساختمان  حفاری ها  و
سازی دربرخی ساعات شبانه روز را در این مورد می توان 

  .پیشنهاد نمود
  

  منابع 
رشناسی ارشد  ، پایان نامه کا82، سال اویسی، الهام .1

 ، دانشگاه تربیت مدرس نوررشته علوم محیط زیست

، شهرداری منطقه 79، سال بانک اطالعات شهری .2
 یک تهران

ی تهران ژه تفصیلی طرح اکولوچکیده مطالعات نیم .3
، معاونت فنی و عمرانی شهرداری 74، سال بزرگ
 تهران

، حد مجاز 78، سال زمان حفاظت محیط زیستسا .4
 یرانصدا در هوای آزاد ا

، ، فصلنامه محیط زیست79 سال .، سید حسنصدوق .5
  ) 8 تا 2صفحه  (32شماره 

 ، کتاب مهندسی محیط 71 سال .، مجیدعباسپور .6
 ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی زیست

تهران  آلودگی صوتی شهر ،71 سال . ناصر،محرم نژاد .7
 . سازمان حفاظت محیط زیست،از گذشته تا حال

، تهران ظهور یک کالن 81 سال .مدنی پور، علی .8
 .شهر

 .75، سال نامه سال 75مرکز آمار ایران ، سال  .9

، ت جامع حمل و نقل و ترافیک تهرانمرکز مطالعا .10
 .80 ، آمار حجم همسنگ سواری در سال 80سال

، اکم مسکونی،  آمار تر82ال س، مرکز کامپیوتر .11
 .شهرداری منطقه یک تهران 
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 تهران ، سال ها و فضای سبز منطقه یک مقاله پارک .12
  ، شهرداری منطقه یک تهران80 و 79

، طرح 75 سال . عباسپور، مجید.، پرویننصیری .13

جامع بررسی آلودگی صوتی در مسیرهای انتخابی، 
 سازمان حفاظت محیط زیست

، طرح جامع 76سال . ، مجید عباسپور.، پرویننصیری .14

بررسی آلودگی صوتی در مسیر خیابان شریعتی با 
   ، سازمان حفاظت محیط زیستتکمیل پرسشنامه
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